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REFLECTIEVERSLAG.

Aan het begin van het seminar ben ik opzoek gegaan naar een onderwerp. Het vinden van een onderwerp vond
ik voorgaande seminars lastig maar dit keer wist ik direct wat ik wilde behandelen. Het onderwerp en het nieuwe
product van Heineken, Heineken 0.0, trok mijn aandacht. Echter ben ik van onderwerp veranderd na het zien van een
Formule 1 race op televisie. Hier kwam ik erachter dat Heineken één van de hoofdsponsoren is in deze autosport.
Dit vond ik vrij opmerkelijk en ik ben hier direct onderzoek naar gaan doen. Op basis van dit vooronderzoek heb ik
toentertijd mijn eerste onderzoeksvragen geformuleerd.
Tijdens het schrijven van mijn onderzoeksrapport ging ik ongestructureerd te werk waardoor ik door de bomen het
bos niet meer kon zien. Hierdoor haalde ik verschillende informatie van de hoofdstukken en bronnen door elkaar. Ik
heb toen alles aan de kant gelegd en ben vervolgens opnieuw begonnen met het schrijven van het document. Dit
heeft weer de rust teruggebracht die ik nodig had om verder te gaan in mijn proces.
De feedback van mijn vorige seminar kwam vooral neer op fouten in spelling, formulering, onderbouwing en de
vermelding van bronnen. Deze punten heb ik tijdens het schrijven van het rapport extra aandacht gegeven. Ik durfde
nu ook om feedback van mensen uit mijn omgeving te vragen, hier had ik eerst veel moeite mee. Dit heeft mij
geholpen om kritisch naar mijn eigen onderzoek te kijken, maar ook om meer vertrouwen te hebben in mijn eigen
kunnen. Dit heeft mij geholpen om de goede weg te vinden richting een mooi eindresultaat.
Voor de presentatie van mijn onderzoek was ik wel een beetje gespannen. Het was voor mij enige tijd geleden dat ik
een presentatie heb moeten geven voor een onbekend publiek. Ik merkte dat ik door de zenuwen een aantal dingen
ben vergeten te vertellen, maar de kern van mijn verhaal heb ik wel over kunnen brengen. De discussie die op mijn
presentatie volgde had ik beter kunnen leiden. Dit kan ik de volgende keer beter doen door hier meer aandacht
aan te geven tijdens mijn presentatie en mijzelf beter voor te bereiden op de stellingen die ik aankaart tijdens de
discussie.
Van dit seminar heb ik geleerd dat gestructureerd werken erg belangrijk voor mij is. Bij gebrek hieraan mis ik soms
het overzicht en raak ik de draad in mijn verhaal kwijt. De motivatie die ik heb is hierin doorslaggevend geweest.
Tot slot wil ik zeggen dat ik tijdens deze periode veel nieuwe dingen heb geleerd, plezier heb gehad in het uitvoeren
van dit onderzoek en dat ik trots ben op het eindresultaat.
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