
Recenseren 
kun je

leren 



Voor het lezen: 

๏ Wat voor soort boek is het?  
(genre: een roman, een thriller, een Young Adult, een non-fictieboek?) 

๏ Wie is de schrijver? 

๏ Doelgroep: voor wie is het boek geschreven? 

๏ Wat verwacht je van dit boek?  

Tijdens het lezen: 

๏ Wat valt je op? Kom je citaten tegen die je opmerkelijk vindt? Noteer ze 
vast, of plak post-its met je gedachten op die bladzijden. 

Over welk boek schrijf jij een recensie?



Bepaal eerst: 

๏ Vond ik het boek goed/slecht/matig? 

๏ Waarom? Houd de volgende punten in gedachten: 

๏ Schrijfstijl 

๏ Verhaal (plot)  

๏ Opbouw 

๏ Personages 

๏ Thematiek 

๏ Originaliteit

Voor je begint met schrijven:



Neem een helder standpunt in. 

๏ Schrijf in een zin de kern van jouw recensie op. Formuleer je standpunt 
zorgvuldig: niet te algemeen (‘Dit is een goed boek’), niet onverdedigbaar 
(‘Dit is definitief het beste boek van de eenentwintigste eeuw’) en niet te 
omslachtig (‘Dit is misschien, hoewel er wel wat op valt af te dingen, best 
een redelijk goed boek’). 

Je hebt je mening gevormd. En nu?



Je recensie bestaat uit verschillende onderdelen: 

๏ Informatie over de auteur en het boek  
(bijvoorbeeld is het een debuut, een seriedeel, een losstaand verhaal?) 

๏ Korte samenvatting van het boek 

๏ Jouw mening + onderbouwing door middel van argumenten en voorbeelden 

๏ Conclusie 

De recensie



๏ Informatie over de auteur en het boek  
(is het een debuut, een seriedeel, een losstaand verhaal?)  

Check de feiten: zorg ervoor dat je beeld van de schrijver klopt. Als jouw 
informatie niet zorgvuldig is, maakt dat je recensie ook ongeloofwaardig.  

De recensie



๏ Korte samenvatting van het boek  

Spoilers* zijn not done en de flaptekst is geen samenvatting 

Vertel kort en krachtig - en vooral in je eigen woorden - waarover het boek 
gaat, maar doe dit zonder spoilers weg te geven. Het overtikken van de 
flaptekst is géén samenvatting van het boek.  

De recensie

* Spoiler = Een spoiler is informatie die een deel van de plot verklapt van bijvoorbeeld een boek, film of computerspel, die 
voor de lezer of kijker verborgen had moeten blijven. Vaak is dit informatie die pas laat in het verhaal verteld wordt. 
Kennisname vooraf daarvan kan de spanning en verrassing bederven. 



๏ Jouw mening + onderbouwing door middel van argumenten en voorbeelden 

Onderbouw je standpunt met argumenten. En ondersteun je argumenten met 
een citaat uit het boek, een duidelijk voorbeeld of nadere uitleg. Probeer niet 
het hele boek te duiden, maar richt je op de thema’s die jij belangrijk vindt in/
voor het boek.  

Maak gebruik van de citaten die je tijdens het lezen zijn opgevallen als ze je 
mening ondersteunen. 

 

De recensie



๏ Conclusie 

Vat je eerder geuite mening en argumenten (zonder onderbouwing) nog eens 
kort samen en rond je recensie af. 

 

De recensie



Nog een paar tips:

๏ Vermijd ‘ik’ - De recensie is jouw mening, dat hoef je niet verder te 
benadrukken. 

๏ Vermijd clichés - Clichés als ‘leest lekker weg’. ‘Leest als een trein’, ‘een 
ideaal boek voor een druilerige middag’ laat je achterwege.  

๏ Wees voorzichtig met het gebruik van superlatieven (‘de beste roman ooit’, 
‘uniek debuut’). Gebruik ze alleen als je daar echt van overtuigd bent. 



Nog een paar tips:

๏ In je recensie bespreek en beoordeel je het boek, niet de auteur of de 
uitgeverij. Laat je ook niet teveel afleiden door de verpakking, maar richt je 
op het verhaal: don’t judge a book by its cover. 

๏ Zoek je informatie op? Kopieer niet zomaar teksten van het internet, maar 
gebruik je eigen woorden. Vermeld waar nodig een bron, zoals bij citaten uit 
interviews.  

๏ Geef je een sterwaardering? Zorg ervoor dat die overeenkomt met de 
waardering die uit je tekst spreekt.



Nog een paar tips:

Kijk ook eens op hebban.nl voor uitgebreide leesdossiers, informatie over 
Lezen voor de Lijst en de Hebban Reading Challenge: 

๏ hebban.nl/lezenvoordelijst 

๏ hebban.nl/challenge2019 

En download de Hebban BoekenApp:  
je favoriete boekensite altijd binnen  
handbereik met de Hebban Boekenapp  
mét superhandige barcodescanner! 


