APA stijl - snelgids
Stap 1: Wanneer moet je bronvermelding opnemen?
Wel verwijzen naar gebruikte bronnen:
- Wanneer je citeert (=tekst ander letterlijk overnemen)
- Wanneer je parafraseert (=tekst ander in eigen woorden)

Niet verwijzen in de volgende situaties:
- Wanneer je overzichten van historische feiten presenteert,
- Bij eigen ervaringen en / of eigen observaties,
- Bij herhaling van iets waarvan je al eerder de bron vermeldde
in conclusie of samenvatting
- Bij samenvatten ‘algemene kennis’

Stap 2: Hoe citeer en parafraseer je?
Korte citaten (minder dan 40 woorden).
Het citaat wordt in de lopende tekst en tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst
In de tekst geef je altijd bij het citaat een verwijzing (auteur, jaartal, p. paginanummer)
Lange citaten (vanaf 40 woorden).
Het citaat wordt begonnen op een nieuwe regel, ingesprongen (1,3 cm) en zonder aanhalingstekens in blokcitaat
gezet. Bij een blokcitaat maakt de verwijzing geen deel uit van de zin, zoals bij een kort citaat en wordt dus na de
punt geplaatst.
Houd parafrases en citaten zo kort mogelijk! Gebruik ze om eigen tekst te ondersteunen. Niet als vervanging.
Parafraseren:
Als je correct parafraseert, laat je in de tekst zien aan de lezer: ik heb dan mijn eigen begrip van de tekst
uitgedrukt in mijn eigen woorden, maar het idee is van iemand anders, n.l.: (Auteur, jaartal).
Door te parafraseren krijg je een beter begrip van de tekst. Je mag de tekst niet zomaar overnemen. Om te
kunnen parafraseren lees je de tekst totdat je het zo goed begrijpt dat je zonder de tekst erbij te houden het in je
eigen woorden, in een nieuwe samenstelling, kunt weergeven. Bij parafraseren behoud je de eigen stijl van
schrijven en dat is erg prettig voor de lezer. De verwijzing maakt deel uit van de zin.

Stap 3: Hoe ziet een verwijzing in de tekst eruit?
Algemeen:
Voorbeelden:
- de verwijzing voor parafrases ziet er als volgt uit: (auteursnaam, jaartal).
… (Van der Berg, 2010).
- de verwijzing voor citaten: (auteur, jaar, p.xx) geen paginanr.: gebruik dan de titel.
… (Eco, 1994, p. 23).
- geen jaartal: gebruik z.j. (zonder jaar).
… (Jansen, z.j.).
- geen auteur: de titel schuift door naar de plaats van de auteur.
… (Publication manual, 2010).
- bij meerdere auteurs: tussen de voorlaatste en laatstgenoemde auteur een “&”
… (Jansen & Smith, 2010).
- bij meerdere auteurs in de lopende tekst: “en” ipv “&”.
… . Door Jansen en Smith (2010) wordt….
- bij 3 t/m 5 auteurs: de 1e keer alle auteurs, de 2e keer voor precies de zelfde bron; alleen de eerste auteur gevolgd door et al.
- bij 6 of meer auteurs: al bij de eerste verwijzing alleen de 1e auteur gevolgd door et al. … (Smith et al., 2010).
- indirecte verwijzing (een publicatie besproken in een secundaire bron)
… (Smit, in Jones, 2002) wees erop dat…
- bij organisaties: de volledige naam, tenzij erg bekend, bv (CBS, 2009).
… (Nederlands Jeugd Instituut, 2010).
- bij persoonlijke communicatie
… (J. Smith, persoonlijke communicatie, 5 juli 2010).
- direct bij gebruikt kernwoord, zin of passage.
….zijn volgens Eco (1994) de belangrijkste…

Stap 4: Waar plaats je de bronvermelding in de tekst?
Afhankelijk van wat je wilt benadrukken, kun je de verwijzing op de volgende manieren plaatsen:
Citaat:
According to Hofstede (2001), “the dominance of technology over culture is an illusion” (p. 453).
In fact, “the dominance of technology over culture is an illusion”, according to Hofstede (2001, p.453).
In 2001, Hofstede already stated that “the dominance of technology over culture is an illusion”(p.453).
Hofstede’s study (2001) points out that “the dominance of technology over culture is an illusion”(p. 453).
Parafrase:
Hofstede’s statement (2001) indicates that the usage of technology is influenced by culture and can therefore differ across the globe.
The usage of technology is influenced by culture and can therefore differ across the globe (Hofstede, 2001).
In 2001, Hofstede pointed out that the usage of technology is influenced by culture and can therefore differ across the globe.
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Stap 4: Hoe ziet de bronnenlijst er uit?
-

Opnemen:
alle in je tekst gebruikte bronnen
in één lijst voor alle bronnen
de lijst is alfabetisch
achter in je werkstuk, rapport, scriptie

Niet opnemen:
- wat je niet gebruikt hebt maar wel interessant is
- wat je hebt gebruikt om even iets op te zoeken / checken
- persoonlijke communicatie als interviews, telefoontjes
- homepage url’s; neem ze op in de tekst , bv … (www.stenden.com).

Stap 5: Hoe ziet een bronvermelding in de bronnenlijst er uit?
Boek:
Achternaam auteur, Initialen. (Jaar). Titel van het boek: Ondertitel (Editie). Plaats van uitgave: Uitgever.

Boekhorst, A.K., Kwast, I., & Koers, D. (2004). Informatievaardigheden (3e gew. dr.). Utrecht: LEMMA.
Van der Ham, R. (Red.). (2010). Groen goed: Handreiking kwaliteit openbaar groen. Den Haag: SDU.
E-boek: voeg toe: Geraadpleegd op dag maand, jaar, via URL (Uit databank? Dan naam databank ipv URL).

Hoofdstuk uit een geredigeerd boek:
Achternaam auteur, Initialen. (jaar). Titel van het hoofdstuk: Ondertitel. In A.A. Achternaam redacteur & B.B. Achternaam
redacteur (Red.), Titel boek: Ondertitel boek (pp. xx-xx). Plaats van uitgave: Uitgever.

 Coenders, M. (2012). Community of practice. In M. Ruijters & R.J. Simons (Red.), Canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers
(pp.125-136). Deventer: Kluwer.

Tijdschriftartikelen:
Achternaam auteur, Initialen., Achternaam auteur, Initialen., & Achternaam auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel: Ondertitel. Titel
van tijdschrift, jaargang(nummer), pagnr-pagnr.
 Dikkers, J., Van Engen, M., Vinkenburg, C., & Miggiels, M. (2011). Flexibel werken en het werk-thuis conflict. Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken, 27(1), 25-42. (Maandelijks? Gebruik: (jaar, maand). Wekelijks? Gebruik (jaar, dag maand).
Tijdschriftartikel online met DOI: voeg de DOI toe na de paginanummers.
Tijdschriftartikel online: voeg “Geraadpleegd op dag maand, jaar, via URL (Uit databank? Vervang URL door naam databank).

Krantenartikelen:
Achternaam auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel: Ondertitel. Naam van de krant, p. xx.

 Hofland, D. (2011, 10 augustus). De opmars van ‘bv Ik’. Leeuwarder Courant, p.10.
Online krantenartikel: vervang de p. xx door: Geraadpleegd op dag maand, jaar, via URL. (Uit databank? Vervang URL door naam databank).

Website tekst:
Achternaam auteur, Initialen. (jaar). Titel van het stuk: Ondertitel. Geraadpleegd op Dag maand jaar via URL
Hofstede, G. (z.j.). Dimensies van nationale culturen. Geraadpleegd op 25 augustus, 2010, via
http://www.geerthofstede.nl/cultuur/dimensies-van-nationale-culturen.aspx

Website rapport:
Achternaam auteur, Initialen. (jaar). Titel van het rapport: Ondertitel rapport. Naam van uitgever/organisatie. Geraadpleegd op
dag maand, jaar, via URL
Van der Donk, M., De Boer, M., Sethi, G., & Kuijenhoven, V. (2014). Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod
wordt breder en kijkbeleving consument beter. Deloitte. Geraadpleegd op 24 februari, 2015, via
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-nl-tmt-spot-study-tv
-markt.pdf (voeg de naam van de uitgever/organisatie toe als deze anders is dan de auteursnaam)

Youtube video:
Achternaam auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel van video: Ondertitel [Video file]. Geraadpleegd op dag maand, jaar, via URL
TED. (2007, 6 januari). Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? [Video file]. Geraadpleegd op 6 januari, 2007, via
https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY ( geen auteursnaam? gebruik dan de ‘screen naam’)

Weblog
Achternaam auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel van de bijdrage: Ondertitel [Web log post]. Geraadpleegd op dag maand,
jaar, via URL
Lee, C. (2010, 18 november). How to cite something you found on a website in APA style [Web log post]. Geraadpleegd op 18 november,
2010, via http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a-website-in-apa-style.html
(voor commentaar op de bijdrage gebruik je [Web log comment] (geen auteursnaam? gebruik dan de ‘screen naam’)

Woordenboek, lemma zonder auteur
Lemma. (jaar). In A. Auteur & B. Auteur (Red.)., Titel van woordenboek: Ondertitel (ed.). Plaats van uitgave: Uitgever.
Social constructionism. (2009). In J. Scott & G. Marshall (Eds.), A dictionary of sociology (3rd rev. ed.). Oxford, UK: Oxford
University Press.
(voor Ned. publicaties gebruik je (Red.)
Online woordenboeken en encyclopedieën: vervang Plaats van uitgever: Uitgever door: Geraadpleegd op dag maand, jaar, via URL
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