Reflectieverslag
Eerste blik

Seminar vond ik een erg leuk vak tussen al mijn andere UX vakken door. Dit
komt omdat de opdracht erg vrij is. Je mag onderzoeken wat je maar wilt. Al
moet het wel een beetje CMD gerelateerd zijn. Erg leuke opdracht dus.

Reflectie naar mezelf als CMD’er

Al vond ik het lastig een onderwerp te kiezen, moet ik toch zeggen dat ik erg
blij ben met wat ik gekozen heb en wat de uitkomsten zijn. Ik zocht iets waar
ik in de toekomst iets aan zal hebben. Daarnaast moet een Seminar ook
interessant en leerzaam zijn voor mijn medestudenten en leerkrachten.
Daarom vind ik dit onderzoek erg gepast en hebben we hier allemaal iets van
geleerd voor in de toekomst.
Ik was van plan interviews te houden met mijn medestudenten, een aantal
leerkrachten, eerstejaars en afgestudeerden. Maar omdat ik een interview te
formeel vond heb ik simpelweg gesprekken gevoerd en dit opgenomen. Op
die manier heb ik het probleem vanaf verschillende perspectieven kunnen
bekijken, hier was ik erg tevreden mee.
Wat ik wel beter had kunnen doen is soms net die extra feedback te vragen
van Thijs en alles op tijd te uploaden op de blog. Ik had het gevoel dat ik goed
bezig was en liet dit soms gaan. Hier moet ik als CMD’er wat kritischer op in
gaan.

Reflectie naar het vak en de manier van lesgeven

Thijs was een superdocent. Na dagenlang stoeien met hoe ik een hoofdvraag
formuleer voor Pinterest zijn Thijs en ik er samen overna gaan denken en
heeft hij me de goede richting in gewezen. Daarnaast vond ik het vak
Seminar erg boeiend. Maar dat hangt natuurlijk van je onderwerp en motivatie
naar het antwoord af.
Wat ik wel apart vond was het feit dat de presentaties een aantal weken
eerder waren dan de deadline voor het onderzoek. Natuurlijk had ik de
belangrijkste punten al onderzocht, en gelukkig kon ik mijn publiek veel bij
leren over inspiratie. Maar ik zat toch constant met het idee dat naderhand
nog dingen leer die ik dan niet tijdens de presentatie kon toelichten.
Het had voor mij logischer geweest als het onderzoek eerst ingeleverd werd,
en daarna de Seminars plaatsvinden.
Kortom, voor mij was dit een erg boeiende en leerzame periode.
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