
Betoog 
Er wordt nogal eens gevraagd een kort betoog te schrijven. Soms krijg je daarbij een rol 
(journalist, minister, econoom) toebedeeld. Het gaat vaak om een aanzienlijke hoeveelheid 
punten en meestal staat er een maximum aan woorden aangegeven. De volgende opmerkingen 
zou ik willen maken. 
 

1. Het gaat uitdrukkelijk niet om stijl maar uitsluitend om de inhoud. 
 

2. Het aantal woorden is niet erg belangrijk. Ga niet woorden zitten tellen maar gebruik 
het als een soort indicatie. 
 

3. In feite is het betoog niet meer dan het beantwoorden van een aantal vragen. 
 

4. Kijk heel goed wat die vragen zijn. Het antwoordmodel gaat uit van die vragen en 
formuleert er antwoorden op.  
 

5. Als de vragen niet worden beantwoord krijg je geen punten. Als het verhaal niet zo 
goed loopt maakt dat niets uit. 
 

6. Probeer te antwoorden in korte zinnen, dat is vaak makkelijker. 
 

 
Hieronder volgt een voorbeeld om het een en ander te verduidelijken: 
 
Tijdens een economische top van delegaties van de VS en de EU, verkennen de  
partijen de mogelijkheid om in tijden van een recessie een gezamenlijk anticyclisch 
conjunctuurbeleid te voeren. Een aanwezige analist is niet optimistisch. Hij stelt dat de VS en 
de EU in een gevangenendilemma kunnen belanden als zich een dergelijke situatie 
daadwerkelijk zou voordoen. De reputatie van beide partijen zal dan uitmaken of ze tot 
afspraken kunnen komen. De analist stelt dat de VS en de EU er verstandig aan zouden doen 
een strategie te voeren die tot samenwerking leidt.  
Beschrijf de gedachtegang van de analist. Beschrijf hoe er in de gegeven situatie een 
gevangenendilemma kan ontstaan, vervolgens welke rol reputatie speelt bij het ontstaan / 
doorbreken van dit gevangenendilemma en tenslotte een strategie die tot samenwerking zou 
kunnen leiden. De beschrijving moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 125 
woorden.  
 
Uitwerking: 
De VS en de EU bevinden zich in een gevangenendilemma. Voor zowel de VS als de EU is 
het beter als ze geen conjunctuurbeleid voeren. Je kunt beter wachten tot de ander dat doet. Je 
hebt dan wel profijt maar hoeft er niets voor te doen. Maar als zowel de VS als de EU het niet 
doen is dat voor beide slecht.  
De VS en de EU kunnen dit dilemma doorbreken door af te spreken en te beloven dat ze 
conjunctuurbeleid zullen voeren. Als ze het hebben beloofd en ze doen het niet leiden ze 
reputatieschade. Dit betekent dat ze in volgende gevallen niet meer zullen worden geloofd. 
Dat vinden ze vervelend en dus zullen ze hun belofte nakomen (zelfbinding).  
Een handige strategie is het opdelen van een grote afspraak in kleine afspraken die na elkaar 
worden nagekomen. Je kunt dan laten zien dat je van goede wil bent. Naarmate je meer van je 
beloften bent nagekomen zal men je eerder geloven (opbouwen van reputatie).  
 



Het totaal aantal woorden is 165. Dat is eigenlijk teveel maar lijkt mij geen probleem. 
 
Belangrijkste punt: 
Zoek goed uit wat de vragen zijn en geef zo duidelijk mogelijk antwoord op die vragen.  


