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Bronvermelding1
Verwijzen binnen je eigen tekst
Als je een werkstuk of een verslag van een onderzoek moet schrijven, baseer je
je vaak ook op teksten van anderen. Als je ideeën of stukken tekst van anderen
gebruikt, moet je dat in je eigen tekst aangeven. Het zonder vermelding
overnemen van tekst van iemand anders noemen we plagiaat. Plagiaat wordt
gezien als onfatsoenlijk en is bij schending van auteursrecht zelfs strafbaar. Je
kunt op verschillende manieren bronnen vermelden. Het belangrijkst is dat je
daarin consequent bent:
 Als je in een tekst het werk van iemand anders in je eigen woorden
samenvat, noemen we dat parafraseren. Om aan te geven waar de door jou
samengevatte ideeën vandaan komen, kun je in je eigen tekst tussen
haakjes de auteur en het jaar waarin de bron is verschenen te noteren. Dus
als je bijvoorbeeld in je tekst ideeën samenvat uit een boek of artikel van
R. Plasterk uit 2000, dan komt in je tekst te staan: (Plasterk, 2000).
 Als je een bron op het internet parafraseert, verwijs je naar een hele website
(bijvoorbeeld: www.apa.org) of naar de auteur van een document dat je op
een bepaalde website hebt gevonden.
 Als je van mening bent dat iemand anders iets zo goed heeft opgeschreven
dat je het zelf niet beter kunt zeggen, is het toegestaan om korte stukken
(een klein aantal zinnen) uit het werk van iemand anders letterlijk over te
nemen. We noemen dat citeren. Als je citeert, dien je precies aan te geven
wat je citeert, van wie en uit welke tekst. Als je bijvoorbeeld een zin citeert
uit het boek De Wereld van Sofie van de auteur J. Gaarder ziet dat er als
volgt uit: ‘Aristoteles bedoelde met de vorm paard die eigenschappen die
alle paarden gemeenschappelijk hebben.’ (Gaarder, 1991, p. 120).
Een literatuurlijst maken
Een literatuurlijst is een alfabetische lijst van alle bronnen die je in je eigen tekst
parafraseert of citeert. Een literatuurlijst hoort aan het einde van je tekst te staan.
Er zijn regels voor hoe je in een literatuurlijst verwijst naar verschillende soorten
bronnen. Hieronder een veelgebruikte methode.2
 Verwijzen naar een boek:
Achternaam van de auteur, voorletter(s), eventueel gevolgd door & de
volgende auteur(s) (Jaar van uitgave). Titel. Plaats uitgever:
uitgever.
Voorbeeld
Doxiadis, A. & Papadimitriou C.H. (2009). Logicomix. Een epische zoektocht
Dit document is een bewerking van de publicatie WON Akademie/Inge Okkes, Leerlijn
WON
Akademie.
Algemene
handreiking
3:
verwijzen
naar
geraadpleegde
literatuur/bronnen. Pilotversie, februari 2013.
2
Die van de American Psychological Association (zie: http://www.apastyle.org/,
geraadpleegd op woensdag 23 oktober 2013).
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naar de waarheid. Amsterdam: Vliegende Hollander.


Verwijzen naar artikelen uit kranten of tijdschriften:
Achternaam van de auteur, voorletter(s), eventueel gevolgd door &
volgende auteurs(s) (Jaar van uitgave). Titel artikel. Naam van
tijdschrift of krant, nummer, paginanummers.
Voorbeeld
Ouwerkerk, D. van & Grinten J. van der (2004). De kracht van zacht: wat
mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne
Communicatie, 4, 11-13.



Verwijzen naar een bron op het internet:
Achternaam, voorletter(s) van de auteur/maker van de website eventueel
gevolgd door & volgende auteur(s) (Jaar van uitgave). Titel. Datum
waarop je de website hebt geraadpleegd. Internetadres.
Voorbeeld 1
Stichting entoen.nu (2012). Entoen.nu – De televisie vanaf 1948: de
doorbraak van een massamedium. Geraadpleegd op 24 augustus
2012, www.entoen.nu/televisie.
Voorbeeld 2
Lloyd, D. (1997). Worst analogies ever written in a high school essay.
Geraadpleegd op 14 januari 2011,
www.etni.org.il/farside/analogies.htm.

Waarom verwijzen?
Er zijn meerdere redenen waarom het van belang is je bronnen correct weer te
geven:
 Je laat zien waarop je werk gebaseerd is en maakt het zo controleerbaar
voor anderen (en voor jezelf).
 Je geeft je lezers aanwijzingen over hoe ze meer informatie over het
onderwerp van jouw tekst kunnen vinden.
 Je voorkomt dat je je schuldig maakt aan het plegen van plagiaat.
 Je geeft andere auteurs de eer die ze toekomt.
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