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Kijkvragen
1a Wat zijn gadgets?
b Welke gadgets heb jij?
2 Waarom fotografeert Gordon Bell alles in
zijn leven?
3 Zou jij het erg vinden als iemand je
zonder toestemming filmt?
4a Wat doet de Obscura?
b Zou jij een Obscura willen aanschaffen?
5a Wat is een facial expressions editor?
b Zou jij gebruik maken van de facial
expressions editor?
6a Welke beroepen moet je volgens Ben
Hammersly in de toekomst niet kiezen?
b Waar baseert Ben Hammersly deze
uitspraak op?
Verdiepingsopdracht
7 Schrijf een kort betoog naar aanleiding
van de zin die in deze aflevering wordt
uitgesproken:
“Machines worden menselijker en mensen
worden meer machines. We hoeven minder
zelf te doen, maar wat blijft er over voor
ons, als machines steeds slimmer
worden?”
Praktijkopdracht
8 Verzin een gadget die jezelf zou willen
maken en die je nu mist.
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