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SCHRIJF EEN SONGTEKST

Onderwerp en brainstorm voor je eigen songtekst 

Maak een woordspin bij een zelfgekozen onderwerp. Kies een thema, sfeer of inspiratiebron en omschrijf dit in één 
woord of een paar woorden. Dit zet je midden in de cirkel. 
Vervolgens denk je na over woorden die bij het thema passen. Die acht woorden zet je naast de cirkel.

Maak een couplet voor je eigen songtekst 

Schrijf aan de hand van de woordspin een verhaaltje van vier zinnen, die voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a. In iedere zin moet ten minste één woord uit de woordspin zitten
b. Iedere zin moet uit (ongeveer) evenveel lettergrepen bestaan
c. Probeer er een rijmvorm in te verwerken (bijv. de laatste woorden van regel 1 en 3 rijmen)

1. 

2. 

3. 

4. 
Herhaal deze stap voor meerdere coupletten.

Songteksten 

Bij deze les horen twee lesvideo’s.

Leerdoelen van deze les
• Ik kan een onderwerp (song)tekstueel vormgeven, eigen keuzes hierin maken en

putten uit eigen inspiratie. Alleen of samen met klasgenoten.
• Ik kan, aan de hand van een karaoke-versie van een popsong, zelf een (eenvoudige)

songtekst schrijven.

Introductie 
De songtekst is, met de melodie, het belangrijkste deel van een lied.
Zelf een songtekst schrijven is nog een hele kunst, want waar ga je over 
schrijven? En wil jij een tekst schrijven met een duidelijke en simpele bood-
schap of toch liever een tekst waarmee je mensen aan het nadenken zet?
In deze les ga je aan de slag met het schrijven van je eigen songtekst.

Bekijk voordat je aan de opdrachten gaat beginnen de lesvideo songteksten en analyse 
 en de lesvideo songstructuur . Deze lesvideo’s helpen je op weg met het 

schrij-ven van je eigen tekst!

Opdracht 1

Opdracht 2

Woord 1:

Woord 2:

Woord 3:

Woord 4:

Woord 5:

Woord 6:

Woord 7:

Woord 8:

https://www.youtube.com/watch?v=hNz2mak-92k
https://youtu.be/LqVEOWtiW3g
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Songteksten 

SCHRIJF EEN  SONGTEKST 

Maak een refrein voor je eigen songtekst

Het refrein is de kern van jouw verhaal, je legt daarin de essentie van jouw song uit.
Het refrein kan uit weinig woorden bestaan, soms is er zelfs maar één zin die herhaald wordt. Je bepaalt zelf hoe-
veel zinnen jouw refrein krijgt.

Refrein:

Zet tot slot de coupletten en het refrein samen in een songstructuur (couplet, refrein, couplet, refrein, etc.). 

Maak een songtekst op muziek

Net als in de voorgaande opdrachten kun je weer werken met de woordspin. Eerst vul je het kernwoord in, dan 
een achttal woorden die je hierbij invallen. En vervolgens maak je zinnen bij deze woorden. Zoek een beat of 
karaoke-versie van je favoriete nummer (op YouTube). 

Tip 1: Luister goed hoe de audiotrack is opgebouwd, die je gekozen hebt. Die bepaalt uiteindelijk hoeveel zinnen je 
nodig hebt voor een couplet en refrein. 

Tip 2: Luister ook even naar het origineel mét zang (als deze bestaat) en noteer hoeveel zinnen de artiest nodig 
heeft voor het couplet en refrein. Gebruik je een zelfgemaakte track waar nog geen tekst bij bestaat, dan let je op 
de muzikale opbouw en tijdens welke onderdelen je het beste tekst zou kunnen toevoegen.

Tip 3:  Wil je een beetje veilig beginnen, maak dan eerst eens een nieuwe tekst voor de coupletten. En later pas 
voor het refrein! 

Kijk op de volgende pagina voor het laatste gedeelte van de opdracht.

Opdracht 4

Woord 1:

Woord 2:

Woord 3:

Woord 4:

Woord 5:

Woord 6:

Woord 7:

Woord 8:

Opdracht 3
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Songteksten 

SCHRIJF EEN  SONGTEKST 

Maak nu zinnen bij je gekozen woorden:

1.  

2.   

3.   

4.  

5.  

6   

7.   

8.  
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