Essay, betoog, & beschouwing
Wat is een essay?
Een essay is een geschreven betoog of beschouwing over een onderwerp waarin de
schrijver uitgedaagd wordt om zelf zijn of haar mening te vormen en deze te onderbouwen.
Wat is een betoog?
Hier gaat het erom dat studenten iemand proberen over te halen om zijn/haar standpunt in te
nemen op basis van argumenten. Het doel van een betoog is om de lezer te overtuigen van
jouw mening. Een betoog is een subjectieve tekst en de kracht van de argumenten bepaalt
of je het wel of niet eens bent met de student (Van den Ende, Pullens, Berends, & Beernink,
2008).
Wat is een beschouwing?
Hier gaat het erom wat de student vindt. Bij een beschouwing wil de schrijver niet iemand
overtuigen van zijn mening. De mening moet wel goed onderbouwd worden.

Tips bij het schrijven van een essay:
•
•

•

•

Het is belangrijk dat studenten het onderscheid kennen tussen subjectieve (eigen
meningen) en objectieve (controleerbare) feiten en gegevens.
In een essay wordt doelgericht geschreven. De student geeft zijn mening en
onderbouwt deze met zoveel mogelijk argumenten en redenen. Met behulp van deze
argumenten en redenen werkt de student toe naar een conclusie.
Een essay bestaat uit drie delen:
(1) Inleiding: hierin beschrijft de student een stelling. Studenten geven kort aan wat
het probleem is en ze geven in de inleiding ook hun eigen mening weer.
(2) Middenstuk: de argumenten worden in dit stuk beschreven. Daarin wordt niet
alleen ingegaan op argumenten die de mening van de student ondersteunt, maar ook
op mogelijke tegenargumenten. De student probeert deze argumenten te
weerleggen.
(3) Slot: in dit deel geeft de student een samenvatting en komt deze tot een
conclusie.
Voordat de student het essay gaat schrijven zou het verstandig zijn als deze een
brainstorm maakt van voor en tegenargumenten. De resultaten van deze brainstorm
kan de student gebruiken bij het schrijven van het essay (Van den Ende, Pullens,
Berends, & Beernink, 2008).

