
STAPPENPLAN  VOOR  HET  SCHRIJVEN  VAN  EEN  BETOOG  (3F)  
  
Onderwerp  kiezen  
Het  is  erg  belangrijk  om  je  eerst  goed  in  te  lezen  over  het  onderwerp  waarover  je  gaat  
schrijven;  je  moet  namelijk  rekening  houden  met  het  vermoedelijke  tegenargument  (of:  de  
tegenargumenten)  van  de  'tegenstanders':  dat  zijn  jouw  lezers  die  een  andere  mening  over  
jouw  onderwerp  hebben.  Jij  wilt  deze  lezers  van  jouw  standpunt  overtuigen.    
  
Je  schrijft  uiteraard  geen  betoog  als  alle  lezers  het  eens  zijn  met  het  onderwerp!  
  
Het  is  belangrijk  dat  er  genoeg  informatie  beschikbaar  is  over  het  onderwerp,  zodat  je  je  
makkelijk  kunt  inlezen.  
  
Standpunt  formuleren  
Jouw  standpunt  moet  duidelijk  zijn.  Een  stelling  als  “Kernenergie  in  Nederland  moet  worden  
stopgezet”  is  beter  dan  “Kernenergie  is  niet  goed.”  
  
Documenteren  en  schrijfplan  
Het  schrijven  van  een  betoog  begint  met  het  opstellen  van  een  schrijfplan.  
  

•   Je  begint  met  het  formuleren  van  jouw  mening.  Verpak  je  deze  in  een  stelling?  
Beschrijf  je  een  anekdote?  Geef  je  een  voorbeeld  waarmee  je  jouw  mening  
verduidelijkt?  

•   Hierna  noteer  je  (kort)  een  aantal  vragen  die  je  in  jouw  betoog  wilt  beantwoorden.  
•   Je  raadpleegt  bronnen  om  deze  vragen  te  beantwoorden.  
•   Je  verdiept  je  in  de  tegenargumenten.  Je  bedenkt  minimaal  twee  tegenargumenten,  

tenzij  in  de  opdracht  om  meerdere  tegenargumenten  wordt  gevraagd.  
•   Deze  tegenargumenten  'weerleg'  je  in  je  tekst  (zie  voor  de  uitleg  hierover  hieronder.)  
•   Aan  het  einde  van  je  tekst  trek  je  een  conclusie  waarmee  je  jouw  lezers  nog  eens  van  

jouw  visie  overtuigt.      
  
Opbouw  van  een  betoog  
  
Een  betoog  heeft  altijd  de  volgende  opbouw:    
  
1e  alinea  
Je  beschrijft  de  situatie  en  geeft  je  mening.  Je  kunt  deze  vorm  gebruiken:  
  
Hoofdgedachte  (situatie  en  jouw  mening),  want,    
Argument  1    
Argument  2    
Argument  3    
Er  kunnen  meer  argumenten  genoemd  worden.    
  
De  inleiding  is  het  visitekaartje  van  je  tekst.  De  inleiding  kan,  zoals  eerder  vermeld,  op  
verschillende  manieren  beginnen:  met  een  stelling,  een  passend  citaat  of  een  anekdote.        
  



2e  alinea  en  eventueel  3e  alinea  
Hoe  overtuig  je  iemand  van  jouw  standpunt(en)?  Door  rekening  te  houden  met  eventuele  
tegenargumenten!  Je  noemt  in  deze  alinea  een  of  meerdere  tegenargumenten;  deze  
weerleg  je.  Zie  hiervoor  de  3e  alinea.  
  
Met  verwijswoorden  (die,  deze  etc.),  signaalwoorden  (maar,  want,  dus,  omdat  etc.)  zorg  je  
voor  een  goede  opbouw.    
  
(Van  de  hier  genoemde  indeling  in  alinea’s  wijken  ervaren  schrijvers  vaak  af.  Maar  als  je  
tijdens  een  examen  maar  een  half  uur  hebt  voor  het  uitwerken  van  je  opdracht,  is  het  goed  
om  deze  structuur  vast  te  houden.)  In  de  '3e'  alina  ‘weerleg  je  –  eventueel  denkbeeldige  –  
tegenargumenten  van  je  tegenstander(s).  
  
Voorbeeld:  Nu  zullen  mensen  wel  beweren  dat  ….  ,  maar  dan  hebben  ze  waarschijnlijk  nog  
niet  gedacht  aan  ….  
  
Weerleggen  betekent  dus  dat  je  het  argument  van  de  ‘tegenstander’  benoemt,  maar  ook  
direct  ‘onderuit  haalt’.  
  
Volgende  alinea  
Dit  is  het  slot  van  je  betoog.  Je  zorgt  voor  een  sterke  uitsmijter.  Eventueel  herhaal  je  je  
standpunt.      
  
Voorbeeld  van  een  schrijfplan  
  
Een  student(e)  heeft  een  betoog  geschreven  over  kernenergie.  Het  schrijfplan  voor  dit  
betoog  zag  er  als  volgt  uit:  
  
Inleiding    
 

•   alinea  1:  anekdote  -  Voorbeeld  Tsjernobyl  
•   alinea  2:  vraagstelling  -  Moet  Nederland  stoppen  met  kernenergie?  
  
 
Middenstuk  (de  indeling  in  alinea's  is  willekeurig!)  

•   alinea  3:  argument  1  -  Kerncentrales  zijn  een  onzekere  investering.  
•   alinea  4:  argument  2  -  Een  bijkomend  probleem  van  kernenergie  is  het  vrijgekomen  

plutonium.  
•   alinea  5:  argument  3  -  Radioactief  afval  is  onveilig.  
•   alinea  6:  argument  4  -  Kerncentrales  brengen  gevaren  met  zich  mee.  
•   alinea  7:  tegenargument  1  -  Kernenergie  heeft  een  lage  CO2  uitstoot  ten  opzichte  van  

fossiele  brandstoffen.  
o   +  weerlegging  -  Er  zijn  betere  alternatieven  beschikbaar  voor  kernenergie.  

•   alinea  8:  tegenargument  2  -  Het  is  onmogelijk  dat  er  nu  en  hier  een  kernramp  plaatsvindt.  
o   +  weerlegging  -  Een  kernramp  valt  niet  uit  te  sluiten.  

•   alinea  9:  tegenargument  3  -  De  gevolgen  van  een  kernramp  zijn  klein.  
o   +  weerlegging  -  De  gevolgen  van  een  kernramp  zijn  juist  heel  groot.  

  
Slot    
alinea  10:  beantwoording  vraag  -  Nederland  moet  stoppen  met  kernenergie. 



  
  
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.    
  
    


