Flight to the Future
Opdracht-instructies

Voor wie?
HAVO/VWO
(Bovenbouw)

Duur: leerlingen zijn met deze
opdracht ongeveer twee uur
bezig.
Doel: het trainen van het
voorstellingsvermogen
Benodigdheden: niets

HBO

WO

Een karakteristiek kenmerk van Design Thinking is het stellen van
‘hoe zou het kunnen?’-vragen. Bij Design Thinking wil je er immers
niet achter komen hoe iets werkt, maar hoe iets zou kunnen
werken. Om op dit type vragen goede antwoorden te formuleren is
vooral voorstellingsvermogen cruciaal. Met deze opdracht train je
dat voorstellingsvermogen.
Instructies: Je zit op vlucht 008 van Tokyo naar San Francisco. Je
hebt stoel 14C. In de lucht gebeurt er iets en op mysterieuze wijze
kom je terecht in de toekomst (zie ook deze video). Je landt op het
vliegveld van San Francisco niet in het nu, maar 20 jaar verder in
de tijd. Kijk om je heen. Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Schrijf
een kort essay (max. 1000 woorden) over je eerste ervaringen op
het vliegveld van San Francisco in de toekomst.
Aandachtspunten voor het essay kunnen zijn:
✓ Welke nieuwe technologieën en innovaties zie je om je
heen?
✓ Wat voor producten liggen in winkels op de luchthaven?
Hoe wordt daarvoor betaald?
✓ Hoe communiceren mensen met elkaar?
✓ Wat doen de mensen om je heen?
✓ Hoe verplaatsen mensen zich?
Tips voor het schrijven van een essay: Maak eerst een ruwe schets
van elementen die je in je verhaal wilt laten terugkomen. Kies
vervolgens een verhaallijn die de rode draad vormt van je essay.
Vertel je verhaal eerst aan een ander voordat je begint met
schrijven. Besteed veel aandacht aan je begin- en slotzin; daarmee
geef je jouw verhaal extra kracht mee.
Verdieping: Om de inhoud van het ‘Flight tot he Future’-essay meer
diepgang te geven, kan je leerlingen vooraf de volgende
verdiepingsopdracht meegeven: maak een mindmap van
technologische ontwikkelingen die momenteel de wereld aan het
veranderen zijn.

