
3F  –  Een  stelling  verdedigen    
  
  
Een stelling heeft vaak de volgende opbouw:  
 
1. De stelling 
 
Bijvoorbeeld:  
 
- Doping in de sport moet worden toegestaan. 
- Het aantal uren Engelse les op onze opleiding moet worden verdubbeld. 
- Voor het vak Nederlands op het MBO moet lezen worden bevorderd; studenten 
moeten daarom een verplicht aantal boeken per jaar lezen. 
 
1. De argumenten 
 
Je legt de situatie uit, of: waarom je deze mening hebt. Je geeft een aantal argumenten.   
Argument 1  
Argument 2  
Argument 3  
Er kunnen meerdere argumenten genoemd worden.  
 
Met verwijswoorden (die, deze etc.), signaalwoorden (maar, want, dus, omdat etc.) zorg 
je voor een goede opbouw.  
 
3. Het overtuigen 
 
Hoe overtuig je iemand van jouw standpunt(en), dus jouw stelling? Door rekening te 
houden met eventuele tegenargumenten van je 'tegenstanders', dat zijn mensen die een 
andere mening hebben dan jij! Je noemt dus na je laatste argument een tegenargument. 
 
Dit tegenargument weerleg je. Zie hiervoor de 3e alinea. 
 
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’. 
 
Het slot 
 
Je zorgt voor een sterke uitsmijter. Maar wat is dat? Je mag aan het einde van je betoog 
je stelling nog eens herhalen. Je kunt verwijzen naar een vraag of een opmerking uit 
jouw inleiding. Dan is je betoog een mooi rond geheel.    
 
Een stelling met een activerend tintje eindigt vaak met een aansporing, soms 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.  


