
stap 3 op de volgende blz. 

Zelf een rap maken 
 
 

professionele rappers zijn ook ergens begonnen. 

begin bij het begin. proberen is leren. heb plezier! 

volg deze stappen en maak je eigen rap.  

 

stap 1 kies een onderwerp  

-wat vind je leuk?  

-wat doe je graag?  

-waar denk je veel aan?  

-waar heb je een gevoel bij?    

 

tip: kies iets waar je veel over weet.  

 

 
stap 2 maak een woordweb van jouw onderwerp 

prikkel je creativiteit met het maken van een woordweb. 
het geeft meteen een overzicht waar je over kan rappen. 

in het midden zet je het onderwerp. bij de pijltjes 
waaraan je denkt of wat je voelt bij het onderwerp.  

 
 
 
 
 
                                                             

         
                                                       __________________________ 
 
 
 
 
 



stap 3 zorg voor een beat 

dan denk jij misschien: ‘waar vind ik die dan?’ 

op het youtubekanaal van rapper in nood vind je een 
beat die je vrij mag gebruiken.  

met deze beat kun je 16 bars maken: 16 regels rap. 

 

wil je meer bars of iets anders?  

op internet staan heel veel beats!   

check bijvoorbeeld: www.shadowville.com  

 

 

stap 4 luister naar de beat en schrijf wat je wil 

-je kunt inspiratie halen uit je woordweb. 

-bedenk een eerste zin. wat jij wil, denkt of voelt!  

-probeer je rapregel te timen op het ritme van de beat. 

-bedenk een tweede zin. rijm je die op de eerste zin?  

-welk woord in de zin laat je rijmen?  

-blijf doorgaan met schrijven, rijmen en timen. 

 

stap 5 neem eens op wat je hebt en luister terug 

-je kunt de rap opnemen met bijvoorbeeld je telefoon. 

-luister hoe je tekst klinkt.  

-hoe is je timing met tekst en beat? 

-schaaf waar nodig wat aan de tekst. verbeter je flow. 
-neem weer op. ga zo door tot je tevreden bent.   

 

dit is de basis. veel plezier met rappen! 

voor meer info check de website en lees rapper in nood! 

www.rapperinnood.nl           paul_nijhof 


