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Identiteit en dromen/ambities 

• Identiteit en dromen/ambities: Welke dromen en ambities mensen hebben, zegt iets over hun 
identiteit. 

• Burgerschap: Leerlingen ontwikkelen hun identiteit; zij reflecteren op die ontwikkeling en toetsen hun 
gevoelens, overtuigingen en idealen aan die van anderen en van de samenleving. 

• SEL-vaardigheden: Besef van jezelf, keuzes maken 

 

 
 

Verhaal: De palmboom 
Dit verhaal over Farid die onder zijn palmboom ligt, opent het gesprek met leerlingen over welke dromen en 
ambities zíj hebben. 
 
Hé, jij daar!’ 
Farid keek op. Wie schreeuwde hem wakker? 
‘Is die palmboom van jou?’ vroeg een rijke man. 
‘Ja. Is er iets mis mee?’ 
‘Nee, nee, juist niet. Je ligt onder goud te slapen.’ 
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‘Goud?’ vroeg Farid verbaasd. ‘Het is gewoon een palmboom.’ 
‘Snap je het dan niet?’ vroeg de man. 
‘Wat valt er te snappen aan een palmboom?’ gaapte Farid. ‘Ik heb nog meer te doen vandaag. Vind je het goed 
dat ik weer verder slaap?’ Farid draaide zich om. 
Maar de man trok Farid overeind en zei: ‘Je laat een geweldige kans lopen op een fantastisch leven. Je hebt 
toch wel dromen over hoe je leven eruit moet zien later?’ 
‘Ja, eh… zo’n beetje.’ 
‘Nou dan!’ De man sloeg Farid op zijn schouders. ‘Jij en ik gaan het maken samen. En je zal zien: dan komen al 
jouw dromen uit! Luister!’ 
 
De rijke man legde uit wat hij van plan was. ‘Farid, we gaan op dit strand honderden, wat zeg ik, duizenden 
palmbomen planten.’ 
‘Wat een werk!’ zuchtte Farid. 
‘Stil, dat doen we niet zelf. Daar hebben we mensen voor. Die betalen we met de opbrengst van de duizenden, 
wat zeg ik, tienduizenden kokosnoten die aan die palmbomen groeien straks. Dan worden we knetterrijk. We 
verdienen tienduizenden, wat zeg ik, honderdduizenden euro’s per jaar.’ 
‘En dan?’ gaapte Farid. 
‘Dan ben je zo rijk dat je nooit meer hoeft te werken.’ 
‘En dan?’ vroeg Farid door. 
‘Dan eh… dan kun je je hele leven lang onder een palmboom aan zee liggen en dromen over eh… niks doen.’ 
‘Dat is wat ik nu óók al doe, maar dan onder deze ene palmboom,’ lachte Farid. 
De rijke man schudde zijn hoofd en liep het strand af. Farid hoorde hem nog mompelen: ‘Sommige mensen 
zullen het ook nooit begrijpen…’ 
 

Gesprek 
Wat vind je van dit verhaal? 
Welke droom over later heeft Farid? 
Wat zijn jouw dromen over later? 
Wat zeggen die dromen over wie jij nu bent? 
 

Extra 
‘Sommige mensen zullen het ook nooit begrijpen’. Wat zegt deze uitspraak over de identiteit van de rijke 
man, denk je? 
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