VOORJAAR 2021: “DE APA-RICHTLIJNEN UITGELEGD: EEN
PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR BRONVERMELDING IN HET
HOGER ONDERWIJS” EDITIE 3
De derde editie van “De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding
in het hoger onderwijs” is gebaseerd op de zevende editie van de “Publication Manual of the
American Psychological Association” en zal in mei 2021 verschijnen. Met ingang van het studiejaar
2021/2022 zal deze derde editie toegepast worden in het hoger onderwijs.
De belangrijkste 10 veranderingen die in de nieuwe editie worden opgenomen worden in
onderstaande tabel toegelicht:

2e editie

3e editie

Meerdere auteurs

1

Tot en met vijf auteurs allemaal in
de tekst noemen. Vanaf zes auteurs
de eerste naam + et al. en bij
tweede en latere verwijzingen
vanaf drie auteurs de eerste + et al.

Tot en met twee auteurs in
de tekst genoemd. Vanaf
drie auteurs alleen de eerste
naam gevolgd door et al.

2

In de bronnenlijst worden maximaal
8 auteurs vermeld voordat de
bronvermelding wordt ingekort.

In de bronnenlijst worden
maximaal 20 auteurs
vermeld voordat de
bronvermelding wordt
ingekort.

3

Vermelding van zowel plaatsnaam
en de naam uitgever. Bij een ebook
hoeft geen uitgever te worden
vermeld.

De naam van de uitgever
wordt vermeld. De
plaatsnaam wordt
weggelaten. Ook bij een
ebook wordt de uitgever
vermeld.

4

Woorden als ‘uitgeverij’ worden
weggelaten. Bij meerdere uitgevers
wordt alleen de eerste naam
genoemd.

De naam van de uitgever
wordt overgenomen zoals
die op de titelpagina staat
vermeld. Bij meerdere
uitgeverijen worden alle
namen genoemd.

Boek/ebook

5

Als de organisatie gelijk is aan de
uitgever wordt bij de naam van de
uitgever ‘Auteur’ gezet.

Als de organisatie gelijk is
aan de uitgever komt de
naam van de uitgever te
vervallen.

6

DOI mag vermeld worden als doi:
of als https://doi.org/

DOI wordt vermeld
als https://doi.org/

7

Het afleveringsnummer wordt
alleen genoemd als iedere
aflevering van het tijdschrift met
pagina 1 begint.

Het nummer van de
aflevering wordt altijd
genoemd.

De naam van de website wordt niet
genoemd.

De naam van de website
wordt vermeld achter de
titel, behalve als
auteur/organisatie gelijk is
aan naam van de website.

Bij een figuur naam en nummer
onder de afbeelding.

Bij een figuur naam en
nummer boven de
afbeelding.

Plaatsnaam staat achter de naam
van de onderwijsinstelling,
omschrijving van het document
achter de titel tussen ronde
haakjes.

Plaatsnaam van de
onderwijsinstelling komt te
vervallen, omschrijving van
het document achter de
titel tussen vierkante
haakjes.

Tijdschrift

Website
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Figuren
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Proefschrift,
afstudeeropdracht,
stageverslag

10

