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WANNEER IS BRONVERMELDING VERPLICHT? 

Bronvermelding is verplicht wanneer de maker van een tekst gebruik maakt van bestaande 
bronnen, zoals boeken, tijdschriftartikelen, krantenartikelen, websites, audiovisueel materiaal en 
andere informatiedragers. Wanneer de bronvermelding ontbreekt is er sprake van plagiaat. 

WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN CITAAT EN WANNEER VAN EEN 
PARAFRASE? 
 
Bestaande documenten kunnen op twee manieren worden hergebruikt. Bij een citaat neemt de 
maker (een gedeelte van) het originele document letterlijk over, bij een parafrase wordt de 
inhoud van het originele document in eigen woorden beschreven. In beide gevallen is 
bronvermelding verplicht. 

HOE WORDT IN DE TEKST VERWEZEN NAAR EEN PARAFRASE OF EEN 
CITAAT?  
 
Een parafrase staat nooit tussen aanhalingstekens.  
Tussen haakjes worden auteur(s) en jaartal genoemd: (Auteur, jaar). 
Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar mag wel. 
 
Een kort citaat (40 woorden of minder) staat tussen dubbele aanhalingstekens “…”.   
De tekst van een citaat (meer dan 40 woorden) op een nieuwe regel laten inspringen 
(blokcitaat). Tussen haakjes worden auteur(s), jaartal en paginanummer genoemd (Auteur, jaar, 
p. x). 
 
Meer informatie over citaat en parafrase zie § 1.3 en § 1.4 van het boek De APA-richtlijnen 
uitgelegd.  

Voorbeeld parafrase 
 
Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren 
(Migchelbrink, 2006). 
 
Voorbeeld citaat 
 
“De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse” (Migchelbrink, 2006, p. 
68)… 
 

VERWIJSWIJZER APA-
RICHTLIJNEN 
 

https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf#page=16
https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf#page=16
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HOE WORDT IN DE TEKST VERWEZEN NAAR BRONNEN MET ÉÉN, TWEE OF 
MEEDERE AUTEURS? 

 
 
Eén of twee auteurs 

 
Tussen haakjes: (Jansen & De Vries, 2019) 

Als lopende tekst: Jansen en De Vries (2019)  
 

 
 
Drie of meer auteurs 

 
Tussen haakjes: (Jansen et al., 2019) 

Als lopende tekst: Jansen et al. (2019) 
 

 
HOE WORDT EEN BRONNENLIJST OPGESTELD?  
 
De bronnenlijst bevindt zich aan het einde van de tekst als nieuw hoofdstuk, voor de eventuele 
bijlagen. De lijst is alfabetisch, ongeacht de herkomst van de bron en bestaat dus niet uit aparte 
rubrieken met boeken, artikelen, websites, etc. 
 
Het doel van de lijst is dat de lezer de bron waarnaar is verwezen kan terugvinden. 

HOE WORDT IN EEN BRONNENLIJST VERWEZEN NAAR ÉÉN OF MEERDERE 
AUTEURS? 

Tot en met twintig auteurs of redacteurs worden allemaal genoemd, gescheiden door een 
komma. Voor de laatste naam komt het &-teken te staan: Jansen, A., & Van Dijk, J. De volgorde 
van de namen is gelijk aan die van de publicatie. 

HOE WORDT IN EEN BRONNENLIJST VERWEZEN NAAR EEN (HOOFDSTUK 
UIT EEN) BOEK, TIJDSCHRIFTARTIKEL (PAPIER EN ONLINE), 
KRANTENARTIKEL, INTERNETBRON OF AFBEELDING? 

Boek papier  

(APA-richtlijnen § 3.1.1) 

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel cursief. Naam uitgever. 

Boek online  

(APA-richtlijnen § 3.1.2) 

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel cursief. Naam uitgever. 
https://doi.org/xxxx  

Geen DOI? Vermeld daarvoor in de plaats:  

Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx 
Lemma/artikel uit online 
naslagwerk zonder 
auteur  

(APA-richtlijnen § 3.2.2) 

Lemma. (jaar van uitgave, dag maand). In Titel naslagwerk.                      
         Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of   
         https://xxxx 

https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf#page=37
https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf#page=43
https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf#page=46
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Hoofdstuk uit boek 
papier  

(APA-richtlijnen § 3.3.1) 

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur  
         (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Naam uitgever. 

Tijdschrift artikel online  

(APA-richtlijnen § 3.4.1) 

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam Tijdschrift, 
jaargang(nummer), eerste paginanummer-laatste 
paginanummer. https://doi.org/xxxx  

Geen DOI? Vermeld daarvoor in de plaats:  

Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx 
Krantenartikel online  

(APA-richtlijnen § 3.4.2) 

Auteur, A. (jaar van uitgave, dag maand). Titel van het artikel.  
         Naam krant. Geraadpleegd op dag maand jaar, van  
         http://xxxx of https://xxxx 

Rapport online  

(APA-richtlijnen § 3.5.2) 

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel document (Uitgavenummer).  
         Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van  
         http://xxxx of https://xxxx 

Webpagina  

(APA-richtlijnen § 3.9.1) 

Auteur, A. (jaar van uitgave, dag maand). Titel webpagina. Naam  
         website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx  
         of https://xxxxx 

YouTube of ander 
videosites  

(APA-richtlijnen § 3.10.1) 

Auteur, A. (jaar van uitgave, dag maand). Titel video [Video].  
         Naam website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van  
         http://xxxx of https://xxxx 

 

Voor meer bronvermeldingen, zie hoofdstuk 3 van De APA-richtlijnen uitgelegd. 

WAT WORDT NIET IN EEN BRONNENLIJST OPGENOMEN? 

In een bronnenlijst staan alleen verwijzingen die door de lezer kunnen worden geraadpleegd, 
daarom worden interviews, e-mails, persoonlijke gesprekken, lessen, workshops, etc. niet 
genoemd. Er kan wel naar verwezen worden in de tekst als persoonlijke communicatie. 

VRAGEN OF ONDUIDELIJKHEDEN?  

Heb je naar aanleiding van deze verwijswijzer nog vragen? Neem dan contact op met de 
bibliotheek of één van de medewerkers van het Auteursrechten informatiepunt (AIP) van je 
instelling. 
 

 
[Laatst gewijzigd: 8 juli 2021] 
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https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf#page=70
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