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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

*Het KvK-lied is een halve toon lager en 16 Bpm trager gemaakt om het makkelijker te kunnen leren 
en om er Boomwhackers te kunnen gebruiken. 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke beroepen komen voorbij in dit filmpje? 
2. Luister goed naar de muziek! Dit lied gaan we leren. 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Wat gebeurt er met de vader als hij ongelukkig wordt? 
2. Welke instrumenten hoor je spelen? (Piano, strijkers, fluiten, ……) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Er is nog een vervolgfilmpje: Klik op ‘Inleiding 2’. 

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het 1e couplet 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 

Kern 2 
Doel: Leren van het refrein. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  

Groep: 5/6/7/8 
Thema: Beroepen, Kinderboekenweek 2021 
Inhoud: Het KvK- lied* met de vraag: wat wil je worden, ritmes lezen en 
spelen, tekst koppelen, tekstimprovisatie, boomwhackers gebruiken als 
begeleiding. 
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Wijs op de vormfiguren onderaan: Rood=voorpel; Blauw=Couplet ; groen=refrein; Roze komt nog. 

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Leren van de bridge (Roze figuur) 
Werkwijze:  

Zie kern 1 en 2 

Kern 5 
Doel: Zinnen koppelen aan een beroep. 
Werkwijze:  

Laat een kind de eerste tekstballon voorlezen, met expressie.  
De klas gaat even overleggen wat beroep is van de persoon die dit zegt. (Kan soms meerdere 
oplossingen hebben.) 
Zo ook met de andere voorbeelden. 
Variatie: Laat ze zelf zinnetjes bedenken die bij een beroep horen. 

Kern 6 
Doel: Ritme koppelen aan een woord 
Werkwijze:  

Laat een kind de 4 beroepen voorlezen. Bespreek deze beroepen.  
Er staan 4 spelers met bolletjes erboven. Laat de 1e speler horen: Bij welk woord hoort dit ritme? Jij 
zegt nog niets.  
Zo ook met de andere 3 spelers. Klaar? Klik op ‘Check’ en bespreek samen de uitkomsten.  
Spreekklap dan alle 4 beroepen.  

Kern 7 
Doel: Ritmes lezen en spelen (Eerst kern 6 doen!) 
Werkwijze:  

Vraag: Welke 4 beroepen zie je op de eerste rij? (Spiek nog even bij kern 6….) 
Laat de 1e speler even horen. Nog eens: De kinderen klappen mee. 
Klap alle vier achter elkaar, zonder speler te gebruiken. 
Bespreek de 4 instrumenten: beatring, handtrom, woodblock en cowbell. 
Verdeel de instrumenten. 
Tel zelf 1 2 3 4 langzaam af: De kinderen spelen de ritmes. Verhoog de tweede keer het tempo. 
Zo ook met de volgende. 

Kern 8 
Doel: Boomwhackers spelen 
Werkwijze:  

Zoek eerst de BW uit die je nodig hebt. je hebt aan de basisset genoeg bij deze opdracht. 
Klik op het pijltje rechtsonder. Nieuwe pagina. 
Uitleg: Bij het lied worden verschillende AKKOORDEN gebruikt in de begeleiding. Je ziet ze hier bij 
elkaar staan. Een AKKOORD is een verzameling van minstens 3 TONEN die samen goed klinken. 
Sommige akkoorden lijken op elkaar, verschillen maar 1 toon. Bijv. C en Am (m=mineur), F en Dm. 
Verdeel de BW en ga akkoord voor akkoord oefenen: De kinderen spelen gezamenlijk de tonen die 
boven een akkoordnaam staan. Varieer: Ze spelen de toon telkens 1x, 2x of 3x.  
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Uitdaging: Laat ze deze reeks een uitproberen: [ C Am Dm G7 ] en herhaal die reeks telkens. 
En deze: [ C F C G7 Dm G7 C ] en herhaal die reeks telkens. 
En deze: [ Am Dm G7 C ] en herhaal die reeks telkens. 
Klik op het pijltje rechtsonder. Nieuwe pagina. 
Nu komt het filmpje van Inleiding 1 nog eens voorbij maar je ziet nu telkens akkoorden in beeld. De 
kinderen die hun toon zien voorbijkomen, slaan snel met hun BW. Als ze een paar keer geoefend 
hebben, kunnen ze het wellicht ook in de maat.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren. (Er is helaas geen playbackversie.) 
Werkwijze: 

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 

Afsluiting 2 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren ((Er is helaas geen playbackversie.) 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1: Maar nu ontbreken er woorden. Wat waren die ook al weer? 
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Tekst: Mark Haayema Muziek: Tjeerd P. Oosterhuis 

Ik krijg zo vaak de vraag En? En? Wat wil je worden? 

Dan krijg ik ‘t benauwd. Is dat nu al aan de orde?


‘k Heb echt geen idee, er is ook zoveel keuze 

Word ik een piloot, een chauffeuse of grimeuse


Ga ik voor de klas, net zoals mijn moeder 

Word ik net als opa, een heuse geitenhoeder


Of een atleet, sprint ik de 1000 meter

Of een superheld en maak ik de mensen beter


Maar één ding weet ik zeker...


Jij kan worden, worden wat je wil  
Waarmee maak jij ’t verschil? 

 Zoveel dingen die je later kunt doen  
Vanaf nu tot aan je pensioen 

Jij kan worden, worden wat je wil  
Waarmee maak jij ’t verschil? 

Wat vind je leuk en wat is jouw talent?  
Je bent echt iets geworden als je bent wie je bent 

Oho, want jij kan worden, worden wat je wil 

Mijn broer is supergoed In alle vreemde talen 

Maar in het buitenland zal ik overal verdwalen

En mijn oudste zus is handig met haar handen 


Maar wat ik maak zal altijd In de prullenbak belanden


En ik ben volgens mij de beste in dromen 

Dus mijn beroep is iets, wat later wel zal komen


Iets in de ruimte of een dromenjager

Of een verstiller die zet de tijd wat trager


Ja één ding weet ik zeker...


Jij kan worden, worden wat je wil… 

Boekenschrijver, koeiendrijver, overblijver JAAA  
Pianostemmer, leeuwentemmer, virusremmer JAAA  

Acrobaat, advocaat, vlogfanaat JAAA  
Conducteur, B-acteur, inspecteur HOEOE 

Worden, worden wat je wil…
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