
Wat is jouW verleden?Als je gaat nadenken over de 

toekomst, is het handig om eerst 

na te denken over vroeger en nu. 

Vergelijk het maar met een huis: 

de grond is het verleden waarop de 

toekomst (het huis) wordt gebouwd. 

Door te kijken naar het verleden 

ontdek je ook wat er nu anders is, 

en kun je beter bedenken wat 

je in de toekomst zou willen 

veranderen. 

vroeger en nu
Hoe was het om 60 jaar geleden een 
kind van jouw leeftijd te zijn? Mensen 
die in die tijd kind waren, kunnen daar 

natuurlijk het meeste over vertellen. 
Vraag je opa, oma, buurman, buurvrouw 
of iemand anders in je omgeving wat er in 
hun kindertijd hetzelfde was als bij jou nu, 
en wat er anders was.

1  Wat is jouw autobiografie? Schrijf 
hieronder welke momenten jij in jouw 
leven belangrijk vindt, van je geboorte tot 

de dag waarop je hieraan werkt. Schrijf ook 
de datum en het jaartal bij dat moment. Als 
je het niet meer precies weet, kunnen andere 
mensen die het hebben meegemaakt je helpen.
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stamboom  tijdbalk van: leven tot nu toe  
Ook jouw familie heeft een verleden. Dat verleden kun je tekenen in een stamboom. Vul 

nu de stamboom links op de poster in. Zoek de stamboom op de poster en teken hierin 
eerst de mensen die het dichtste bij je staan: je vader en moeder en eventueel broers en 
zussen. Zij komen het dichtst bij je in de boom. Dicht bij je vader komen de ouders van je 

vader, en dicht bij je moeder de ouders van je moeder: je opa’s en oma’s dus. 

Het eerste deel van je eigen poster is nu klaar.     

Vul op de poster de tijdbalk van je leven in. Je kunt de touwladder 
boven het vak ‘tijdbalk van: leven tot nu toe’ gebruiken om 
belangrijke momenten van je leven te tekenen en te schrijven.  
 

Teken vervolgens jezelf in het vak ‘Ik van Nu’ die met een verrekijker 
naar de ‘Ik van Straks’ kijkt. Hoe zie je jezelf?
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Je kunt een geschiedenisboek schrijven 

over de wereld, of over Nederland. Een 

geschiedenisboek over een persoon kan 

ook. Dat wordt een biografie genoemd, 

of autobiografie als de persoon het 

boek zelf schrijft. 

In zo’n boek kun je natuurlijk niet 

elke minuut van je leven omschrijven. 

Je kiest de belangrijkste momenten 

eruit. Dat kunnen dingen zijn zoals 

je geboorte, een verhuizing, jouw 

diploma’s, maar ook ontmoetingen 

met mensen die later belangrijk zijn 

geworden in je leven.
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