
OVER JOU
Naam:
Leeftijd: 
Identificeert zich als: 
Locatie: 

1. Wat waren je verwachtingen van dit verhaal voordat je begon te lezen? 

2. Jouw feedback wil ik graag verwerken in mijn marketingplan waarmee ik dit boek ga
promoten. Geef je hiervoor toestemming, en zo ja, mag ik je voornaam gebruiken of blijf
je liever anoniem?

HET VERHAAL
1. Op een schaal van 1 – 10: Hoe vond je het verhaal?

2. Welk deel van het verhaal verveelde je of voelde niet lekker?

3. Welke scène(s) vond je uniek of inspirerend (oftewel, wat je nog niet 
eerder in andere boeken of films hebt gezien)?

4. Heb je infodumps ontdekt, of Is de informatie goed verspreid? (Heb 
je infodumps ontdekt, vertel dan welke scène(s) dit was/waren)

5. Vond je het einde bevredigend? 

6. Waren er plot twists die je niet zag aankomen? Zo ja, welke?

7. Wat zou je hebben toegevoegd of veranderd in dit boek?

Vragenlijst proeflezersVragenlijst proeflezers

~ 1 ~

Hieronder vind je een lijst met voorbeeldvragen die je aan je proeflezers kunt stellen om zo een beeld te
krijgen hoe je verhaal overkomt en waar in je verhaal je eventueel nog aanpassingen wilt maken. 
Niet elke vraag zal passen bij jou of jouw verhaal. Kies daarom heel gericht welke voor jouw proeflezer
van toepassing is, gebruik je eigen bewoordingen en voeg vragen toe waar dat nodig is.



8. Kun je in 1 zin omschrijven waar dit verhaal over gaat?

9. Zou je een (kleine) recensie willen schrijven voor dit boek? 

SCHRIJFSTIJL
1. Voelde iets in het verhaal gehaast aan? Zo ja, welk deel?

2. Hoe kwam het verhaal op je over? Kon je voor je zien wat er gebeurde?

3. Paste het vertelperspectief goed bij het verhaal, of had je liever een ander
vertelperspectief gehad?

PERSONAGES
1. Hoe vond je personages? Zijn ze tot leven gekomen? Zo nee, kun je aangeven wat je
miste?

2. Wat vind je van de relatie tussen [NAAM] en [NAAM]? Vond je hun romance
geloofwaardig?

3. Wie zou je omschrijven als de ‘schurk’ in dit boek, en kwamen hun bedoelingen
duidelijk en terecht over?
 
4. Wie was je favoriete personage en waarom? 

5. Over welk personage had je meer willen weten? 

DOELGROEP
1. Wie denk je dat dit verhaal leuk en/of interessant zal gaan vinden? 
(leeftijd, geslacht, locatie, type lezer, genre etc.)

2. Is er iets in het verhaal wat een lezer in het algemeen zou 
kunnen afschrikken?

Meer weten over proeflezers? Klik hier!
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