
SCHAT WAAR GAAN WE HEEN 
CKV ONDERZOEK

ONDERZOEK NAAR DE BETEKENIS EN DE LADING VAN TEKSTEN IN (RAP)MUZIEK 

In deze lessenserie ga je je verdiepen in Nederlandse hiphop, rap én in je eigen muzieksmaak. 
Daarbij maak je gebruik van het online SCHAT WAAR GAAN WE HEEN platform. 

Het onderzoek doe je alleen en bestaat uit 4 onderdelen:

1. Schat ga vergelijken ( staat bij schat wat wil je maken).
Beantwoordt de vraag: IN HOEVERRE STA JE STIL BIJ DE TEKSTEN VAN DE 
MUZIEK WAAR JE NAAR LUISTERT?
Vergelijk hiervoor een rapnummer uit de top50 of de woordenschat-playlist en een 
nummer uit je eigen afspeellijst  (of de schat wat wil je luisteren-playlist). 
Dit mag met tekst maar ook beeldend (tekening/foto/collage etc)

2. Schat wat wil je maken
Kies 1 opdracht uit de overige opdrachten op deze pagina en voer het uit.
Maak foto’s van je werk (we beoordelen niet op ‘mooi’ of ‘lelijk’)
het gaat om het beeldende onderzoek wat je doet. 

3. Beantwoordt de onderzoeksvraag die bij de gekozen opdracht hoort
Gebruik hiervoor minimaal 300 woorden
Het gaat dus om een antwoord op één van deze vragen:

• HOE BEÏNVLOEDEN DE TEKSTEN IN DE MUZIEK WAAR JIJ NAAR LUISTERT
(ONBEWUST) JOUW DAGELIJKS LEVEN?
• WAT VOOR EEN BOODSCHAP ZOU JIJ WILLEN VERSPREIDEN?
• WAT ZIJN DE GRENZEN VAN WAAR JE OVER MAG RAPPEN? GELDEN DEZE
GRENZEN OOK VOOR ANDERE KUNSTVORMEN?
• WANNEER IS EEN TEKST SEKSISTISCH? WIE BEPAALT ER WANNEER EEN
TEKST SEKSISTISCH IS?

4. Schrijf een reflectie op je onderzoek.
Heb je de vragen kunnen beantwoorden? Wat ging er goed? Wat vond je moeilijk? 

Lever het onderzoek (met je antwoorden en alle foto’s) 
als Powerpointpresentatie of PDF-bestand in  via TEAMS op .....              om ..... 

www.schatwaargaanweheen.nl 



Beoordelingscriteria:

• Op tijd ingeleverd
• Zijn alle onderdelen afgerond? (onderdeel 1, 2, 3 & 4 + foto’s van het werk)
• Verzorgde vormgeving
• Hoe uitgebreid is er onderzoek gedaan? (hoeveelheid werk, diepgang etc)
• Zijn de antwoorden goed beargumenteerd?
• Het onderzoek is naar eigen hand gezet
(dus de persoonlijke visie is erin verwerkt)

Planning
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