Betoog
Doel
Het doel van een betoog is dat jij als schrijver de lezer van jouw mening of visie overtuigt. Je wilt met
een betoog bereiken dat de lezer jouw mening overneemt of daar positief tegenover staat. Uiteraard
zal geen enkele lezer dat zomaar doen. Daarom zul je in je betoog een redenering moeten opzetten
die je met argumenten onderbouwt. Een betoog is een argumenterende tekst.

Schrijfwijze
Je schrijft je betoog in een persoonlijke stijl. Breng variatie aan in je taalgebruik, woordkeuze en
zinslengte. Formuleer helder en zorg voor een logische argumentatiestructuur. Doe je dat niet, dan
zullen je lezers afhaken omdat ze je niet kunnen volgen. Gebruik in je betoog bij de argumentatie
signaalwoorden.
Als je in je betoog literaire middelen en beeldspraak gebruikt, spreken we van een essay. Dit is
trouwens de Engelstalige term voor een betoog (en beschouwing).

Structuur
Het uitgangspunt van je betoog zal een (probleem)stelling zijn, een standpunt dat je wilt verdedigen.
Vervolgens voer je argumenten aan én kun je ingaan op mogelijke tegenargumenten.
De driedeling inleiding – kern – slot geldt ook voor het betoog. Je kunt je betoog volgens verschillende
tekstpatronen opbouwen. De twee belangrijkste zijn de volgende.



Het tekstpatroon stelling – argumentatie – samenvatting. In de inleiding van je betoog doe
je een bewering of een meningsuitspraak. Vervolgens voorzie je je stelling van argumenten
vóór en van tegenargumenten die je weerlegt. Je sluit af met een samenvatting.
Een andere structuur is het tekstpatroon probleemstelling – argumentatie – conclusie. Je
begint met een vraag of problematiserende kwestie, verschijnsel of situatie. Vervolgens kom
je met argumenten vóór en met tegenargumenten die je weerlegt. Je sluit af met een
conclusie in de vorm van een bewering of uitspraak die antwoord geeft op de
probleemstelling.
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