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Beelden van mijn toekomst                                        

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tips bij het uitvoeren van de opdracht: 
Het helpt hierbij om een aantal feitelijkheden van jezelf op een rijtje te zetten. Hoe oud ben je over 
tien jaar? Wat voor school en studie heb je dan waarschijnlijk doorlopen? Wat is aannemelijk dat je op 
hoofdlijnen zult gaan doen?  

 
o Bedenk eens wat voor ideeën je over je toekomst allemaal zou kunnen vormen.  Selecteer hier 

nu drie ideeën uit die je gaat uitwerken op een manier die jou het beste ligt. Let er daarbij op 
dat deze drie beelden elkaar zo min mogelijk overlappen en dus zoveel mogelijk van elkaar 
verschillen. Bijvoorbeeld:  

1. HBO associate degree gevolgd in Nederland na een tussenjaar als au pair in Frankrijk,  
daarna in buitenland gaan wonen, getrouwd. 

2. Werken en leren in accountancy, flink carrière gemaakt, veel tijd voor sporten en 
vrienden, geen vaste relatie. 

3. Geneeskunde gestudeerd, gevolgd door specialisme, zelfstandige vestiging als arts, 
getrouwd/kinderen.   

 
o Beschrijf nu een dag uit je leven over tien jaar en geef een weekoverzicht van je agenda. Deze 

bevat ook wat je in het weekend doet en de vrije tijd die je ’s avonds en in het weekend hebt. 
Wanneer je gekozen hebt om te schrijven, doe dit dan beknopt (circa 200 woorden per 
toekomstbeeld). 
 

o Wanneer je het eerste beeld van je toekomst beschreven hebt, probeer dan dit hele beeld te 
vergeten en werk een nieuw scenario van jouw leven uit over tien jaar. Hoe zien die dag en 
het volledige weekoverzicht van één week er dan uit? 
 

o Doe hetzelfde voor het derde beeld van jouw toekomst. 
 

De bedoeling van de opdracht is dat je jouw toekomst verkent. Jouw ideeën hierover mogen nog 
algemeen zijn en zowel op werk, vrije tijd als privé betrekking hebben. De beelden zeggen iets over wie 
je bent, maar bevatten ook dingen waar je naar verlangt of waar je op hoopt. 
 

Als je een beeld over je toekomst wilt vormen, 

kan het helpen je voor te stellen wat je over 

tien jaar doet. Je kunt dit opschrijven of op 

een andere manier tot uitdrukking brengen 

(bijvoorbeeld als tekening, als collage of 

digitaal). Het beste is om enkele beelden van 

jouw toekomst te verkennen. Het gaat bij de 

toekomstbeelden niet alleen over wat je dan 

doet, maar ook hoe jij je als persoon 

ontwikkelt en over de manier waarop jij jouw 

leven als geheel voorstelt.  Dit alles op basis 

van wie je bent, wat je wilt en denkt te 

kunnen worden.  
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