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couplet 1 
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… 
 
refrein 
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 
 
couplet 2 
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… 
 
refrein 
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 
 
brug 
Boekenschrijver, koeiendrijver, overblijver   JAAA 
Pianostemmer, leeuwentemmer, virusremmer JAAA 
Acrobaat, advocaat, vlogfanaat   JAAA 
Conducteur, B-acteur, inspecteur   HOEOE 
 
Refrein 
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 (worden, worden wat je wil) 
Oho, want jij kan worden, worden wat je wil 
 
 
 
 
 
 


