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1. Wat is RefWorks?
RefWorks is een programma voor het beheren van je referenties (literatuurverwijzingen).
In RefWorks maak je een database aan waarin alle referenties worden ingevoerd,
eventueel verdeeld over verschillende folders. Zo houd je een goed overzicht over al je
referenties.
Vanuit de database kun je eenvoudig en snel literatuurverwijzingen in de tekst zetten en
literatuurlijsten genereren, waarbij je uit tientallen opmaakstijlen (bijvoorbeeld APA,
Chicago of MLA) kunt kiezen.
De literatuurlijsten kunnen op zichzelf staande lijsten zijn, die je vervolgens in
bijvoorbeeld Word plakt, maar je kunt ook literatuurlijsten maken in Word zelf met
RefWorks.
Dit wordt in hoofdstuk 6 uitgelegd.
Nog enkele opmerkingen:
1. RefWorks is web-based: je logt in op de website van RefWorks.
2. RefWorks werkt het beste in Google Chrome.
3. De APA 6th style in RefWorks is helaas lang niet altijd juist en volledig. Een
controle is dan ook zeker nodig aan de hand van de handleiding: De APA
richtlijnen uitgelegd.
Zie ook de website van de bibliotheek van NHL Stenden Hogeschool.

2. Aanmaken account / inloggen



Ga naar https://refworks.proquest.com/
Ga naar “Create account” of login in, als je al een account voor RefWorks hebt.

Als je de gevraagde velden hebt ingevuld (NHL Stenden-mailadres invullen!), krijg je in
je mailbox een link ter bevestiging van je Refworks-account.
Deze link moet je aanklikken om je account volledig te maken.
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Bij de velden “opleiding” en “rol” kies je wat het meest voor de hand ligt en anders voor:
“Other”.
Vervolgens kun je gebruik maken van RefWorks!
Mocht je nog werken in de oude versie van RefWorks dan wordt aangeraden je account
over te zetten naar New RefWorks. Dit doe je gemakkelijk door in de oude RefWorks te
kiezen voor: “upgrade to the latest RefWorks version” en vervolgens de instructies te
volgen.
N.B. het is het makkelijkst als je ook al een nieuw account hebt aangemaakt. Dan kun je
de referenties kopiëren naar de nieuwe versie van RefWorks.
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3. Importeren van referenties
De bronnen waarnaar je in je onderzoeksrapport verwijst, haal je uit allerlei bestanden.
Maar het kan ook zijn dat je zelf al een hele database hebt aangelegd. Hoe je deze
referenties handmatig invoert in RefWorks staat in hoofdstuk 4.
Hieronder volgen eerst voorbeelden van het binnenhalen van referenties uit enkele
externe databestanden: EBSCO databases, Google Scholar, Nexis Uni, PubMed, SAGE
premier, Science Direct, SpringerLink en WorldCat.
Uiteraard moet je eerst ingelogd zijn in RefWorks.
Bij het exporteren zal je onderstaande vraag krijgen, waarbij je dan kiest voor: “Yes,
export to the newest version of RefWorks”.

De geïmporteerde referentie vind je in RefWorks terug in “last imported”.

3.1 Importeren van referenties uit EBSCO databases
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Kies bij de EBSCO databases de database waarin je wilt zoeken (Choose Databases) of
als je in alle databases tegelijk wilt zoeken, selecteer je ze allemaal.
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Zoek vervolgens in deze database(s) en klik de titel aan die je wilt importeren. Aan de
rechterkant op het scherm staat “Export”, klik deze aan en kies voor “Direct export to
RefWorks”. Klik daarna op “Safe” en RefWorks wordt in één nieuw tabblad geopend.
Het is met deze databank niet mogelijk meerdere referenties in één keer over te
brengen.
In hoofdstuk 5.1 wordt uitgelegd hoe je een artikel als attachment kunt toevoegen.

3.2 Importeren van referenties uit Google Scholar
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Om referenties te kunnen exporteren naar RefWorks activeer je in Google Scholar eerst
een knop “Import into RefWorks”:


ga naar Google Scholar > klik op “Instellingen”.



Kies bij Bibliografiebeheer: “Links voor import in RefWorks weergeven” en sla op.
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Het kan zijn dat je dit elke keer als je Google Scholar gebruikt weer opnieuw moet
instellen.
Dit is een voorbeeld van het exporteren van een referentie uit Scholar naar RefWorks. Je
ziet hier de knop: “Importeren in RefWorks”, hier kun je vervolgens op klikken en de
referentie wordt geïmporteerd in RefWorks.

Je kunt ook op de aanhalingstekens klikken onder een gevonden bron. Je kunt dan
alvast zien of de referentie in APA correct staat en ook hier kun je kiezen voor RefWorks.

3.3 Importeren van referenties uit Nexis Uni
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Het exporteren van titels vanuit Nexis Uni naar RefWorks doe je in twee stappen. Eerst
bewaar je de records uit Nexis Uni als een tekstbestand op je computer, daarna
importeer je dit bestand in RefWorks.
Ga naar Nexis Uni, geef hier een zoekopdracht en vink de gewenste artikelen die je wilt
exporteren aan.
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Ga naar de knop “Citaties exporteren”.

Kies voor “RIS-bestand voor externe citatietool” en klik op “Downloaden”.
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De computer slaat het automatisch op bij de downloads.
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Ga naar RefWorks:


Klik op “+” (Add a reference) en kies “Import references”.



Kies voor “Import from a file”.



En selecteer en open het bestand van de computer dat je wilt importeren.

Kies bij RIS Format: “RIS Format", klik op “Import” en het bestand wordt geïmporteerd.
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3.4 Importeren van referenties uit PubMed
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Het exporteren van titels uit PubMed naar RefWorks kan op twee manieren, namelijk:
zoeken vanuit RefWorks in PubMed of dat je eerst naar PubMed gaat en daar records
bewaart die je vervolgens in RefWorks importeert.
Hieronder worden deze twee opties uitgelegd.
Daarnaast is er een verschil tussen de oude PubMed-versie en de nieuwe PubMed-versie,
ook daar wordt op ingegaan bij optie 2.
1.
In deze optie zoek je vanuit RefWorks in PubMed.


Ga naar RefWorks, kies voor “Search Databases” en selecteer “PubMed". Hier kun
je gelijk zoeken in de database PubMed.



Wanneer je hebt gezocht, klik je op het vergrootglas en de database doorzoekt
PubMed. Vervolgens kun je een selectie maken en op “Import” klikken.
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Het systeem geeft aan dat de referenties succesvol zijn geïmporteerd.

2.
In deze optie ga je eerst naar PubMed en bewaar je de records uit PubMed als een
tekstbestand op je computer, daarna importeer je dit bestand in RefWorks.
In de oude versie van PubMed:


Vink de gewenste titel(s) aan en klik rechtsboven op “Send to”.



Kies in het volgende schermpje voor “File”, en selecteer bij Format “MEDLINE”.
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Klik op “Create File” en het bestand wordt op je computer bewaard bij Downloads.

In RefWorks:


Klik op “+” (Add a reference) en kies “Import references”.




Kies voor “Import from a file”.
En selecteer het bestand van de computer dat je wilt importeren.
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Kies voor het format “NLM PubMed” als RefWorks dat zelf nog niet aangeeft en klik op
“Import”.

In de nieuwe versie van PubMed


Vink de gewenste titel(s) aan en klik op “Send to”.
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Kies voor de “Citation manager”.



Kies voor “All results on this page”, “All results” of “Selection” (hier is gekozen
voor Selection) en vervolgens “Create file”.



Vervolgens komt de melding: “Citations were successfully saved to file. Download
should start shortly”.

Ga nu naar RefWorks
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Klik op “+” (Add a reference) en kies “Import references”.



Kies voor “Import from a file”.



En selecteer en open het bestand van de computer dat je wilt importeren.



Kies voor het format “NLM PubMed” als RefWorks dat zelf nog niet aangeeft en klik op
“Import".
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3.5 Importeren van referenties uit SAGE premier
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Het exporteren van titels vanuit SAGE premier naar RefWorks doe je in twee stappen.
Eerst bewaar je de records uit SAGE als een tekstbestand op je computer, daarna
importeer je dit bestand in RefWorks.



Ga naar SAGE, geef hier een zoekopdracht en vink de gewenste artikelen aan, die
je wilt exporteren.
Ga naar “Download selected citations”.



Kies vervolgens bij “Format” voor RefWorks en klik op “Download citation”.
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Klik op “Submit data to RefWorks”.



Je krijgt het scherm met de vraag: “Yes, export to the newest version of
RefWorks" (tenzij je deze eerder hebt uitgeschakeld). Wanneer je hierop klikt, ga
je naar RefWorks.

3.6 Importeren van referenties uit Science Direct
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Titels die je gevonden hebt in ScienceDirect kun je aanvinken en direct exporteren naar
RefWorks.
Vink de gewenste titel(s) aan en klik op “Export”, klik op “Save to Refworks”.

Opmerking: Science Direct importeert geen informatie meer over het tijdschrift/journal,
zelf, dit moet je dus zelf nog aanvullen in RefWorks. Hoe je dit doet staat in hoofdstuk 5.
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3.7 Importeren van referenties uit SpringerLink
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Het exporteren van titels vanuit SpringerLink naar RefWorks doe je in twee stappen.
Eerst bewaar je de records uit SpringerLink als een tekstbestand op je computer, daarna
importeer je dit bestand in RefWorks.
In Springerlink:



Zoek het gewenste artikel en klik dan (helemaal onderaan) op “Cite this article”,
hiermee ga je naar “About this article”.
Kies voor “Download citation".



Het bestand wordt automatisch opgeslagen bij de Downloads op de computer.

In RefWorks:


Klik op “+” (Add a reference) en kies “Import references”.




Kies voor “Importt from a file”.
En selecteer het bestand van de computer dat je wilt importeren.
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Kies bij RIS Format: RIS Format, klik op “Import” en het bestand wordt
geïmporteerd.

3.8 Importeren van referenties uit WorldCat
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

WorldCat is een wereldwijde catalogus waar bijna alle boektitels en veel verwijzingen
naar tijdschriftartikelen in te vinden zijn.



Ga naar WorldCat. Doe een zoekopdracht, klik de titel die je wilt importeren aan
en klik daarna op “Verwijzen/Exporteren”.



Klik in het volgende scherm “Exporteren naar Refworks” aan.
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3.9 Importeren van referenties uit websites
Opmerking: zorg dat je bent ingelogd in RefWorks.

Het is ook mogelijk om full tekst-documenten of verwijzingen toe te voegen uit (andere)
websites en databanken. Hiervoor is het nodig om Save to RefWorks add on te
installeren.


Ga naar “Tools” en nogmaals “Tools”.



En klik op “Install Save to RefWorks”. Je kunt nu de button naar de bladwijzerbalk
slepen.
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Dit lukt alleen bij Google Chrome en de bladwijzerbalk moet wel weergegeven
zijn.



Ga vervolgens naar een willekeurige website, bijvoorbeeld van het CBS en klik op
“Save to Refworks”.



Er opent zich rechts een venster met referentiegegevens over deze website. Je
kunt dit aanvullen en vervolgens klik je op “Save to RefWorks.”.
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4. Handmatig referenties invoeren
Klik in Refworks op het + Add-teken, dan openen zich verschillende invoermogelijkheden.
Hier kun je kiezen voor het zelf invoeren van referenties (Create new reference):



Aan de rechterkant van het scherm komt een invoerveld te staan. Kies bovenaan voor
het type dat je invoert, bijvoorbeeld een artikel of een rapport.



Vul de titel in. Soms wordt de referentie herkent en geeft RefWorks dit aan met “Did
you mean one of these?”.
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Desgewenst kun je tags toevoegen.
Vul vervolgens de auteur(s) in. Zet altijd eerst de achternaam, gevolgd door een
komma en daarna de voorletters.
Vul de rest aan en klik op “Save” (rechtsboven).

5. Beheren en bewerken van referenties in RefWorks
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens uitgelegd hoe je referenties kunt bewerken en
kunt aanvullen met notities, tags of een attachment. Daarna wordt aangegeven hoe je
een folder aanmaakt en referenties in een folder kan zetten.
Tot slot wordt aangegeven hoe je een project kan aanmaken en dit met elkaar kunt
delen.

5.1 Bewerken en aanvullen van een referentie


Door eenmaal op de referentie te klikken, opent er rechts een venster en zie je
een potlood waar je mee kunt bewerken.
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Je kunt alle teksten aanpassen.
Bij add tag kun je een “ tag/trefwoord” toevoegen. Kies voor trefwoorden
waarmee je referenties makkelijk terug kunt vinden, ook over 5 jaar (voor
studenten kan dat bijvoorbeeld een studiejaar of modulenaam zijn).
Plaats het volledige artikel bij Attachments.
Of plaats meer notities bij Notes.
Bij Add more fields kun je nog velden toevoegen, mocht dit relevant zijn.



Wanneer je klaar bent met bewerken, klik je op “Save”.




5.2 Folders aanmaken en referentie in folder plaatsen/
toevoegen
Wanneer je referenties van verschillende rapporten (verslagen/werkstukken/opdrachten
etc.) bewaart in RefWorks, is het handig om bijvoorbeeld per rapport een folder aan te
maken, waar je de relevante referenties in zet.
De tab All references bevat altijd alle referenties/verwijzingen. Als je daar één verwijdert,
zal die uit alle folders verwijderd worden, dus als je een referentie verwijdert doe dat dan
alleen in de betreffende folder en niet bij All references.


Je kunt folders aanmaken door op “Assign to Folder” te klikken of “My folders”.
Daar zie je vervolgens een Add folder-knop of Create.
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Je geeft de folder een naam en je kunt aangeven waar de folder komt te staan



Je gaat weer naar All references, selecteert de referenties die je in de folder wilt
plaatsen en kiest voor de betreffende folder.
Je kunt desgewenst ook de referenties naar de folder slepen.
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5.3 Projecten aanmaken en delen met anderen
Het is ook mogelijk om projecten aan te maken en dit met elkaar te delen. In dit project
kan dan samengewerkt worden met elkaar.


Ga naar Manage projects.




Bij Create a new Project kun je een nieuw project starten
Vervolgens kun je dit project delen bij Share Project

6. (Write-N-)Cite en RefWorks Citation Manager
Tijdens het schrijven van je tekst in Word kun je referenties/verwijzingen invoegen en
kun je een literatuurlijst maken in de gewenste opmaak. Dit doe je met behulp van het
programma (Write-N-) Cite of met de RefWorks Citation Manager.
Binnen NHL Stenden Hogeschool is Write-N-Cite al geïnstalleerd op de vaste pc’s. Je ziet
in Word een apart tabblad “RefWorks”. Is dit bij jou niet het geval, meld het dan bij
serviceplein@nhlstenden.com of bij library@nhlstenden.com
In paragraaf 6.1 staat beschreven hoe je Write-N-Cite zelf kunt installeren op je eigen
laptop of pc. Ook kun je gebruik maken van de RefWorks Citation Manager i.pv. Write-NCite. Hoe je dit doet, staat beschreven in paragraaf 6.2.
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Klik op het tabblad, en log eerst in met je RefWorks-account. Zet vervolgens de
Style op de juiste stijl, op NHL Stenden Hogeschool gebruiken wij APA (6th).
De APA 6th style in RefWorks is helaas lang niet altijd juist en volledig. Een
controle is dan ook zeker nodig aan de hand van de handleiding: De APA
richtlijnen uitgelegd en de Handleiding APA in Word
Zie ook de website van de bibliotheek van NHL Stenden Hogeschool.



Vóór het invoegen van de verwijzing zet je eerst de cursor op de gewenste plek in
Word.



Klik op “Insert Citation”; “Insert New”; klik in het volgende venster op een
“Folder”; dubbelklik op een of meer referenties en vervolgens op “OK".
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6.1 (Write-N-)Cite zelf installeren
Op je privé-laptop of thuis op je pc, download je zelf (Write-N-) Cite via Tools – Tools.



Op de volgende pagina zie je “RefWorks Citation Manager – Write-N-Cite in
Microsoft Word”. Klik hier op “Download & install”.
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Opslaan en installeren



Sla het bestand nu op in je download-map.
Zoek het bestand op en dubbelklik om het programma te installeren. Je kunt het
bestand ook al vanuit je browser aanklikken.



De computer vraagt om je computer te herstarten en vervolgens heb je een
tabblad RefWorks in Word staan.

30

6.2 RefWorks Citation Manager
Je kunt ook gebruik maken van de RefWorks Citation Manager i.p.v. (Write-N-)
Cite/tabblad RefWorks in Word.



Ga naar Word.
Zoek bij Invoegen-Store de RefWorks Citation Manager op en voeg je deze toe.



Je krijgt onderstaande melding. Kies voor doorgaan
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Vervolgens verschijnt rechts de RefWorks Citation Manager.
Log in bij RefWorks, zoek de gewenste referentie en voeg deze toe in het
document waar je deze wilt hebben.

7. Literatuurlijst maken
Van de referenties in je RefWorks-database kun je eenvoudig een literatuurlijst
genereren. Je kunt daarbij kiezen uit allerlei opmaakstijlen, waaronder de APA-stijl.


Klik eerst de Folder(s) aan waarvan je de literatuur wilt genereren. Klik dan op de
aanhalingstekens.






En daarna op “Create bibliography”.

Daarna wordt er een literatuurlijst gemaakt van de Folder(s) die je open had
staan.
Zorg ervoor dat je wel kiest voor de APA stijl (zie bovenaan).
APA Nederlandse versie is het meest gebaseerd op de handleiding: De APArichtlijnen uitgelegd, maar zoals gezegd, je moet zelf nog veel aanpassen
Om de literatuurlijst te kopiëren naar je (Word)document klik je op “Copy to
Clipboard”.
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Dan ga je naar je (Word)document en klikt op
of “CTRL + V”.
Er staat nu nog geen titel boven je literatuurlijst. Die kun je er zelf boven
plaatsen.

In hoofdstuk 6 was al uitgelegd hoe je verwijzingen in de tekst neerzet met Write-N-Cite,
maar je kunt ook in Word direct de literatuurlijst toevoegen aan het eind van je rapport.
Dit doe je als volgt.




Zet eerst de cursor op de gewenste plek. Klik op het tabblad “RefWorks” en kies
bij Style voor “APA 6th”, Klik vervolgens op “Bibliography Options” en dan op
“Insert Bibliography”.
Controleer de lijst wel, je kunt nog aanpassingen doen.
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8. Referenties delen met anderen
Het is ook mogelijk je hele RefWorks-database of een specifieke folder te delen met
anderen. Dit hoeven niet per se RefWorksgebruikers, NHL Stenden-studenten of medewerkers te zijn. Andere gebruikers kunnen de referenties alleen bekijken, maar niet
bewerken of verwijderen. Dit kan bij Sharing.



Ga naar Sharing – Share a folder.
Kies voor een folder en kies voor “Only invited people may access of Anyone
within your organization may join this folder".



Als je een folder hebt gekozen, krijg je de optie om een URL te genereren, deze
kun je dan delen met iedereen die je wilt.
Klik op “Done".






Of je kiest ervoor om de folder te mailen. Je kunt hier nog kiezen tussen Can
read, Can annotate of Can modify.
Vervolgens klik je op “Share Folder”.
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9. Help
Voor hulp heb je diverse opties, je kunt op het vraagteken rechts bovenin klikken.

Of ga rechtstreeks naar Learn to use Refworks in 20 minutes
Of stuur een mailtje naar library@nhlstenden.com
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