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1. Voorwoord 

Een belangrijk aandachtspunt bij het schrijfproces is het correct refereren naar gebruikte 

(wetenschappelijke) bronnen. Wanneer je een wetenschappelijke tekst schrijft, is het belangrijk dat  

je een onderscheid maakt tussen je eigen bevindingen en deze van andere onderzoekers. In het 

laatste geval moet je de namen van de onderzoekers vermelden aan de hand van een referentie. Het 

overschrijven van bevindingen van een andere onderzoeker zonder het correct vermelden van de 

bron van deze informatie heet plagiaat en is strafbaar. De KULeuven gebruikt systematisch het 

softwareprogramma TurnItIn om documenten te scannen op plagiaat. 

Het opstellen van referenties gebeurt volgens een bepaalde systematiek. Er zijn verschillende 

systemen om referenties op te stellen, die sterk afhankelijk zijn van de (wetenschaps)discipline. 

Binnen de faculteit van Psychologie en Pedagogische Wetenschappen wordt het systeem van de 

American Psychological Association (APA) gevolgd, dat ondertussen aan zijn zesde editie toe is. De 

meeste wetenschappelijke tijdschriften en boeken in het domein van de psychologie en pedagogiek 

volgen dit systeem. 

Naast de regels omtrent het correct refereren, bevat de APA-Manual tevens verschillende regels 

m.b.t. het schrijven van een manuscript. Hieronder worden de meest belangrijke aangehaald. 

Uiteraard loont het de moeite om de APA-Manual te raadplegen1 in geval van twijfel. 

 

 
2. APA-richtlijnen m.b.t. het schrijven van een manuscript 

De APA-richtlijnen bevatten veel meer dan enkel richtlijnen voor het correct refereren. Hieronder 

wordt kort ingegaan op de meest belangrijke elementen uit de APA-Manual. 
 

2.1 Structuur van een manuscript 
 

Vooreerst wordt ingegaan op de structuur en inhoud van een manuscript. Ieder manuscript bevat 

een duidelijke titel en abstract. Een abstract is een korte samenvatting van het geleverde onderzoek. 

Afhankelijk van de insteek van het onderzoek (bijv. een literatuurstudie, experiment, case study, etc.) 

worden andere elementen naar voor geschoven (zie p. 25-p. 27). 

 
 

2.2 Duidelijk en beknopt schrijven2
 

 

Vervolgens wordt ingegaan op enkele algemene principes en richtlijnen die je in het achterhoofd 

kunt houden wanneer je een manuscript schrijft. 

Eén belangrijk element hieruit is dat (onder)titels in een manuscript niet voorafgegaan worden door 

een cijfer of letter (bijv. schrijf niet ‘2. Method’ maar schrijf ‘Method’) (zie verder p. 62-p. 63). 

 
 
 
 

1 
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6

th 

ed.). Washington, DC: Author. In de PBIB staat de APA-Manual onder plaatsingsnummer +11.00 AMER 2010. 
2 

Zie ook p. 61-86 van de APA-Manual 
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2.3 Enkele stijlkenmerken3
 

 

APA geeft ook enkele richtlijnen omtrent de interpunctie (nl. het gebruik van leestekens): 
 

‒ Na ieder leesteken (bijv. punt, dubbelpunt, puntkomma, etc.) volgt één spatie. Een 

uitzondering hierop zijn de leestekens die in afkortingen gebruikt worden (bijv., e.g., etc.). 

‒ Schrijf een komma wanneer je een serie van 3 of meer gelijkaardige elementen opsomt, ook 

vóór woorden als ‘en’ en ‘of’. 

‒ Gebruik een komma om 2 zinnen van elkaar te scheiden die door een voegwoord met elkaar 

zijn verbonden. Gebruik een puntkomma wanneer je geen voegwoord schrijft. 

Voorbeeld 1 

De participanten uit de experimentele groep kregen een financiële beloning, en de participanten uit de 

controlegroep kregen een cadeaubon. 

Participanten uit de experimentele groep kregen een financiële beloning; participanten uit de 

controlegroep kregen een cadeaubon. 
 

‒ Gebruik dubbele aanhalingstekens bij het eerste gebruik van een woord of zin met een 

speciale betekenis en wanneer je een bepaald hoofdstuk uit een boek of artikel vermeldt. 

Voorbeeld 2 

Dit “normaal” gedrag bestaat uit … Het normaal gedrag … 
 

‒ Gebruik geen dubbele aanhalingstekens om het belang van een bepaald woord te 

benadrukken, maar cursiveer dit. 

 
 

2.4 Het weergeven van resultaten4
 

 

Grosso modo zijn er twee manieren om resultaten weer te geven: tabellen en figuren. Hoewel een 

tabel of figuur erg duidelijke informatie kan weergeven, dien je toch selectief te zijn in hun gebruik. 

Een groot aantal tabellen en figuren, zeker in combinatie met een relatief korte tekst, kan er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat de rode draad moeilijk te volgen is. Voeg dus enkel een tabel of figuur 

toe wanneer je overtuigd bent dat dit een meerwaarde biedt aan de tekst. In sommige gevallen is 

een tabel of figuur immers niet de meest efficiënte communicatievorm. Zo kan het resultaat van een 

statistische significantietoets ook in tekstvorm worden gegoten: 
 

Voorbeeld 3 

Een one-way ANOVA, F(1, 136) = 4.86, MSE = 3.97, p = .029, η² = .03, toonde aan dat de experimentele 

en de controlegroep significant van elkaar verschilden, zoals verwacht op basis van onze hypothese. 
 

Alle tabellen en figuren worden met een hoofdletter geschreven en genummerd met Arabische 

cijfers volgens de volgorde waarin ze voor het eerst aangehaald worden in de tekst. Gebruik geen 

toevoegsels om tabellen en figuren te ordenen. Schrijf niet Table 1 en Table 1a, maar schrijf Table 1 

en Table 2. Verwijs naar een tabel of figuur nooit als “zoals bovenstaande tabel aantoont”, maar 

 
3 

Zie ook p. 87-124 van de APA-Manual 
4 

Zie ook p. 125-167 van de APA-Manual 
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verwijs telkens met het bijhorende cijfer. 

Omdat er tussen de weergave van tabellen en figuren een aantal verschillen zijn, worden die 

hieronder afzonderlijk behandeld. 

Tabellen 
 

Table 1 
 

Proportion of Errors in Younger and Older Groups 
 

 Younger  Older 

Level of difficulty n M(SD) 95% CI  n M(SD) 95% CI 

Low 12 .05 (.08) [.02, .11]  18 .14 (.15) [.08, .22] 

Moderate 15 .05 (.07) [.02, .10]  12 .17 (.15) [.08, .28] 

High 16 .11 (.10) [.07, .17]  14 .26 (.21) [.15, .39] 

Note. CI = confidence interval. 
 

Tabel 1 bevat alle essentiële elementen, met name een nummering, een titel en een indicatie van de 

verschillende getallen. 

De nummering en de titel worden boven de tabel weergegeven. Eerst wordt de nummering 

geschreven, waarna een enter volgt (met witregel). Daarna volgt de titel, die steeds gecursiveerd 

staat; alle belangrijke woorden (geen lidwoorden of voegwoorden) uit de titel krijgen een 

hoofdletter. Geef iedere tabel een duidelijke titel. Daarnaast dient iedere kolom en rij van een tabel 

over een bepaalde kop (bijv. n, M (SD), etc.) te beschikken. Meer gedetailleerde informatie over het 

weergeven van tabellen volgens de APA-richtlijnen vind je vanaf p. 128 (t.e.m. p. 150) in de APA- 

Manual. 
 

Figuren 
 

Figure 1. Proportion of students checking daily their private e-mail. 
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De nummering en titel worden onderaan de figuur weergegeven. De nummering wordt cursief 

geschreven, gevolgd door een punt. Daarna geef je een duidelijke, niet-gecursiveerde titel. Meer 

gedetailleerde informatie over het weergeven van figuren volgens de APA-richtlijnen vind je vanaf p. 

150 (t.e.m. p. 167) in de APA-Manual. 

 
 

2.5 Citaten5
 

 

Citeren betekent dat je een tekstfragment letterlijk overneemt. Wanneer het citaat in een andere 

taal geschreven is, dan dien je het dus ook in die taal over te nemen. Bij ieder citaat moet je het 

exacte paginanummer vermelden. 

Binnen de APA-richtlijnen wordt er een onderscheid gemaakt tussen 2 soorten citaten: korte citaten 

en blokcitaten. 

 
 

Korte citaten bestaan uit minder dan 40 woorden en plaats je tussen dubbele aanhalingstekens. De 

dubbele aanhalingstekens worden vóór het eindpunt (of ander leesteken) van de zin geplaatst. Het 

paginanummer vermeld je in ronde haakjes, voorafgegaan door het jaartal. 
 

Voorbeeld 4 

Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical needs are met 

by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai 

& Chaitin, 2006, p. 112). 
 

Blokcitaten zijn citaten die uit minstens 40 woorden bestaan. Een blokcitaat plaats je als een aparte 

alinea tussen de rest van jouw tekst, waarbij je zowel boven als onder het blokcitaat een witregel 

laat. Bovendien begint het blokcitaat op 1.25 cm van de linkermarge. Bij een blokcitaat worden geen 

dubbele aanhalingstekens gebruikt. Let op: bij een blokcitaat komt de referentie na het eindpunt. 
 

Voorbeeld 5 

Kvale describes the good interviewer in the following terms: 

The interviewer must continually make quick choices about what to ask and how; which aspects 

of a subject’s answer to follow up – and which not; which answers to interpret – and which not. 

Interviewers should be knowledgeable in the topics investigated, master conversational skills, 

and be proficient in language with an ear for their subject’s linguistic style. The interviewer 

should have a sense for good stories and be able to assist the subjects in the unfolding of their 

narratives. (Kvale, 1996, p. 147) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Zie ook p. 170-171 van de APA-Manual 



6  

3. Het maken van referenties 

Referenties bestaan uit twee delen, namelijk een korte referentie in de tekst en een volledige 

referentie achteraan in de referentielijst. Voor elke referentie in de tekst moet er een uitgeschreven 

referentie achteraan in de referentielijst opgenomen zijn. Ook het omgekeerde geldt: elke referentie 

achteraan moet ergens in de tekst aangehaald zijn. Beide referentievormen hebben ook aparte 

regels, wat net het onderwerp is van deze referentiebundel. 

Naast het respecteren van de bevindingen van andere onderzoekers, hebben referenties nog een 

ander doel. De lezer kan namelijk aan de hand van een referentie de oorspronkelijke publicatie 

terugvinden. Referenties zijn dan ook zo samengesteld dat ze voldoende informatie bevatten om de 

publicatie zelf op te sporen. Om de juiste referentie later terug te vinden, is het van groot belang dat 

de elementen van de referentie volledig correct worden weergegeven. 

 
 

3.1 Refereren in de tekst 

 
Telkens wanneer men in de tekst zich op een bepaalde bron baseert om iets te schrijven, moet men 

de bron daarbij vermelden. Doorgaans (uitgezonderd bij letterlijk citeren en bij auteurs met dezelfde 

familienamen) worden enkel de familienamen van de auteurs en het publicatiejaar vermeld in de 

tekst. De manier waarop deze vermeld worden, kan verschillen. Hieronder staan enkele 

mogelijkheden (aan de hand van concrete voorbeelden). 

 
Voorbeeld 6a 

... (Van Dooren, Verschaffel, & Onghena, 2003). 

Van Dooren, Verschaffel en Onghena (2003) bespreken ... 

Van Dooren et al. (2003) schrijven… 

Bij citaat: (Van Dooren et al., 2003, p. 30) 

 
Voorbeeld 6b 

… (Hoogeveen & Winkels, 2005). 

In 2005 schreven Hoogeveen en Winkels… 

… (Hoogeveen & Winkels, 2002a; 2002b; 2005). 

 
Voorbeeld 6c 

De studie toonde aan dat er een sterke invloed was (Capsy, Peleg, Schlam, & Goldberg, 1988). Capsy et 

al. (1988) vonden hierbij hoge correlaties... 

 
Voorbeeld 6d 

 
Capsy, Peleg, Schlam, en Goldberg (1988) toonden aan dat er een sterke invloed was. Hieruit 

concludeerden Capsy et al. dat ... 

 
Voorbeeld 6e 

 
… (Hoogeveen & Winkels, 2005; Masschelein & Simons, 2004). 
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Je kan de familienamen van de auteurs tussen haakjes vermelden. Bij twee auteurs staat er geen 

komma vóór de ampersand. Vanaf drie auteurs staat er ook een komma vóór het &-teken. 

 
Je kan de familienamen van de auteurs ook in de tekst vermelden zonder haakjes. Wanneer je nog eens 

naar dezelfde publicatie verwijst binnen dezelfde paragraaf en je gebruikt de familienaam binnen de 

tekst, moet je het jaartal niet meer vermelden tussen haakjes (zie voorbeeld 6d). Vermeld je de 

familienaam eerst wel tussen haakjes, dan moet het jaartal binnen dezelfde paragraaf er telkens bij,  

ook wanneer je de familienaam vervolgens buiten de haakjes plaatst (zie ook voorbeeld 6c): “Kessler 

(2003) found that early onset social anxiety disorder results in a more potent and severe course.  

Kessler also found...” of “The study also showed that there was a high rate of comorbidity with alcohol 

abuse or dependence and major depression (Kessler, 2003)” of “Early onset results in a more persistent 

and severe course (Kessler, 2003). Kessler (2003) also found...” 

 
Je kan eventueel ook zowel de datum als de familienamen van de auteurs in de tekst vermelden: “In 

1988 onderzochten Capsy, Peleg, Schlam en Goldberg de invloed... “. 

 
Wanneer je drie of meer auteurs hebt en je hebt al een keer naar hen allemaal verwezen, mag je de 

verwijzing de tweede keer afkorten: “De studie toonde aan dat er een sterke invloed was (Capsy, Peleg, 

Schlam, & Goldberg, 1988). Capsy et al. (1988) vonden hierbij hoge correlaties...” Bij de volgende 

vermelding in dezelfde paragraaf, moet je ook de datum niet meer vermelden als de familienamen 

telkens niet tussen haakjes staan: “Capsy, Peleg, Schlam, & Goldberg (1988) toonden aan dat er een 

sterke invloed was. Hieruit concludeerden Capsy et al. dat ...” Indien dat bij bepaalde publicaties tot 

dezelfde in-tekst-referentie leidt, vermeld je zoveel familienamen van andere auteurs als noodzakelijk 

voor het onderscheiden van beide referenties, indien nodig (bij meer dan drie auteurs)  nog gevolgd 

door et al. . 

 
Wanneer er zes of meer auteurs zijn, vermeld je enkel de familienaam van de eerste auteur, gevolgd 

door et al. en het jaartal. Binnen dezelfde paragraaf moet je bij een volgende vermelding het jaartal 

steeds geven. Indien dat bij bepaalde publicaties tot dezelfde in-tekst-referentie leidt, vermeld je zoveel 

familienamen van andere auteurs als noodzakelijk voor het onderscheiden van beide referenties. 

 
Wanneer er geen auteur vermeld staat op de publicatie, plaats dan de eerste woorden van de titel op 

de plaats van de auteur. Gebruik dubbele aanhalingstekens voor de titel van een deel van een bron,  

bijvoorbeeld een hoofdstuk uit een boek of een artikel uit een tijdschrift: (“Evidence-based policy”, 

2001). Voor verwijzingen naar de volledige bron, plaats je de eerste woorden cursief: (Studiekeuzes in 

het hoger onderwijs, 2000). 

 
In het geval dat auteurs dezelfde familienaam hebben, vermeld je ook altijd de initialen van de eerste 

auteur, zelfs bij een andere publicatiedatum of andere co-auteurs: “J. M. Thomson (2005) en P. L. 

Thomson, Thomson, en Smith (2007) onderzochten...” 

 
Wanneer op hetzelfde moment verwezen wordt naar twee of meer werken van dezelfde auteurs, 

rangschik deze dan volgens publicatiejaar. Geef de naam van de auteurs slechts één keer: “Vorig 

onderzoek (Edeline & Weinberger, 1991; 1993)...”. 
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Wanneer op hetzelfde moment verwezen wordt naar verschillende werken van verschillende auteurs, 

alfabetiseer de publicaties dan op auteur, gescheiden door een puntkomma: “Uit  onderzoek  

(Anderson, Feinstein, & Lindt, 2001; Denzel, 1998; Thomasson & Lukasson, 1999)... blijkt dat...”. 

Wanneer je een bepaald werk wil benadrukken, kan je dit eerst plaatsen en daarna de andere 

publicaties vermelden: “Uit onderzoek blijkt (Thomasson & Lukasson, 1999; zie ook  Anderson, 

Feinstein, & Lindt, 2001; Denzel, 1998)... " 

 
Wanneer er verwezen wordt naar een vertaald werk, plaats dan eerst het jaartal waarin het originele 

werk verscheen gevolgd door het publicatiejaar van het vertaald werk. Beide data worden gescheiden 

door een schuine streep: “In eerder onderzoek (Latour, 1999/2004) ...” 

 
 
 

3.2 De referentielijst 
 

In de referentielijst van een geschreven werkstuk worden alle bronnen opgenomen waarnaar in de 

tekst wordt verwezen. Dit zijn de bronnen die door de auteur gebruikt zijn om de tekst op te stellen. 

Bronnen die de auteur wel gelezen maar niet gebruikt heeft in de tekst, worden niet opgenomen in 

de referentielijst. Een referentielijst is immers geen bibliografie. 

De referentielijst start op een nieuwe bladzijde en elke referentie heeft een ‘hanging indent’ (dit kan 

ingesteld worden bij paragraaf-opties). Dit betekent dat de eerste regel van een referentie tegen de 

kantlijn begint en de (eventuele) volgende regels inspringen. De referentielijst heeft een dubbele 

interlinie en in principe moet er geen witregel staan tussen de verschillende referenties. 

 
 

3.2.1. Alfabetische volgorde 
 

De referenties worden in alfabetische volgorde opgenomen in de referentielijst. Aangezien de  

meeste referenties starten met de familienaam van de eerste auteur, zal dit meestal de plaats in de 

referentielijst bepalen. In voorbeeld 7 komt Mullens vóór Verloop. 

 
 
 

Voorbeeld 7 

Mullens, K. (1997). Het oplossen van complexe wiskundige toepassingsproblemen: Een exploratief 

onderzoek bij leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (Unpublished master‘s thesis). 

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 

Verloop, N., & Lowyck, J. (Eds.). (2003). Onderwijskunde. Houten, The Netherlands: Wolters-Noordhoff. 
 
 

 

Wanneer twee auteurs dezelfde familienaam hebben, maar een verschillende voornaam, dan 

bepalen de initialen (van de voornamen) de volgorde. Een bron die meer dan één auteur heeft, komt 

na een bron met dezelfde (eerste) auteur als enige auteur (zie de publicaties van Vandenberghe in 
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voorbeeld 8). In voorbeeld 8 staat ook een voorbeeld van het principe ‘niets komt voor iets’: Thomas 

komt vóór Thomason, Vandenberghe komt na van den Berg. 

 
 

Voorbeeld 8 
 

Thomas, K. (1990). Gender and subject in higher education. Bristol, United Kingdom: Open University 

Press. 

Thomason, S. G. (2001). Language contact: An introduction. Baltimore, MD: Georgetown University 

Press. 

van den Berg, D. (2004). Sturing en de betekenisgeving door leerkrachten bij innovatieprocessen. In G. 

Kelchtermans (Ed.), De stuurbaarheid van onderwijs. Tussen kunnen en willen, mogen en moeten 

(pp. 121-140). Leuven, Belgium: Universitaire Pers. 

Vandenberghe, R. (2004). Over stuurbaarheid van het onderwijs. Een analyse van sturend beleid, 

resultaten en niet-bedoelde effecten. In G. Kelchtermans (Ed.), De stuurbaarheid van onderwijs. 

Tussen kunnen en willen, mogen en moeten (pp. 89-120). Leuven, Belgium: Universitaire Pers. 

Vandenberghe, R., & Huberman, A. M. (1999). Understanding and preventing teacher burn-out. A 

sourcebook of international research and practice. Cambridge, United Kingdom: University Press. 

 
 

Wanneer er verschillende bronnen van eenzelfde auteur in de referentielijst voorkomen, dan wordt 

de ordening bepaald door het publicatiejaar: recentere publicaties komen na minder recente 

publicaties. In voorbeeld 9 komt 2000 vóór 2002. 

 
 
 
 

Voorbeeld 9 
 

Verschueren, K., & Marcoen, A. (2000). Gehechtheid in kleuterleeftijd. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. 

van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Eds.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, 

orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4, 2000-2001 (pp. 294-328). Houten, The Netherlands: 

Bohn Stafleu Van Loghum. 

Verschueren, K., & Marcoen, A. (2002). Perceptions of self and relationship with parents in aggressive 

and nonaggressive rejected children. Journal of School Psychology, 40, 501-522. 
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Wanneer er verschillende bronnen van eenzelfde auteur en eenzelfde publicatiejaar in de 

referentielijst voorkomen, dan wordt de ordening bepaald door de titel van de bron. Er wordt dan 

gealfabetiseerd volgens het eerste significante woord in de titel. In voorbeeld 10 wordt dit duidelijk: 

combining komt vóór multilevel in het alfabet. Na het publicatiejaar wordt in dergelijke gevallen een 

letter toegevoegd (a, b, c, …). Deze letter wordt ook opgenomen bij de referentie in de tekst, zodat  

de lezer duidelijk weet over welke bron het gaat. 

 
 

Voorbeeld 10 
 

Van den Noortgate, W., & Onghena, P. (2003a). Combining single-case experimental data using 

hierarchical linear models. School Psychology Quarterly, 18, 325-346. 

Van den Noortgate, W., & Onghena, P. (2003b). Multilevel meta-analysis: A comparison with traditional 

meta-analytical procedures. Educational and Psychological Measurement, 63, 765-790. 

 
 

Wanneer de artikels echter deel uitmaken van een reeks, dan wordt hierop een uitzondering 

gemaakt. Dan wordt de volgorde gevolgd van de reeks. 

 
Bij een bron zonder auteur, waarbij de titel naar de eerste plaats is verschoven, wordt er 

gealfabetiseerd volgens het eerste significante woord in de titel. 

 
 

 

 
 
 

3.2.2. Algemene principes in het refereren volgens APA-normen 
 

Deze paragraaf heeft niet de bedoeling om exhaustief te zijn. Enkel de meest voorkomende bronnen 

en situaties worden hier besproken. Voor meer voorbeelden, soorten bronnen en soorten 

uitzonderingen wordt verwezen naar hoofdstuk 6 en 7 van de APA-manual (American Psychological 

Association [APA], 2010). 

In wat volgt zal regelmatig verwezen worden naar concrete voorbeelden van bepaalde soorten 

referenties uit de APA-manual in de vorm van (zie example n° x). In de zesde editie staan deze 

voorbeelden op  de  pagina’s  198-215  (APA, 2010).  Je kan  deze  voorbeelden  gebruiken om  zelf  je 

VUISTREGEL 

 
Alfabetiseer eerst volgens de familienamen van de auteurs, indien deze dezelfde zijn op de  

initialen van de auteurs. Als dat niet mogelijk is, rangschik de referenties dan  volgens 

publicatiejaar. Wanneer ook het publicatiejaar geen onderscheid maakt tussen twee referenties, 

laat dan de titel van de bron de (alfabetische) volgorde bepalen. 
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eigen referenties op te stellen, hoewel je niet alles letterlijk kan overnemen. Wanneer je example 

n°27 gebruikt, dan hoef je (Ed.) niet over te nemen als jouw boek geen editor heeft. 

Een APA-referentie bevat (indien bekend) de volgende elementen in de volgende volgorde: 
 

 auteur(s) (zie 3.2.2.1) 

 publicatiejaar (zie 3.2.2.2) 

  titel van de bron (eventueel gevolgd door extra informatie) (zie 3.2.2.3 en 3.2.2.4) 

 publicatie-informatie (zie 3.2.2.5) 

 
Algemeen geldt dat je zoveel mogelijk informatie over de referentie moet geven, om het de lezer zo 

gemakkelijk mogelijk te maken de referentie op te zoeken. Wanneer de bron bijvoorbeeld over een 

ondertitel beschikt, wordt deze meegegeven. Hetzelfde geldt ook voor alle initialen van de auteurs, 

een bepaalde editie van een boek, een beschrijving van de soort bron (zie 3.2.2.4. extra informatie), 

etc. 

Deze referentiebundel is volledig gebaseerd op de APA-regels zoals aangegeven in de meest recente 

APA-manual (6th edition). Dit betekent tevens dat we de Engelse taal als uitgangspunt nemen (cf. 

verschillende voorbeelden), wat leidt tot de Engelstalige manier van refereren6. 

 
 
 

3.2.2.1 Auteurs 
 

Eerst wordt de familienaam van de (eerste) auteur geschreven, gevolgd door een komma, de initialen 

van deze auteur en een punt. Indien er meer dan één auteur is, dan wordt het punt gevolgd door  

een komma en dan hetzelfde voor de volgende auteur. Vóór de laatste auteur staat er altijd een 

komma en een ampersand (&). Wanneer een bron meer dan zeven auteurs heeft, dan worden de 

eerste zes auteurs opgenomen, gevolgd door drie puntjes en de laatste auteur (zie example n° 2,  

APA, 2010). Merk op dat er in dit specifieke geval geen ampersand geschreven wordt vóór de 

familienaam van de laatste auteur. 

De volgorde van de auteurs wordt overgenomen zoals deze op de publicatie staat, je mag niet 

alfabetiseren binnen een referentie. Neem zoveel initialen op in de referentie als er voornamen of 

initialen vermeld staan op de publicatie. Enkele voorbeelden van referenties met één en  twee 

auteurs kan je terugvinden onder voorbeeld 8. 
 

Principe 
 

 
 

6 
Er bestaat ook een Nederlandstalige manier van refereren (bijv. ‘geraadpleegd op’ in plaats van ‘retrieved’), maar voor de 

opo’s P0R51a Methoden van pedagogisch onderzoek en P0R91a Methoden van pedagogisch onderzoek, deel I wordt enkel 

de Engelstalige manier van refereren aangeleerd. 

Auteur, A. 

Auteur, A. A., & Auteur, B. 

Auteur, A., Auteur, B. B. B., & Auteur, C. C. 

Auteur, A., Auteur, B. B., Auteur, C., Auteur, D. .D .D. D., Auteur, E., Auteur, F. F. F., ... Auteur, K. 



12  

Indien de auteur onbekend is, dan komt op de eerste plaats de titel van de bron te staan gevolgd 

door een punt (zie example n° 9, n° 14, n° 30, APA, 2010). 

Bij boeken gebeurt het vaak dat er een verschil is tussen de auteurs van de hoofdstukken en de 

redactie van het boek. De redacteurs (Engels: editors) zijn diegene die het concept van het boek 

hebben bedacht of die het proces coördineren. Wanneer er gerefereerd wordt naar een (volledig) 

boek met editors, dan worden editors op dezelfde manier weergegeven als auteurs, maar wordt er 

(Ed.) toegevoegd bij één editor en (Eds.) bij meer dan één editor (zie voorbeeld 7, 2e referentie). 

 
Het is mogelijk dat de auteur geen persoon, maar een vereniging of centrum is. In dat geval wordt de 

naam van de vereniging eerst geschreven en gevolgd door een punt (zie voorbeeld 13). 

 
De auteursinformatie eindigt altijd met een punt. Doorgaans is dit het punt na de laatste initialen. 
Indien er echter nog informatie na de initialen komt, zoals (Ed.), voeg je zelf nog een punt toe op het 
einde. 

 
 

 
3.2.2.2 Publicatiejaar 

 
Na de auteurs wordt het publicatiejaar vermeld. Dit gebeurt tussen haakjes en gevolgd door een 

punt. Voor niet-periodiek verschijnend materiaal (zoals boeken, masterproeven, 

onderzoeksrapporten, …) en artikels uit wetenschappelijke tijdschriften (journal) volstaat het  

jaartal (zie voorbeeld 3). Voor artikels uit kranten (newspaper), nieuwsbrieven (newsletter), 

wekelijkse of maandelijkse tijdschriften (magazines) worden ook maand en eventueel dag vermeld 

(zie examples n° 7 en n° 10, APA, 2010). 

 

 

Hierbij wordt de maand vóór de dag geschreven en wordt de maand met een hoofdletter  

geschreven. 

 
Wanneer er wordt verwezen naar een artikel dat aanvaard is voor publicatie, maar nog niet 

gepubliceerd werd, wordt er in plaats van een publicatiejaar tussen de haakjes in press geschreven 

(zie example n° 6, APA, 2010). 

 
Bij sommige bronnen is het publicatiejaar onbekend. In dat geval moet er n.d. of s.d. tussen de 

haakjes geschreven worden (zie example n° 20, APA, 2010). 

Principe 

 
Auteur, A. (2008). 

Auteur, B., & Auteur, C. (2006, March). 

Auteur, C. (2001, September 11). 



13  

3.2.2.3 Titel van de bron 

 
De titel van de bron wordt zonder hoofdletters geschreven, behalve bij het eerste woord van de titel 

en bij eigennamen. Wanneer de titel bestaat uit meerdere onderdelen (bijvoorbeeld bij een 

ondertitel) mag je zelf kiezen of je deze scheidt met een punt of een dubbelpunt. In beide gevallen 

wordt het eerste woord van de ondertitel ook met een hoofdletter geschreven. 

 

 

Een uitzondering hierop is de titel van een wetenschappelijk tijdschrift (journal): alle belangrijke 

woorden (dus bijvoorbeeld geen lidwoorden of voegwoorden) krijgen een hoofdletter! (zie voorbeeld 

5, 3e referentie). 

 
Na de titel komt er altijd een punt. Of een titel van een bron gecursiveerd moet worden of niet, is 

afhankelijk van de soort bron waarnaar men wil verwijzen. Hieronder worden de meest 

voorkomende situaties opgesomd. 

 
Niet gecursiveerd: deel van de bron 

 
Titel van een artikel uit een (wetenschappelijk) tijdschrift of magazine 
Titel van een hoofdstuk uit een boek 
Titel van een lied op een CD 
… 

 
Wel gecursiveerd: volledige bron 

 
Titel van een boek 
Titel van een alleenstaand document (op internet) 
Titel van een webpagina 
Titel van een masterproef of doctoraatsproefschrift 
Titel van een paper gepresenteerd op een congres of een bijdrage aan een symposium 
Titel van een film, televisiereeks, CD, … 

 

Principe: 

 
Auteur, A. (2001). Titel van het werk. Ondertitel. 

Auteur, A. (2001). Titel van het werk: Ondertitel. 

VUISTREGEL 

 
De situaties waarin de titel van de bron niet wordt gecursiveerd, zijn die referenties waarbij er  

naar een deel van een geheel wordt verwezen en waarbij het geheel later in de referentie (wel 

gecursiveerd) wordt opgenomen. Een uitzondering hierop vormt de verwijzing naar een 

softwareprogramma (zie example n° 56, APA, 2010). In voorbeeld 5 wordt deze vuistregel 

geïllustreerd aan de hand van een aantal referenties. 



14  

Voorbeeld 11 
 

Cytel Software Corporation. (1995). StatXact-3 for Windows [Computer program]. Cambridge, United 

Kingdom: Author. 

Jehaes, J., & Simons, M. (2002). Performativiteit in opvoeding en onderwijs. Over onderzoek voor allen 

en niemand. In P. Smeyers & B. Levering (Eds.), Grondslagen van de wetenschappelijke 

pedagogiek. Modern en postmodern (pp. 307-326). Amsterdam, The Netherlands: Boom. 

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than 

whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and 

Social Psychology, 65, 1190-1204. 

Moore, D. S., & McCabe, G. P. (2006). Statistiek in de praktijk. Theorieboek (5
th 

ed.). Den Haag, The 
 

Netherlands: Sdu Uitgevers. 
 

Moormann, P. P. (1994). Figure skating performance. A psychological study (Unpublished doctoral 

dissertation). Leiden University. 

Peeters, B., & Mosuse, R. (2002). De puzzel. On Het plaatje van Bart Peeters [CD]. Lier, Belgium: de 

Bploeg. 

 
 

3.2.2.4 Extra informatie 

 
Eén van de belangrijkste regels bij het correct refereren is dat er altijd moet verwezen worden naar 

datgene wat men daadwerkelijk geraadpleegd heeft. Bijvoorbeeld: als je de tweede herziene uitgave 

van een boek gebruikt, verwijs dan niet naar de eerste uitgave; als je volume vier uit een  

encyclopedie raadpleegt, vermeld dat dan in de referentie, etc. Extra informatie die na de titel van  

de bron wordt opgenomen, vormt vaak een verwijzing naar dit soort elementen. Deze extra 

informatie wordt tussen ronde haakjes vermeld. Tussen de titel en de haakjes staat geen punt. 

 
Voorbeeld: zie voorbeeld 11 (4e referentie) 

 
Wanneer je naar een vertaald werk refereert, wordt de naam van de ‘vertaler’ als extra informatie 

opgenomen. Let wel: de initialen van de voornaam komen vóór de familienaam, daarna volgt een 

komma met de toevoeging Trans. (translated). 
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Voorbeeld 12 

 
Kant, I. (2007). Critique of judgement (J. H. Bernard, Trans.). New York, NY: Cosimo. 

 
Een beschrijving van de soort bron wordt, indien nodig voor identificatie, opgenomen na de titel 

tussen vierkante haakjes. Ook hier staat er tussen de titel en de haakjes geen punt. Voorbeelden 

hiervan: [Computer program] (zie voorbeeld 11, 1ste referentie), [Abstract] (zie example n° 16), 

[Computer software] (zie example n° 56), etc. (APA, 2010). 

 
 

 
3.2.2.5 Publicatie-informatie 

 

Dit deel van de referentie verschilt naargelang het een boek, een hoofdstuk uit een boek, een artikel 

uit een wetenschappelijk tijdschrift, een internetbron, een masterproef, … betreft. 

 
 

3.2.2.5.1 Boek 

 
Wanneer er verwezen wordt naar een boek, dan is het laatste element van de referentie de 

publicatie-informatie. Doorgaans bestaat deze informatie uit twee delen: enerzijds de plaats van 

publicatie (stad en land) en anderzijds de naam van de uitgeverij. Beide delen worden gescheiden 

door een dubbel punt. Bij Noord-Amerikaanse steden wordt naast de stad niet het land toegevoegd, 

maar, na een komma, de afkorting van de staat (Washington, DC: Uitgeverij). Typische afkortingen 

(zoals Co., Inc., Publishers, nv., etc.), die vaak deel uitmaken van de naam van de uitgeverij, worden  

in de referentie weggelaten. Het geheel wordt altijd afgesloten met een punt (zie voorbeeld 7, 2de 

referentie). 

 

 
 
 
 
 

3.2.2.5.2 Hoofdstuk uit een boek met editor(s) 

 
Wanneer er naar een specifiek hoofdstuk uit een boek verwezen wordt, dan komt er nog een stuk 

vóór de informatie van de uitgever. In dit stuk worden de editor, de titel van het boek (cursief) en de 

pagina’s van het hoofdstuk vermeld. Eerst komt het woord In, wat gevolgd wordt door de initialen en 

de familienaam van de editor (let op dat hier de initialen van de voornaam vóór de familienaam 

geschreven wordt). Dan volgt tussen haakjes Ed. (of Eds.). Wanneer er meer dan één editor is, dan 

wordt er een ampersand (&) geplaatst vóór de initialen van de laatste editor. Bij twee editors mag er 

geen komma vóór de ampersand, bij meer dan twee editors moet dit wel. Na een komma volgt dan 

de titel van het boek en tussen haakjes de pagina’s van het hoofdstuk voorafgegaan door ‘pp.’ . Zie 

voorbeeld 11, 2de referentie. 

Principe 

 
Auteur, A. (2008). Titel van het boek. Stad, Land: Uitgeverij. 
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3.2.2.5.3 Artikel uit een (wetenschappelijk) tijdschrift 

 
Na de titel van het artikel (en het punt) wordt de naam van het tijdschrift geschreven (cursief waarbij 

alle belangrijke woorden met een hoofdletter worden geschreven), gevolgd door een komma en het 

volumenummer. Dit volumenummer wordt eveneens cursief weergegeven, zonder het woord 

‘volume’. In de meeste gevallen volgen daarna (na een komma) de begin- en eindpagina van het 

artikel. De paginanummers worden niet gecursiveerd, niet voorafgegaan door p. of pp. en  

gescheiden door een koppelteken. Het geheel wordt afgesloten door een punt (zie voorbeeld 13). 

Wanneer het tijdschrift echter bij elk nummer opnieuw start met pagina 1 en dus niet doorlopend 

(niet-consecutief) genummerd is, dan moet ook het issuenummer vermeld worden. Dit gebeurt 

onmiddellijk na het volumenummer tussen haakjes (zonder spatie tussen het volumenummer en 

issuenummer), maar niet cursief (zie example n° 3, APA, 2010). 

 

 
 

Voorbeeld 13 
 

Stultz, J. (2006). Integrating exposure therapy and analytic therapy in trauma treatment. American 

Journal of Orthopsychiatry, 76, 482-488. 

 
Ieder recent artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift krijgt voortaan een doi-code (digital object 

identifier) toegewezen. Deze unieke code helpt de geïnteresseerde lezer om een bepaald artikel 

eenvoudig terug te vinden. De doi-code staat veelal op de eerste bladzijde van het document. 

Wanneer je de doi-code ingeeft op www.doi.org of www.crossref.org, krijg je onmiddellijk het 

gevraagde artikel (indien je toelating hebt). Als je bijvoorbeeld de doi-code 

10.1016/j.ridd.2006.09.002 ingeeft, krijg je het artikel van Agaliotis en Kalyva. 

De doi-code moet telkens vermeld worden indien ze beschikbaar is. Daarnaast valt het weergeven 

van het issuenummer weg wanneer in de referentie de doi-code toegevoegd wordt. 

Principe(s) 

 
Auteur, A. (2008). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor (Ed.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Stad, Land: 

Uitgeverij. 

Auteur, A. (2008). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xx- 

xx). Stad, Land: Uitgeverij. 

Auteur, A. (2008). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Titel van het boek 

(pp. xx-xx). Stad, Land: Uitgeverij. 

Principe(s) 

 
Auteur, A. (2008). Titel van het artikel. Naam Tijdschrift, volumenummer, xx-xx. 
Auteur, A. (2008). Titel van het artikel. Naam Tijdschrift, volumenummer(issuenummer), xx-xx. 

http://www.doi.org/
http://www.crossref.org/
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Voorbeeld 14 
 

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of 

terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 

 
 

3.2.2.5.4 Internetbron 
 

Binnen de online-documenten zijn er twee mogelijkheden. Ofwel heeft het document    een doi-code 

die je weergeeft (zie 3.2.2.5.3), ofwel geef je de URL weer. 
 

 
 

Voorbeeld 15 
 

American Psychological Association. (2008). Citations in text of electronic materials. Retrieved February 

20, 2008, from http://apastyle.apa.org/electext.html 

 
Wanneer de bron kan veranderen in de loop van de tijd (zie voorbeeld 15), dan geef je ook de datum 

waarop     je     de     informatie     hebt      gevonden      die      je      gebruikt      in      jouw      werk.    

Let op: referenties met een URL-code of een doi-code eindigen nooit met een punt. 

 
 

 
3.2.2.5.5 Doctoraatsproefschrift of masterproef 

 
 

 
Bij het verwijzen naar ongepubliceerde masterproeven of doctoraten, zal men op de plaats van de 

publicatie-informatie de universiteit en de faculteit vermelden, gevolgd door de locatie. Indien de 

universiteit al de locatie bevat (bv. Katholieke Universiteit Leuven) moet vervolgens enkel het land 

vermeld worden. Na de titel, zonder komma ertussen, plaatst men de beschrijving van de soort bron 

niet gecursiveerd tussen haakjes (zie voorbeeld 11 (5e referentie); voorbeeld 7 (1ste referentie)). 

Principe 

 
Auteur, A., Auteur, B., Auteur, C., Auteur, D., Auteur, E., & Auteur, F. (2009). Titel van het artikel. Titel 

van het Tijdschrift, volumenummer, xx – xx. doi:xx.xxxx/xxxx-xxxx.xx-x.xxx 

Principe 

 
Auteur, A. (2009). Titel van de internetbron. Retrieved from http://naam/website 

http://apastyle.apa.org/electext.html
http://naam/website
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3.2.2.5.6 Krant 

 
Wanneer naar krantenartikels wordt verwezen, worden de paginanummers voorafgegaan door p.  

(bij 1 pagina) of pp. (bij meerdere pagina’s). Kranten hebben tevens geen volumenummer, wat 

impliceert dat na de naam van de krant meteen de pagina-informatie wordt gegeven (zie example n° 

10, APA, 2010). 

 

 
 
 

 

4. Referentie 
 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 

ed.). Washington, DC: Author. 

Principe(s) 

 
Auteur, A. (2004). Titel van het doctoraatsproefschrift (Unpublished doctoral dissertation). Naam van 

de Universiteit, Naam van de Faculteit, Naam van het Onderzoekscentrum, Stad, Land. 

Auteur, B. (2001). Titel van de masterproef (Unpublished master’s thesis). Naam van de Universiteit, 

Naam van de Faculteit, Stad, Land. 

Principe 

 
Auteur, A. A., Auteur, B., & Auteur, C. C. (2000, Maand Dag). Naam van het artikel. Naam van de 

Krant, p. x. 


