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Aanvulling APA bij kennisclips  

1. Inleiding 

2. Parafraseren 

3. Citeren 

4. Literatuurlijst – vorm 

5. Literatuurlijst – formule 

6. Tabellen en Figuren 

Voorbeelden zijn in rood aangegeven. 

Bij 2. Parafraseren 

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven van de inhoud van publicaties van anderen.  

Meerdere publicaties van één auteur verschenen in hetzelfde jaar: 

Indien er binnen eenzelfde jaar werken verschenen zijn van dezelfde auteur(s), wordt dit 

aangeduid met een letter achter het jaartal: 2012a, 2012b etc. Ook in de literatuurlijst wordt 

dit aangehouden. 

In de tekst: Berkhout, Hoekman en Goorhuis-Brouwer (2011a) ontwierpen een instrument 

om spel in de klas te observeren.  

In literatuurlijst: 

Berkhout, L., Hoekman, J., & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2011a). Observation instrument of 

play behaviour in a classroom setting. Early Child Development and Care, 1-9. 

DOI:10.1080/03004430.2011.608429. 

In de tekst: Een follow-up studie naar de psychosociale gezondheid van kleuters werd door 

Berkhout, Hoekman en Goorhuis-Brouwer (2011b) uitgevoerd. 

Berkhout, L., Hoekman, J., & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2011b). Psychosocial health and life-

events – dynamical development in the short term. A follow-up study of children at four and 

six years of age. Early Child Development and Care, 1-15. 

DOI:10.1080/03004430.2011.561343. 

Drie, vier of vijf auteurs 

Geef bij de eerste verwijzing de namen van alle auteurs . Bij de volgende verwijzing geef je 

de naam van de eerste auteur gevolgd door et al. (Latijn voor et alii= en anderen) en het 
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jaartal. Verwijs je binnen een alinea meerdere keren naar dezelfde publicatie, dan kun  je 

alleen nog de auteur et al. vermelden zónder jaartal. 

Eerste verwijzing: 

Van Dijk, ’t Hart en De Goede (2001) beschrijven hoe parktijkgericht onderzoek er uit zou 

kunnen zien. 

Volgende verwijzing in een andere paragraaf: Van Dijk et al. (2001) vermelden dat… 

Volgende verwijzing binnen dezelfde paragraaf: Van Dijk et al. bevestigen dat… 

 

Zes of meer auteurs 

Wanneer je verwijst naar een publicatie met zes of meer auteurs, noem dan alleen de naam 

van de eerste auteur gevolgd door et al. en het jaar van verschijnen. 

Van Sleuwen et al. (2007). 

In literatuurlijst:  

Sleuwen, B.E. van, Engelberts, A.C., Boere-Boonekamp, M.M., Kuis, W., Schulpen, T.W.J., & 

L’Hoir, M.P. (2007). Swaddling: A systematic review. Pediatrics, 120, e1097-1106. 

 

Parafraseren van meerdere bronnen binnen één verwijzing 

Vaak is er over één onderwerp zo veel literatuur beschikbaar, dat je beter kunt proberen een 

samenvattende zin te formuleren en te verwijzen naar de meest belangrijke bronnen op dit 

gebied. Je kunt dan de afkorting e.g. (= exempli gratia) gebruiken. De bronnen worden 

gescheiden door een punt-komma; en alfabetisch gerangschikt. 

De literatuur over leiderschap kenmerkt zich door vele verschillende invalshoeken 

(e.g. Ansems & Moen, 2010; Mintzberg, 2005; Trompenaars & Coebergh, 2014). De 

omschrijving van leiderschap heeft te maken met de context waarin het begrip 

gebruikt wordt. Gaat het bijvoorbeeld om leidinggeven in een non-profit instelling, 

een multinational of gaat het om persoonlijk leiderschap.   

 

Bronnen die nog niet openbaar zijn (ter perse of in press) 

Wanneer je een bron gebruikt die nog niet openbaar is omdat het nog te perse is gebruik je 

de volgende regel: 
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(Auteur, ter perse).  

In Engelstalige teksten kun je gebruikmaken van de volgende regel: 

(Auteur, in press).  

Soms wil je refereren aan het oeuvre van een auteur, dus aan een aantal publicaties van een 

bepaalde auteur.  Rangschik dan twee of meer werken van dezelfde auteur ( in dezelfde 

volgorde) per jaar van publicatie. Plaats de ter perse / in press als laatste.  

Voorbeeld: 

Uit onderzoek ( Gogel , 1990 , 2006 , ter perse) blijkt 

  

Verwijzen naar digitale bronnen 

In de tekst: De steekproefgrootte kun je berekenen met behulp van nl.checkmarket.com 

(2014). 

In literatuurlijst: 

CheckMarket. (2014). Steekproefgrootte-berekenen. Opgeroepen op november 4, 2014, van 

nl.checkmarket.com: https://nl.checkmarket.com/marktonderzoek-

hulpbronnen/steekproefgrootte-berekenen/ 

 

Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. (2010). Zichtbare zorg. Opgehaald (datum)  

van www.zichtbarezorg.nl: http://www.actiz.nl/cms/streambin.aspx?requestid=7B44D33D-

F976-4498-B347-1BEAA0B72920. 

Nb. Maak een keuze voor ‘geraadpleegd op’ of ‘opgehaald van’ 

Digital object identifier (doi) 

Artikel in elektronisch tijdschrift. Zelfde als 'gewoon' artikel maar na titel tijdschrift komma 

gevolgd door doi: xxxxxxx  

Gebruik kleine letters voor doi    

Let op: er komt geen punt na de cijfers 

In de tekst: 

Savelsbergh et al. (2012) onderzochten hoe in project teams het samenwerken tussen 

project leden op moeilijkheden kan stuiten vanwege de verschillende expertise die 
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teamleden kunnen hebben. Ook kan het project de nodige stress opleveren voor de groep 

als geheel. 

In de literatuurlijst: 

Savelsbergh, C., Gevers, J.M.P, Poell, R.F., & Van der Heijden, B.I.J.M. (2012). Team Role 

Stress: Relationships With Team Learning and Performance in Project Teams. Group & 

Organization Management, doi:10.1177/1059601111431977 

 

Verwijzen naar persoonlijke communicatie 

Persoonlijke communicatie zoals een gesprek, een interview of een e-mail neem je op in de 

tekst maar niet in de literatuurlijst omdat de gegevens door een derde niet te achterhalen 

zijn.  

M. Croes (persoonlijke communicatie, 10 oktober 2015) stelt dat het niet eenvoudig is om 

nieuwe media zoals Twitter in APA weer te geven.  

Indien de persoonlijke mededeling bijvoorbeeld een ingezonden brief betreft, is dit wel te 

achterhalen en neem je de gegevens op in de literatuurlijst. 

In haar ingezonden brief vermeldt L. Berkhout (Trouw, 5 november 2012) dat zij het niet 

eens is met … 

 

Verwijzen naar video’s  

De algemene formule om een verwijzing te maken naar een een video, bijvoorbeeld 

gevonden op You tube of een andere video-postings website is als volgt: 

 Indien zowel de echte naam bekend is van de persoon die de video gepost heeft en 

de ‘screen name’ bekend is:  

Auteur, A. A. [screen name]. (jaar, maand, dag). Titel van de video [video file]. 

Opgeroepen van http://xxxxxxx  

 Indien alleen de ‘screen name’ bekend is van de persoon die de video gepost heeft:  

Screen name. (jaar, maand, dag). Titel van video [video file]. Opgeroepen van 

http://xxxxxx 

In de tekst gebruik je de naam van de auteur (of de screenname) en de datum.   

 

http://xxxxxxx/
http://xxxxxx/
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Bij 3. Citeren 

Citeren is het letterlijk weergeven van (een deel van) de tekst van anderen. Vermeld altijd 

pagina nummer. Bij een citaat van >40 woorden gebruik blokcitaat. Zie kennisclip. 

 

Bij 4. Literatuurlijst - vorm 

Bronnen rangschik je alfabetisch op de achternaam van de eerste auteur, ongeacht het soort 

bron (boek, tijdschrift, website etc.)  

Tussenvoegsel 

Indien er sprake is van een tussenvoegsel in de achternaam van een Nederlandse auteur 

zoals: van Galen; van der Lek; de Groot etc. dan laat je het tussenvoegsel buiten 

beschouwing bij het alfabetiseren.  Dus: 

Dijk, J. van 

Groot, P. de 

Lek, B. van der 

Bij achternamen van Vlaamse auteurs alfabetiseer je wél op basis van de tussenvoegsels. Dat 

geldt ook indien je het verslag in het Engels schrijft. Dus: 

Dijk, J. van 

Van der Steen, W. Vlaams auteur 

Van Dormael, J.  Vlaams auteur (filmmaker) 

 

 

Meerdere auteurs 

Je neemt alle namen op in de literatuurlijst, in de volgorde zoals deze vermeld is op de 

publicatie. 

In de Nederlandstalige literatuurlijst komt er geen komma voor het ampersand (& -teken): 

Croes, M. & Vos, R. 

In de Engelstalige literatuurlijst komt er wél een komma voor het ampersand (&-teken): 

Croes, M., & Vos, R.  
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Let op: je gebruikt altijd een &- teken bij meerdere auteurs. Het & -teken komt altijd voor de 

naam van de laatste auteur: 

Ford, T., Goodman, R. & Meltzer, H. 

Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S. & Reijneveld, M.  

Uitzondering 

Bij acht of meer auteurs (dit komt vaak voor bij medische publicaties waar veel mensen aan 

hebben bijgedragen) geef je in de literatuurlijst de eerste zes namen weer gevolgd door een 

ellips (. . .). tussen de punten in de ellips komt een spatie en ook voor en na de ellips. Er 

komt geen ampersand tussen de zesde en laatste naam.  

Meerdere publicaties van één auteur verschenen in hetzelfde jaar: 

Gebruik a, b, c etc.  om het onderscheid in publicaties aan te geven: 
  

Auteur, X.Y. (2015a). Titel. Vindplaats: Uitgever. 

Auteur, X. Y. (2015b). Titel. Vindplaats: Uitgever. 

 

Instantie of organisatie als auteur. 

Het komt voor dat er geen auteur maar een instantie verantwoordelijk is voor de inhoud van 

de publicatie. Schrijf in de dat geval de naam van de instantie op de plaats van de auteur. 

Gebruik geen afkorting, tenzij die afkorting toot een eigennaam is geworden, zoals AH, 

VPRO, CDA etc.  

Vereniging van Hogescholen (2015). 

 

Onbekende auteur 

Het komt voor dat de auteur niet bekend is – dan alfabetiseer je op het eerste woord van de 

titel van de publicatie. 

Een enkele keer staat onder de publicatie: anoniem of anonymous. Dan neem je als auteurs-

naam ‘anoniem’ alfabetisch op in je literatuurlijst.  

 

Auteur van een hoofdstuk uit een geredigeerd boek 

Sommige boeken bestaan uit bijdragen van verschillende auteurs. Bij het verwijzen worden 

zowel de auteur (s) van het hoofdstuk als de redacteuren genoemd. Achter de naam van de 
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redacteur komt (red.) of in het Engels (Ed.) – afkortingen voor respectievelijk Redacteur(en) 

of Editor(s). Je cursiveert de titel van het geredigeerde boek – dat is immers het hoofdwerk. 

En je geeft de pagina’s aan van het betreffende hoofdstuk. Engelstalig voorbeeld: 

Roopnarine, J.L., & Krishnakumar, A. (2006). Parent-Child and Child-Child Play in Diverse 

Cultural Contexts. In D.P. Fromberg, & D. Bergen (Eds.), Play from Birth to Twelve. Contexts, 

Perspectives and Meanings (pp.275-288). New York: Routledge.  

Let op dat de initialen van de redacteuren nu voor de achternaam komen, en dat er na het 

noemen van de redacteuren een komma komt gevolgd door de titel van het geredigeerde 

boek.  

  

Redacteuren en Editors 

De namen van de redacteurs vermeld je op de plaats van de auteurs, gevolgd door (red. ) of 

in het Engels (Eds.). Hoofdletter E bij het Engels, kleine letter r in het Nederlands. 

Aalsvoort, G.M. van der (red.). (2011). Van spelen tot serious gaming. Spel en spelen in de 

pedagogische beroepspraktijk. Leuven: Acco. 

 

 

 


