Een correcte bronvermelding en literatuurlijst
In Nederland worden door veel universiteiten en hogescholen dezelfde richtlijnen
gehanteerd voor hoe je op een correcte manier naar een bron verwijst en hoe je een
literatuurlijst opstelt.
Op het Isala volgen we deze richtlijnen ook.

Richtlijnen bronvermeldingen
Je mag teksten van anderen niet zo maar presenteren als eigen werk. Dat is plagiaat.
Je mag de informatie wel gebruiken. Dit gebruiken kan op twee manieren:
 door te parafraseren; je geeft de informatie in eigen woorden weer. Je vermeldt
dan wel de bron. Je noemt de achternaam van de auteur en je geeft het
publicatiejaar. In de literatuurlijst geef je de volledige bronvermelding.
 door te citeren; je neemt dan een stuk tekst letterlijk over. Een citaat plaats je
tussen enkele of dubbele aanhalingstekens. Wees daarbij consequent.
Je kunt voor de bronvermelding ook een voetnoot gebruiken.
Voorbeelden parafrases
 Jansen (2015) zegt dat ….
 Het is gebleken dat … (Jansen, 2015)
 Jansen stelde in 2015 dat het onwaarschijnlijk is dat …
Voorbeelden citaten
 “De feiten wijzen uit dat een en ander niet mogelijk is.” (Jansen, 2015)
 ‘De feiten wijzen uit dat het wel kan.’1
Richtlijnen literatuurlijst
 Alleen de bronnen die je daadwerkelijk hebt gebruikt, neem je op in je
literatuurlijst. Waarschijnlijk heb je meer gelezen, maar wat je uiteindelijk niet
gebruikt hebt, vermeld je niet op je literatuurlijst.
 Je vermeldt geen woordenboeken op je literatuurlijst.
 Je zet de literatuurlijst alfabetisch op.
Opmerking
 Staat er bij een bron geen publicatiedatum vermeld? Noteer dan z.d. (zonder
datum)
Boeken
De volgende zaken moeten vermeld worden:

De naam van auteur, dan een komma, dan de initialen van de voornamen.
Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen achter de voorletter(s) en `
worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Berg, G. H. van den.

Het jaar van verschijnen tussen haakjes en dan een punt.

De titel, deze begint met een hoofdletter, eindigt met een punt en wordt
cursief weergegeven.

De plaats van uitgave, dan een dubbele punt, dan de naam van de uitgeverij.

Sluit af met een punt.
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Dus:
Auteur, Voorletter(s). tussenvoegsel. (jaartal). Titel cursief. Plaats waar de uitgeverij
gevestigd is: Naam van de uitgeverij.
Voorbeelden:

Bij één auteur: Meer, B. van den. (1997). Pesten op het werk. Assen: Van Gorcum.



Bij twee auteurs beide namen vermelden, gekoppeld door - & Cummins, D. D. & Allen, C. (1998). The evolution of mind. New York/Oxford:
Oxford University Press.

Bij meer dan twee auteurs vermeld je er hooguit drie. Zijn het er meer, dan vermeld je
alleen de eerste drie, met de toevoeging et al of e.a.

Hoofdstukken uit een boek
Een hoofdstuk uit een boek wordt apart genoemd als de auteur of redacteur een
andere is dan de auteur of redacteur van het gehele boek. Als de auteur van het
hoofdstuk dezelfde is als de auteur van het boek wordt het hoofdstuk niet apart
genoemd.

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel
van het boek (p. xx-xx). Plaats: Uitgeverij.
De voorletters van de auteurs of redacteurs van het gehele boek worden voor de
achternaam geplaatst.
Voorbeeld:
Mastenbroek, J. (2004). Plaatsbepaling. In J. Mastenbroek, M. van Persie, & B. de
Vries (Red.), Public relations: De communicatie van organisaties (p. 3-13). Alphen aan
de Rijn: Kluwer.

Tijdschriftartikel
De volgende zaken moeten vermeld worden:
 De naam van auteur(s), initialen, jaar en maand van verschijnen. Titel, deze
begint met hoofdletter en eindigt met een punt. Deze titel is recht! Naam
tijdschrift met hoofdletter en cursief – en eventueel het jaargangnummer
(maand) en de begin- en eindbladzijde van het artikel.
Voorbeelden:

Enneking, M., Hek, G. (2005). Waar komt de bliksem vandaan?. Nieuw Archief
voor Wiskunde, p. 133-135.

Geugten, T. (1997). Intercultureel leren in het studiehuis. Tweede Faseexperimenten met het onderwijspakket Indisch in Nederland. Geschiedenis in de
klas, 49 (11), p. 31-35.

Krantenartikel
De volgende zaken moeten vermeld worden:
 naam van auteur(s), initialen, datum. Titel, deze begint met een hoofdletter en
eindigt met een punt. Deze titel is recht! Naam van de krant met een hoofdletter
en cursief – en eventueel het paginanummer.
 Wordt de auteur niet vermeld, dan vermeld je de titel als eerst.
Voorbeelden:

Ree, E. (2006, 21 januari). Hitler was Stalin net voor. De Volkskrant, p.12.
 Nederland verspreidt wereldwijd veel spyware. (2006, 15 mei). Metro, p. 7.

Verwijzen naar internetbronnen
Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar,
van http://url

Het adres van een website begint met http:// en is geheel onderstreept of gelinkt.

Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd.

Als ook de naam van de organisatie ontbreekt, een beschrijving met de titel.

Bij het ontbreken van een datum wordt 'z.d.' (zonder datum) gebruikt.
Voorbeelden:

Organisatie als auteur, geen datum
Centrum voor Ethiek en Gezondheid. (z.d.). Drang en informele dwang in de zorg.
Geraadpleegd op 9 oktober 2018, van https://ceg.nl/publicatiedb/bekijk/drang-en-informeledwang-in-de-zorg


Organisatie als auteur
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2010). Bacheloropleidingen. Geraadpleegd op
9 oktober 2018, van http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen


Webpagina met auteur
Mooy, G. (2014, 6 oktober). Wat moet Nederland doen tegen ebola?. Geraadpleegd op
9 oktober 2018, van
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/28908_wat_moet_nederland_doen_tegen_ebola


Webpagina zonder auteur of organisatie
Basisschool De Akker: Jaarkalender. (z.d.). Geraadpleegd op 10 oktober 2018,van
https://www.bsdeakker.nl/Jaarkalender

Audiovisuele bron (dvd, cd -rom, tv-uitzending)
Auteur, A. (Functie) (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel. [Materiaalsoort]. Plaats:
Uitgeverij.
Voorbeelden:

Bartelsman, M. (Verslaggever). (2005, 23 december). Armoede in Nederland. In C.
te Nuyl (Eindred.), NOVA. [TV-uitzending]. Hilversum: VARA/NPS.

Lürsen, J. (Regisseur). (2008). Alles is liefde. [Dvd]. Amsterdam: A-Film.

Oomkes, F. R. (2005). Training als beroep: Sociale en interculturele
vaardigheid. [Cd-rom]. Amsterdam: Boom.

Voor een voorbeeld van een literatuurlijst, samengesteld op basis van de gebruikte
voorbeelden, zie volgende pagina.
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