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SCHRIJF EEN RAPTEKST

Waar staan de letters R.A.P. voor? 

Geef 1 voorbeeld van ‘exact rhyme’ (exacte rijm) en een voorbeeld van ‘near rhyme’ (bijna rijm). 

Hoe lang duurt, qua tellen, een rapregel? 

Hoeveel woorden mag je per rapregel gebruiken?

Als de muziek snel is, kun je dan meer of minder lettergrepen gebruiken in een regel?

Songteksten 

Bij deze les hoort een lesvideo . 

Leerdoelen van deze les
• Ik maak kennis met de verschillende elementen waar een rapper rekening mee

houdt bij het schrijven van een raptekst.
• Ik leer waar rap vandaan komt en waar het voor staat.
• Ik leer over rijm, poëzie en taal.
• Ik kan zelf een raptekst schrijven.
• Ik kan mijn eigen raptekst in de maat uitvoeren op een instrumentale beat.

Introductie 
Hiphop (en daarmee rap) is tegenwoordig de meest beluisterde muziekstijl 
op YouTube en Spotify. Wat in de jaren ‘70 ontstond in The Bronx (een wijk in 
New York) is in de jaren ‘90 overgevlogen naar Nederland en is nu heel groot 
in de hedendaagse popmuziek. Zo kent tegenwoordig iedereen wel artiesten 
als Drake, Eminem, Lil Kleine, Boef, Snelle en Josylvio.

In deze les leer je zelf een raptekst schrijven. Deze lesvideo helpt je daarbij! 

Tip: lees onderstaande vragen alvast door voor je de video gaat bekijken!

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

https://youtu.be/J66g8Uis0R4
https://youtu.be/J66g8Uis0R4
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Nu ga je oefenen met rijm. Je ziet hieronder 3 woorden. Op deze woorden ga je bij ieder woord 2x rijmen met 
een exacte rijm en 1x met bijna rijm, oftewel klankrijm.
Een voorbeeld staat er al. Vul de tabel zelf verder in.

Woord Exacte rijm 1 Exacte rijm 2 Klankrijm

Stoel Gevoel Cool Goed

Beat

Straat

Geld

Vul de tabel zelf verder in. Schrijf twee rapregels met de volgende woorden als rijmwoord op tel 4 en 8:

1 2 3 4

huis

5 6 7 8

thuis

1 2 3 4

straat

5 6 7 8

laat

Schrijf een raptekst!

 om rappers zelf te horen praten over het schrijven van Bekijk deze lesvideo 
teksten!

Zoals Willie Wartaal (De Jeugd van Tegenwoordig) vertelt, bevat de structuur van een nummer een intro, couplet, 
brug en refrein. De belangrijkste hieruit zijn het couplet en het refrein. Je gaat in de tekst beide schrijven. Wil je er 
uiteindelijk een compleet nummer van maken, dan kun je een intro, outro of brug (bridge) toevoegen.

Begin met het couplet. Hierin vertel je je verhaal. Dit doe je natuurlijk rijmend in een totaal van 8 regels tekst van 
elk 4 tellen per regel. Maak deze vol (een rapnummer heeft meestal coupletten van 16 regels).

In 8 regels zou je dus 8 keer op hetzelfde woord kunnen rijmen, maar dat hoeft niet. Op z’n minst rijm je steeds 2 
regels op elkaar. 

Kijk op de volgende pagina voor de rest van de opdracht.

Oefening 1

Oefening 2

Eindopdracht

https://youtu.be/nVJo3BSXc-E
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Hoe pak je dit aan:

Stap 1:
Schrijf hieronder 4 onderwerpen voor een raptekst. Denk hierbij aan iets persoonlijks: een hobby of iets uit het 
nieuws wat je raakt. 

1.

2.

3.

4.

Zoals Cho vertelt in de video: probeer een goed onderwerp te kiezen en houd dit onderwerp dichtbij jezelf. Werk 
de basis van je tekst uit in een mindmap.

Stap 2:
Kies een onderwerp uit één van je eerder genoteerde onderwerpen en schrijf dit in de cirkel.

1 2

   a    a

   b    b

   c    c

3 4

   a    a

   b    b

   c    c

Stap 3:
Schrijf nu 4 passende woorden die te maken hebben met je hoofdonderwerp, deze hoeven niet te rijmen, naast de 
cirkel (nummer 1, 2, 3 en 4).

Stap 4:
Schrijf nu onder elk van de 4 woorden, 3 woorden die daarop rijmen. Dit mag klankrijm zijn, als dit woord mooi bij 
je hoofdonderwerp past (letters a, b en c). 

Stap 5:
Begin met schrijven en gebruik woorden uit je mindmap als rijmwoorden. Je zult waarschijnlijk merken dat je nu 
meer dan 8 woorden hebt voor je tekst, maar hieruit kun je de beste woorden selecteren of natuurlijk vaker rijmen 
in 1 regel. Je kunt hiervoor de regels op de volgende pagina invullen.
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Stap 6:
Zoals Willie Wartaal in de video vertelt, is herhaling in het refrein ontzettend belangrijk. Dit is het meest herken-
bare onderdeel uit een liedje of rap.

Ga nu aan de slag met het maken van het refrein. Het refrein maak je 4 regels lang en kan steeds worden herhaald 
in je rap.

Je pakt dit ongeveer hetzelfde aan als het schrijven van je couplet, maar er zijn wel een paar verschillen. Het belang-
rijkste bij het schrijven van een refrein is:

• Denk eenvoudig
• Gebruik herhaling
• Zie het refrein als een samenvatting of conclusie van de inhoud van de tekst

Het couplet mag veel dieper gaan en meer detail hebben dan je refrein. Je refrein kan simpeler zijn en omschrijven 
waar je rap over gaat. Wil je hierin gebruik maken van kortere zinnen, geen probleem! 

Maak nu een refrein van 4 regels voor jouw rap.

1

2

3

4
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