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Als je een tekst moet gaan schrijven, ga je je eerst voorbereiden. Wat gaat je tekstdoel  (informeren, 
overtuigen, activeren?) worden, welke tekstsoort (betoog, beschouwing, uiteenzetting?) moet je 
gebruiken? Je gaat informatie zoeken over het onderwerp. En dan ga je nadenken over wat je lezers 
willen/moeten weten. Welke argumenten zulle hen overtuigen? En in welke volgorde ga je je 
informatie opschrijven? Dit zet je in een schrijfplan. 
 
Opbouw 
Een betoog heeft altijd de volgende opbouw: 

Hoofdgedachte want, 
Argument 1 
Argument 2 
Argument 3 
Er kunnen meer argumenten genoemd worden. 

 
Tegenargument en weerlegging 
Er kunnen meer tegenargumenten genoemd worden. 

 
Schrijfplan voor betoog  
Voordat je een betoog gaat schrijven, maak je eerst een schrijfplan. Dit is een recept voor de 
tekst die je gaat schrijven. Zo uitgebreid dat iemand anders hiermee jouw tekst zou kunnen 
schrijven. 
  
Onderwerp  
Woord of woordgroep waar je tekst over gaat 
 
Tekstsoort 
Betoog 
 
Schrijfdoel 
Overtuigen 
 
Publiek 
Let erop dat je toon en inhoud passen bij je publiek 
 
Hoofdgedachte 
Jouw mening over het onderwerp in een zin 
 
Inleiding 
Schrijf in steekwoorden op waar je inleiding over gaat 
 
Kern 
Noteer per alinea de deelonderwerpen. Een kern heeft 3-5 alinea’s 
 
Slot 
Zorg voor een sterke uitsmijter 
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2. De indeling van teksten 
 
Een tekst moet een kop, romp en een staart hebben, oftewel een inleiding, kern en slot. De 
inleiding moet de aandacht trekken en het onderwerp introduceren. De kern werkt het 
onderwerp dat in de inleiding aan bod kwam, uit. Belangrijk is een natuurlijke overgang tussen 
de inleiding en de kern. Dit kan bijvoorbeeld doordat de inleiding afsluit met een vraag die in de 
kern wordt beantwoord. 
 
Andere eisen die aan de kern worden gesteld, hebben vooral te maken met de opbouw in 
alinea’s en de samenhang daartussen. Met verwijswoorden (die, deze etc.), signaalwoorden 
(maar, want, dus, omdat etc.) zorg je voor een goede opbouw. 
 
Een goede overgang is ook nodig tussen kern en slot. Een slot kan een samenvatting, conclusie of 
vooruitblik bevatten. Daarbinnen kun je dan nog een grappige uitspraak verwerken (uitsmijter). 
In ieder geval moet een tekst niet te abrupt eindigen. De lezer moet duidelijk het gevoel krijgen 
dat het onderwerp in het slot mooi wordt afgerond. 
 
a. Inleidingen 
De inleiding is het visitekaartje van je tekst. Het laat niet alleen zien waarover de tekst gaat, maar 
nodigt ook uit tot lezen. De inleiding kan op verschillende manieren beginnen. Met een stelling, 
een passend citaat, een ik-opening of een schokkend gegeven, een onderwerp- of 
probleembeschrijving, een anekdote, sfeerbeschrijving, actie-opening, een vraag, een historische 
verwijzing of met een portret. 
 
b. Slotalinea’s 
De slotalinea moet ervoor zorgen dat de boodschap blijft hangen. Een goede manier daarvoor is 
om terug te gaan naar het begin. Dus verwijzen naar een vraag of opmerking uit de inleiding. Dan 
is je tekst een mooi rond geheel. Bij een lange tekst is een samenvatting aan het eind best 
handig. Dit is natuurlijk onzin bij een korte tekst. 
Een betoog met een activerend tintje eindigt vaak met een aansporing. Soms eindigt een tekst 
met een retorische vraag. Dat is een zin die wel een vraagvorm heeft, maar eigenlijk het 
antwoord zelf al geeft. Bijvoorbeeld: “Moeten er dan echt eerst ongelukken gebeuren voordat er 
iets aan deze onveilige situatie gedaan wordt?” Gebruik alleen een uitsmijter als het echt een 
goede is. 
 
c. Titels 
Een kop is de titel boven een tekst. Deze moet niet alleen de aandacht trekken, maar ook het 
onderwerp aangeven. De duidelijkste kop is kort en krachtig en bestaat uit onderwerp, 
persoonsvorm en lijdend voorwerp. Bijvoorbeeld: “Man bijt hond”. Er moeten niet teveel 
zelfstandige naamwoorden in staan, daarvan wordt een kop onduidelijk. Bijvoorbeeld: “Overleg 
commissie bestrijding vandalisme”. 
 
d. Witregels en inspringen 
Om zichtbaar te maken hoe je tekst in elkaar zit, maak je gebruik van witregels (om de kern) 
en spring je in als je een nieuwe alinea begint (dat is dus één tab). 
Dit zorgt ervoor dat je tekst er overzichtelijker uitziet. 


