
Lesbrief  VMBO 1

SONGSTRUCTUUR

In de lesvideo zag je welke begrippen voor welke stukjes muziek staan. 
Hieronder staat de uitleg maar de begrippen zelf ontbreken. Vul de bijhorende begrippen bij de tekst in. 

Intro Het inleidend stukje muziek.

 Een steeds wisselend stuk tekst, waarin vaak het meest wordt gezegd.

Voorrefrein (pre-chorus)  Een inleiding op het refrein, het geeft aan dat er iets aankomt.

 Het meest pakkende onderdeel. In de tekst wordt er vaak één of meerdere 
belangrijke zinnen herhaald. 

 Vaak herken je een refrein aan de tekst, maar in de muziek zitten ook veel 
herkenbare dingen.

 Het muzikale gedeelte dat breekt met de rest van het liedje. 

Solo Een tussenstukje waarop een muziekinstrument de leidende rol neemt, meestal 
zonder zang. 

 Een afsluitend stukje muziek aan het einde van een song.

Componeren en musiceren

Bij deze les horen twee lesvideo’s: songstructuur en songteksten en analyse.

Leerdoelen van deze les
• Ik maak kennis met verschillende vormen van songstructuur en manieren waarop 

een song kan worden opgebouwd.
• Ik kan de belangrijkste onderdelen van songstructuren herkennen, benoemen en 

van elkaar onderscheiden.
• Ik kan de eigenschappen van een intro, couplet, refrein, bridge en outro horen en 

benoemen.

Introductie
In de popmuziek maken schrijvers vaak gebruik van dezelfde onderdelen 
oftewel structuur. Deze structuurdelen zorgen ervoor dat je een liedje kunt 
opbouwen. Door een deel vaker te herhalen zorgt de schrijver ervoor dat 
je een liedje makkelijker herkent. Welke delen zijn dat en hoe werkt dat? In 
deze lesvideo  kom je er alles over te weten.

Tip: lees voordat je naar de lesvideo gaat kijken alvast onderstaande vragen door!

Vraag 1

https://www.youtube.com/watch?v=LqVEOWtiW3g&feature=youtu.be
https://youtu.be/hNz2mak-92k
https://www.youtube.com/watch?v=LqVEOWtiW3g&feature=youtu.be
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Luister naar Krantenwijk  van Lil Kleine ft. BOEF. 
Beantwoord de vragen tijdens het luisteren naar het liedje

Schrijf op de lijn achter ieder tekstdeel om welk van de bovenstaande structuurdelen het gaat. Een 
aantal antwoorden zijn al ingevuld.   

     
Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer vouwt
Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout  Intro
Met Jack op een track en jij weet het, ik ga weer goud
En m’n stappen vriend, die snap jij niet dus ikke leer jou

Ik ben met BOEF je bitch wil plakken man
Links rechts, doe je ding, laat het zakken dan
Je bent niet serieus, je bent grappig man
Dit is Alkmaar, en dit is Amsterdam
Je zusje is m’n fan, vraag je moeder 
Mijn jongens slikken M, voor die dames heb ik poeder
30K voor de VIP, maar gedraag me als een sloeber
Een jongen is geblessed, ik denk vaak genoeg aan vroeger

Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton
En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon  Pre-chorus
Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom
Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton

Ik denk aan m’n krantenwijk, terwijl ik langs je rij
Hier wordt je ams bedijt, dus jij maakt geen kans bij mij 
Ik denk aan m’n krantenwijk, terwijl ik langs je rij
Hier wordt je ams bedijt, dus je maakt geen kans bij mij

Hey, hoe gaat het met je?
‘t Is een lange tijd
Nu doe ik shows in Su en land op Zanderij
Ik was nooit interessant, nu belangrijk
Vlucht gemist, dat werd een lange reis
Doe voor mij patat, maar niet voor lange rijst
Geen lange rij, maar de gastenlijst
Vijfenvijftig is m’n vaste prijs
En ik kom in je club, en ze betasten mij, baby
Je moet niet aan me zitten 
Kom naar m’n crib, we kunnen laag gaan liggen
Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten
Mis Koevoet, hij zit jaren binnen
Nu wilt ze zitten aan m’n lijf, maar ben niet gespierd
Mijn life was geen feest, niet gesierd
Nu live op je stage en breng energie
Moet om drie uur op, kom aan om twee voor drie

Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton
En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon 
Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom
Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton

Vraag 2

https://www.youtube.com/watch?v=PQf6nh39Tik
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Ik denk aan m’n krantenwijk, terwijl ik langs je rij
Hier wordt je ams bedijt, dus jij maakt geen kans bij mij 
Ik denk aan m’n krantenwijk, terwijl ik langs je rij 
Hier wordt je ams bedijt, dus je maakt geen kans bij mij

Twee-twintig op de dash
Heel m’n leven gaat fast
Al m’n mannen doen splash
Bitch, ik wil alleen cash, ey  Brug
Twee-twintig op de dash
Heel m’n leven gaat fast
Al m’n mannen doen splash

Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton
En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon 
Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom
Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton
Ik denk aan m’n krantenwijk, terwijl ik langs je rij
Hier wordt je ams bedijt, dus jij maakt geen kans bij mij 
Ik denk aan m’n krantenwijk, terwijl ik langs je rij
Hier wordt je ams bedijt, dus je maakt geen kans bij mij

Ik denk aan m’n krantenwijk  Outro
Ik denk aan m’n krantenwijk
Ik denk aan m’n krantenwijk
Ik denk aan m’n krantenwijk

Wat is volgens jou de ‘hook’ (het meest herkenbare deel) van dit liedje en in welk structuurdeel 
komt dit terug?

Probeer te beschrijven wat de ‘hook’ zo herkenbaar maakt?

Luister naar Blinding Lights  van The Weeknd. Beantwoord ondertussen de vragen. 

Wat is de eerste zin van het refrein?

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

https://youtu.be/J7p4bzqLvCw
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Wat gebeurt er in de bridge met de zang? En wat gebeurt er met de muziek? 

Luister naar Before You Go  van Louis Capaldi en zet de songstructuur onderdelen in de juiste volg-
orde. 

Kies uit: couplet, pre-chorus, intro, solo, outro, refrein, bridge. Let op: sommige onderdelen komen vaker voor en 
sommige komen helemaal niet voor.

Onderzoek zelf de songstructuur

Kies nu zelf een poplied uit, waar jij de songstructuur van gaat onderzoeken. Je onderzoek bevat de volgende 
onderdelen:

• De tekst, met daarachter de naam van het onderdeel (zoals bij vraag 2).
• Beschrijf de verschillen tussen de onderdelen. Wat gebeurt er in de verschillende onderdelen de muziek, welke 

instrumenten vallen op?
• In deze lesvideo  wordt gepraat over het ‘schilderen met woorden’, daarmee wordt bedoeld dat je in je 

hoofd plaatjes maakt van de tekst die gezongen wordt. Wat is in jouw liedje een mooi voorbeeld van ‘schilderen 
met woorden’?

Opdracht 1

Vraag 6

Vraag 7

https://youtu.be/Jtauh8GcxBY
https://www.youtube.com/watch?v=hNz2mak-92k
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