
 

 
Wat kan er allemaal in een recensie staan? 

 
Een recensie kun je helemaal op je eigen manier schrijven: je bepaalt je eigen regels en kunt 
zelf switchen als je iets niet vindt werken. Maar omdat het soms best lastig is om daar een 
fijne manier in te vinden, geef ik graag wat tips! Deze gratis printable helpt jou hopelijk op 
weg: hierin vind je namelijk dingen die je in je recensie zou kunnen bespreken om er een 
beetje ‘’body’’ aan te geven. Nogmaals: geef er je eigen draai aan, pik eruit wat je aanspreekt, 
experimenteer lekker, kijk wat je fijn vindt! En maak het recenseren vooral leuk! 

 
Jij en het boek 

 Hoe heb je dit boek ontdekt? 
 Waarom wilde je het boek lezen? 
 Wat verwachtte je ervan? Wat was je eerste indruk? Is dat uitgekomen? 
 Hoe lang heb je over het boek gedaan? 
 Waren er grappige voorvalletjes tijdens het lezen van het boek? 
 Zou je het boek willen herlezen?  
 Heb je van tevoren recensies gelezen? Kloppen die nu je het uit hebt? 
 Aan wie zou je het boek aanraden? 
 Hoe ga jij je dit boek herinneren?  

 
Het boek zelf 

 Wat vond je van de personages? Goed uitgewerkt? Favorieten? 
 Wat vond je van het verhaal? Spannend? Plottwists? Cliffhangers? 
 Hoe vond je de opbouw? Traag, snel, goed over nagedacht? 
 Wat vond je van de schrijfstijl? Doorsnee, anders dan anders? En het taalgebruik? 
 Wat vond je van het perspectief? Had je liever een andere gezien? 
 Wat vond je van de setting, dus de tijd en ruimte? 
 Wat vond je van het thema, de boodschap, en de betekenis? 
 Wat heeft het boek bij jou teweeg gebracht? Emoties? Gedachten?  
 Wat had er anders gemoeten om het een beter boek te maken? 
 Welke dingen zou je zelf anders hebben gedaan? 


