My future
In de opdracht “Introducing yourself” heb je jezelf voorgesteld en verteld over wie je bent en wat je
hobby’s zijn. In deze opdracht ga je een stapje verder: je gaat nu schrijven over je plannen voor de
(nabije) toekomst. Het is de bedoeling dat je hier een verhaal van maakt, het is dus niet voldoende
om alleen puntsgewijs de vragen te beantwoorden. Je moet in deze opdracht bij het schrijven er
onder andere op letten dat je gebruik maakt van de present simple (de tegenwoordige tijd) en de
future tense (toekomende tijd) in het Engels.

Onderdeel A
De present simple gebruik je om over dingen te praten die een gewoonte zijn of een feit, of om aan
te geven dat iets een gewoonte is, en/of regelmatig gebeurt. De present simple heb je al gebruikt in
de opdracht “Introducing yourself”, maar om je geheugen op te frissen ga je eerst weer even
oefenen. Hoe werkt het ook alweer? Zie ook de uitleg in je boek Nu Engels deel B, in de Grammar
Survey (bladzijde 163 en 164).
Vertaal de volgende zinnen naar het Engels:

1. Ik woon in Leeuwarden.
_________________________________________________________________________
2. Ik ben 18 jaar oud.
_________________________________________________________________________
3. Ik studeer Dierverzorging.
_________________________________________________________________________
4. Ik vind de opleiding leuk.
_________________________________________________________________________
5. Ik vind het niet leuk (dat)…
_________________________________________________________________________
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Onderdeel B
De future tense gebruik je om te vertellen over iets dat in de toekomst zal gebeuren. Dit kun je op
verschillende manieren doen. Hieronder vind je een schema met een aantal voorbeelden:
To be going to

Will

Present Continuous

Present Simple

De vorm to be going to
gebruik je om aan te
geven wat je van plan
bent, of wat vast wel
zal gebeuren (een
voorspelling).

Will wordt gebruikt
om aan te geven dat
iets nog gaat
gebeuren. Ook een
voorspelling

Wanneer iets in de
nabije toekomst zal
plaatsvinden. Het gaat
dan om dingen die
afgesproken zijn
(bijvoorbeeld een
afspraakje, een
concert of een
verjaardag).

Gebruik
Wanneer iets gaat
gebeuren volgens een
vast schema
(bijvoorbeeld
aankomst- &
vertrektijden,
openings- &
sluitingstijden en
begin- & eindtijden).

I am going to do my
homework tonight.

Tom is taking Wendy
out for dinner tonight.

My bus arrives at
5.05.

Zoals je ziet, is het voor jou in deze opdracht vooral van belang om “to be going to” of “will” te
gebruiken. Je vindt ook uitleg hierover in je boek Nu Engels deel B, in de Grammar Survey (bladzijde
165).
Oefen het gebruik van o.a. de future tense met onderstaande opdracht:
Hoe zeg je in het Engels:
1. Over 10 jaar
______________________________________________________________________
2. Als ik ben afgestudeerd
______________________________________________________________________
3. In de toekomst
______________________________________________________________________
4. Volgend jaar
______________________________________________________________________

1. Ik zal naar een andere stad/land verhuizen
______________________________________________________________________
2. Ik ga met mijn vriend(in) samenwonen
______________________________________________________________________
3. Ik wil met mijn vriend(in) gaan trouwen
______________________________________________________________________
4. Ik zal mijn eigen bedrijf beginnen
______________________________________________________________________
5. Ik zal een wereldreis maken
______________________________________________________________________
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Onderdeel C
Dan is het nu tijd om jouw verhaal over “My Future” te schrijven. Zorg ervoor dat je verhaal uit
minimaal 150 woorden bestaat.
Verwerk onderstaande punten in je verhaal:
1. Welke opleiding doe je nu? En waarom heb je deze opleiding gekozen?
2. Noem twee mooie en minder mooie kanten van je opleiding.
3. Wat wil je na deze opleiding doen? Ga je doorstuderen of ga je aan het werk? Leg uit
waarom.
4. Hoe zie je jezelf 10 jaar verder? Wat is je droom?
5. Zie je jezelf getrouwd en met kinderen of ben je nog vrijgezel?
6. Wil je reizen en andere landen zien? Zo ja welke landen? Zo niet, leg uit waarom.
7. Waar wil je in de toekomst wonen? Hoe ziet je droomhuis eruit?
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