ONDERBOUW VO

Klooien aan je lichaam!

Techniek is overal om ons heen en is niet meer weg te denken. Maar techniek bevindt zich
niet alleen buiten ons lichaam, ook techniek in het lichaam is al realiteit. Er zijn mensen
die bijvoorbeeld met een chip in hun lichaam rondlopen. Waarom doen deze mensen dat?
Hoever willen we hierin gaan? Daar kom je tijdens deze les achter.
Niet alleen de mensen met bijvoorbeeld een bionische arm hebben baat bij de
ontwikkelingen op dit gebied. Ook voor de arbeidsmarkt is het goed. Er zijn immers
mensen nodig die dergelijke uitvindingen moeten bedenken, produceren, plaatsen, enz.

activiteiten
Dus ...? Wat vind jij?
Zijn deze ontwikkelingen wat betreft techniek in de mens goed? Gaan we hierin te ver of niet?
Waarom wel of niet?
Ja/nee, want 										
														
Voor welke beroepen zou dit handig zijn? Nu en in de toekomst?
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Bespreek in tweetallen het werkblad met de stellingen. Lees elke stelling hardop voor.
Bespreek samen of je denkt dat het bestaat of niet. Zijn jullie het niet met elkaar eens? Probeer elkaar met
argumenten te overtuigen. Je mag maar één antwoord aankruisen.

werkblad stellingen

Je kunt slimmer worden met
een chip in je hersenen.

juist

onjuist

Je kunt een chip in je arm
zetten waarmee je deuren,
lampen of de verwarming kunt
bedienen.
juist

juist

onjuist

Er zijn baby’s die gechipt
worden zodat ouders altijd
weten waar hun kind is.
juist

onjuist

Met een usb-stick in je vinger
heb je altijd en overal je
bestanden bij je.
juist

Kleurenblindheid kun je oplossen
met een antenne die vastzit aan
je schedel die kleuren waarneemt
en omzet in geluiden.

onjuist

Met een ov-chip in je hand kun
je in- en uitchecken en vergeet
je hem nooit meer.

onjuist

juist

onjuist

Met een geïmplanteerd
varkenshart kan een mens nog
lang leven.
juist

onjuist
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