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RICHTLIJNEN BRONVERMELDING 

 

INLEIDING  
Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het vervolgens 

presenteren als je eigen werk. Dat noemen we plagiaat en dat is strafbaar. Als je voor een 

werkstuk gebruik maakt van literatuur en andere bronnen, kun je daar tóch delen uit 

overnemen. Door een duidelijke bronvermelding laat je zien wat van jou is en welke delen van 

je werkstuk zijn overgenomen uit het werk van een ander. Met deze bronvermelding kan je 

docent (of een andere lezer) nagaan:  

 welke bronnen je hebt gebruikt (betrouwbaarheid)  

 of de bron op de juiste manier is gebruikt, en  

 of de oorspronkelijke auteur de eer krijgt die hem of haar toekomt.  

Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren:  

 door te parafraseren (in je eigen woorden weergeven)  

 door te citeren (een stukje van de tekst letterlijk overnemen).  

Een citaat plaats je altijd tussen aanhalingstekens.  

Achterin je werkstuk neem je een lijst op van alle bronnen die je hebt geraadpleegd: de 

bronnenlijst. De verwijzingen in deze bronnenlijst zet je in alfabetische volgorde van 

(eerstgenoemde) auteur.  

VERWIJZEN NAAR INTERNETBRONNEN  
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar). Titel van het document of de website. 

Geraadpleegd op dag maand jaar, van http(s)://url.  

Voorbeelden:  

Pasveer, Lars (2018). NOS Stories: kort nieuws voor jongeren van 13 tot 18. Geraadpleegd op 10 

januari 2019, van https://www.villamedia.nl/artikel/nos-stories-kort-nieuws-voor-jongeren-van-

13-tot-18  

Rijksuniversiteit Groningen (2017). Bron- en literatuurgebruik. Geraadpleegd op 12 december 

2018, van https://www.rug.nl/language-centre/communication-

training/academic/hacv/handboek/schriftelijk/student/bronnen-literatuur/  

Auteursrechten in het onderwijs, De APA-richtlijnen uitgelegd (z.d.). Geraadpleegd op 4 februari 

2019, van https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen  

VERWIJZEN NAAR BOEKEN  
Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele subtitel. Plaats uitgever: 

uitgever.  

Voorbeeld:  

Poelmans, P., & Severijen, O. (2013). De APA-richtlijnen: Over Literatuurverwijzing en 

onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho. 

 

 

https://www.villamedia.nl/artikel/nos-stories-kort-nieuws-voor-jongeren-van-13-tot-18
https://www.villamedia.nl/artikel/nos-stories-kort-nieuws-voor-jongeren-van-13-tot-18
https://www.rug.nl/language-centre/communication-training/academic/hacv/handboek/schriftelijk/student/bronnen-literatuur/
https://www.rug.nl/language-centre/communication-training/academic/hacv/handboek/schriftelijk/student/bronnen-literatuur/
https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen


 
 

Het 4e Gymnasium - gebaseerd op APA-richtlijnen  

2 
 

 

VERWIJZEN NAAR TIJDSCHRIFTARTIKELEN  
Achternaam auteur, voorletter(s) (jaar). Titel artikel: Eventuele subtitel. Naam Tijdschrift, 

jaargang (nummer), p. paginanummer(s).  

Voorbeeld:  

Van Ouwerkerk, D., & Van der Grinten, J. (2004). De kracht van zacht: Wat mannen over 

vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie, 3 (4), p. 11-13.  

VERWIJZEN NAAR KRANTENARTIKELEN 
Achternaam auteur, voorletter(s) (jaar, dag maand). Titel artikel: Eventuele subtitel. Naam Krant, 

paginanummer(s). 

Voorbeelden: 

Abma, T. (2016, 6 juli). Ouderenzorg vereist een hbo-opleiding. De Volkskrant, p. 25. 

Je smartphone als portemonnee. (2016, 29 juni). Metro, p. 7. 

 

LET OP: 

 Op het 4e Gymnasium werken we volgens de zgn. APA-richtlijnen die ook bij veel 

vervolgstudies worden gebruikt. Daarnaast bestaan er nog vele andere stijlen van 

verwijzen naar bronnen. Het belangrijkste is dat je consequent bent in wat je doet; doe 

het steeds op dezelfde manier! 

 Deze richtlijnen gaan alleen over de meest vóórkomende gevallen. Voor andere gevallen, 

raadpleeg de uitgebreide versie in de mediatheek of in de online mediatheekcatalogus. 

 Staat er bij een bron geen publicatiedatum vermeld? Noteer dan z.d. (zonder datum). 

 Is de auteur van een bron niet bekend? Vermeld dan de verantwoordelijke organisatie. 
 Is de organisatie ook niet bekend? Zet dan de titel vooraan.  

 Het is handig om de link aanklikbaar te maken in een elektronische versie van je 

document. 

 

 
HOE VERWIJS JE IN DE TEKST VAN JE WERKSTUK NAAR BRONNEN? 
Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden weergeeft 

(parafraseert), kun je volgens de APA-richtlijnen ook op die plaats de bron vermelden. Die bron 

staat al uitgebreid beschreven in je bronnenlijst, daarom kun je in de tekst volstaan met een 

verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase.  

Die verwijzing ziet er als volgt uit: (auteur, publicatiejaar, (evt.) paginanummer(s))  

Voorbeelden van citaat:  

Volgens Luyendijk (2015, p. 18) werken in Londen “tussen de 250.000 en 350.000 mensen” in de 

financiële sector. 

“De uitspraken die in het onderzoek gedaan worden moeten aan de hand van de resultaten 

controleerbaar zijn” (Fischer & Julsing, 2014, p. 25). 

Voorbeelden van een parafrase: 

Er zijn gemiddeld 300.000 mensen werkzaam in de Britse financiële wereld (Luyendijk, 2015). 

Voor dit onderzoek zijn de methoden gevolgd die Fischer en Julsing (2014) hebben beschreven. 


