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LIPDUB

STAP 1 - ORIËNTEREN

• Wie heeft al eens een filmpje opgenomen? 
• Hoe was dat?
• Hoe lijkt het je om een filmpje op te nemen? 
• Wie weet wat een lipdub is? 

Groep: 5 en 6

Opdracht: Maak een lipdub: de voorbereiding

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling leert wat een lipdub is en hoe je die 
maakt.
•De leerling leert invulling te geven aan een 
liedtekst  (d.m.v. playback/dans/toneel/show), 
wat later opgenomen wordt.
•De leerling leert presenteren voor de camera. 

Voorbereiding: Kies een lied voor de lipdub. Bij 
voorkeur een algemeen bekend Nederlandstalig 
lied, bijvoorbeeld een lied van Kinderen voor 
Kinderen. Print voor alle leerlingen de liedtekst. Zet 
het liedje klaar op het digibord.

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: papier, potloden
Gereedschap: nvt

Opmerkingen:  Bedenk alvast waar je de 
volgende les de lipdub op wilt nemen. Blijven 
jullien in de klas? Of misschien in de gymzaal?

Achtergrond informatie:

Bij een lipdub wordt een populair liedje door een groep 
mensen geplaybackt en dat wordt in één take opgenomen 
met één camera. Vaak lijkt de lipdub op een heuse videoclip 
inclussief attributen en choreografieën. 

Stel ter introductie de volgende vragen:  



STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Bekijk samen de video onder Extra. Dit is een compilatie van 
lipdub filmpjes, je hoeft hem niet helemaal af te kijken. 

Stel na het kijken de volgende vragen:
Wat zie je? Wat wordt er gedaan in de fragmenten?
Wat hebben wij nodig om een lipdub te maken?

Heb jij al een liedje gekozen of kiezen jullie die samen?

Met de hele klas samen wordt er een lipdub gemaakt. 

Laat het liedje horen waarop de leerlingen de lipdub gaan 
opnemen. 

Leerlingen gaan in groepjes invulling geven aan de liedtekst 
dmv beweging/dans/toneel/show etc. Geef de leerlingen de 
liedtekst en verdeel de klas in groepjes. Ieder groepje krijgt een 
deel van de tekst. 

Voordat alle groepjes los van elkaar gaan oefenen is het 
belangrijk om over de volgende aspecten na te denken: 
Wat wordt de route? Blijven we in de klas? Gaan we door de 
hele school? Of filmen we bijvoorbeeld op het schoolplein? 
Hoe wordt de lipdub aangekleed? Is er een thema? 
Wat moeten jullie van thuis meenemen voor de volgende les? 

•Gebruik de voorbeeld lipdub ter 
inspiratie. 
•Lees met de leerlingen samen de 
liedtekst door. Welk bewegingen 
zouden hier bijpassen? 
•Laat ze meekijken bij een ander 
groepje.



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

Lijkt de opdracht je te moeilijk of te vrij? Blijf in één ruimte. Laat de 
kinderen dan op één plek iets bedenken en zorg dat de camera tussen 
groepjes beweegt.

Om de beurt kan een groepje laten zien wat zij tot 
nu toe hebben bedacht. 
Wat is er mooi aan? 
Welke tip heb je om het nog beter te laten worden? 

Bespreek ook het maakproces: 
Hoe hebben jullie het aangepakt? 
Wat ging goed? Wat was nog lastig? 
Wat moet er nog geregeld worden?

•Deze les kan deels gekoppeld worden aan 
dans/beweging op muziek en drama.
• Geef de les een thema mee dat aansluit op 
bijvoorbeeld geschiedenis
•Engels: kies een Engels liedje en vertaal die 
samen met de klas en oefen playbacken in het 
Engels. 


