
Betoog – uitleg 
 
Doel betoog: overtuigen 
 
Een betoog schrijf je (of houd je mondeling) als je anderen wilt overtuigen van jouw 
mening. Je schrijft het betoog volgens een vaste opbouw.  
 
Het betoog start je met een inleiding. Aan het einde daarvan omschrijf je jouw standpunt. 
In de kern geef je twee argumenten die dat standpunt ondersteunen. De argumenten 
baseer je op feiten. Na jouw argumenten vóór de stelling noem je een tegenargument dat je 
vervolgens meteen weerlegt: je laat zien dat die feiten niet kloppen. Je eindigt met een 
conclusie: nogmaals jouw standpunt in andere woorden. Jouw laatste zin is een uitsmijter: 
korte en krachtige slotzin die jouw standpunt onderstreept.   
 
De opbouw van je betoog maak je duidelijk door signaalwoorden (ten eerste, ten tweede, 
tot slot, omdat, want).   
 
 
 

Structuur 

Alinea 1 inleiding onderwerp introduceren, aandacht lezer trekken (voorbeeld, actualliteit) 
 stelling (nooit een vraag!) 
 voorbeeld: Er moeten in de komende 10 jaar 250.000 bomen extra geplant worden 

in Nederland. 
 
Alinea 2 eerste argument voor  
 (argument) Het broeikaseffect wordt teruggedrongen omdat (uitleg/ondersteunig) 

groene planten en bomen door middel van fotosynthese CO2 omzetten in zuurstof. 
Het is het beste medicijn tegen CO2 toename in de lucht. 

 
Alinea 3 tweede argument voor  
 (argument) Nederland heeft meer behoefte aan groene gebieden, omdat 

(uitleg/ondersteuning) het aantal inwoners van Nederlands toeneemt. 
 Mensen recreëren graag in een groene omgeving en daarom moeten we zorgen 

dat er voor iedereen genoeg groene ruimte is. 
 
Alinea 4 tegenargument + weerlegging 
 (tegenargument) Het kost echter veel geld om in Nederland binnen vijf jaar 

250.000 bomen te kweken en te planten. De burger vraagt zich af: Wie gaat dat 
betalen? De belastingbetaler zeker? (weerlegging) Daarentegen moet de 
belastingbetaler ook alle kosten dragen voor de gevolgen van toenemende CO2 in 
de lucht, zoals zeespiegelstijging. Het verhogen van duinen en dijken is ook erg 
duur. 

 
Alinea 5 conclusie + uitsmijter 
 (conclusie) We moeten plannen maken voor de lange termijn en deze tijdig  

uitvoeren. Dus is nu investeren in 250.000 bomen een goed idee. (uitsmijter) Als 
we ons land en onze planeet bewoonbaar willen houden, moeten we nu in actie 
komen en allemaal ons steentje bijdragen! 

  
 
  


