
3F  –  De  opbouw  van  een  betoog  
  
  
Een  betoog  heeft  altijd  de  volgende  opbouw:  
  
1e  alinea  
Je  beschrijft  de  situatie  en  je  geeft  je  mening.  Je  krijgt  dan  deze  vorm:  
  
Je  legt  de  situatie  uit  en  geeft  jouw  mening,  want,  
Argument  1  
Argument  2  
Argument  3  
Er  kunnen  meer  argumenten  genoemd  worden.  
  
2e  alinea  
Hoe  overtuig  je  iemand  van  jouw  standpunt(en)?  Door  rekening  te  houden  met  eventuele  
tegenargumenten  van  je  'tegenstanders',  dat  zijn  mensen  die  een  andere  mening  hebben  dan  jij!  
Je  noemt  in  deze  alinea  een  tegenargument.  
Dit  tegenargument  weerleg  je.  Zie  hiervoor  de  3e  alinea.  
  
Met  verwijswoorden  (die,  deze  etc.),  signaalwoorden  (maar,  want,  dus,  omdat  etc.)  zorg  je  voor  
een  goede  opbouw.  
  
3e  alinea  
(Eerst  even  dit:  Van  de  hier  genoemde  indeling  in  alinea’s  wijken  ervaren  schrijvers  af.  Maar  als  
je  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’.  
  
4e  alinea  
Dit  is  het  slot  van  je  betoog.  Je  zorgt  voor  een  sterke  uitsmijter.  Maar  wat  is  dat?  Je  mag  in  deze  
alinea  jouw  standpunt  nog  eens  herhalen.  
  
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.  
  



  
2.  Nog  enkele  korte  opmerkingen  over  het  betoog  
  

•   Schrijfdoel  van  een  betoog:  Overtuigen  
•   Publiek:  Let  erop  dat  je  toon  en  inhoud  passen  bij  je  publiek  
•   Hoofdgedachte:  Jouw  mening  over  het  onderwerp  in  een  zin  
•   Kern:  Noteer  per  alinea  de  deelonderwerpen.  Een  kern  heeft  3-‐5  alinea’s  

  
In  onderstaand  voorbeeld  staat  een  betoog  over  de  begrippen  nature  en  nurture.  De  opdracht  
was  om  uit  te  leggen  wat  deze  begrippen  betekenen  en  om  uit  te  leggen  of  het  filmpje  met  het  
jongetje  dat  Rocky  nadoet  een  voorbeeld  is  van  het  een  of  het  ander.  
  
 
Heb je ook op Youtube dat twee minuten durende filmpje van een jongetje 
van een jaar of twee gezien? Hij staat voor een groot beeldscherm waar wij, 
verbaasde kijkers, over zijn schoudertjes meekijken naar bokser Rocky 
(acteur Sylvester Stallone). Je ziet Rocky op dat grote beeldscherm boksen, 
touwtje springen, rennen en gewichtheffen. En het jongetje doet exact die 
oefeningen na - maar dan ook éxact! Wat zien we hier: nature of nurture? 
 
Wat betekenen die begrippen ook alweer? Er zijn mensen die zeggen dat dit 
jochie een mooi voorbeeld is van nature: zijn genetische aanleg is er de 
oorzaak van dat hij al deze oefeningen na kan doen. Met een kort woord: het 
jongetje heeft talent. Helemaal mee eens: het jongetje hééft talent. Als 
Rocky een push-up maakt, doet hij dat ook. Elke beweging bootst hij na met 
vrolijkmakende precisie. 
 
Maar als je blijft beweren dat dit een mooi voorbeeld is van nature, dan ben 
ik het daar niet mee eens. Ten eerste moet er namelijk iemand zijn die de 
DVD met een van die Rocky-films heeft gekocht. Vervolgens moet het jochie 
deze film - of een deel van deze film - hebben gezien, meerdere keren zelfs. 
Ook is het niet voorstelbaar dat onze tweejarige zélf die DVD heeft gekocht 
en deze ook zélf in de DVD-speler heeft gedaan. Dat betekent dat zijn 
omgeving (zijn ouders waarschijnlijk) dit jochie hebben voorgeprogrammeerd 
- en dat is, jawel: nurture.  
 
Aan het eind van het twee minuten durende, zeer grappige filmpje, draait het 
jochie zich trouwens ook om naar iemand buiten beeld; we horen een vrouw 
lachen. Het is de vertederende lach van een ouder die de kleine vrolijkerd 
ziet boksen en springen, het is ook de lach van iemand die waarschijnlijk al 
heeft besloten dit alles straks op Youtube te gaan plaatsen.   
  
Maar oké: ik moet toegeven dat ik een schijntegenstelling nodig had om de 
begrippen nature en nurture uit te leggen. Wat we het jochie zien doen is 
immers een mooi voorbeeld van nurture, maar juist door dat onmiskenbare 
talent ook een voorbeeld van nature. 
  
T.  Keulaerds  
 


