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HOE VERWIJZEN NAAR BRONNEN? 

 

 

Je verwijst naar alle bronnen waaruit je informatie put, zodat die bronnen als uniek kunnen worden 

geïdentificeerd. Je kunt op verschillende manieren verwijzen: 

• rechtstreeks in de tekst (bronvermelding): door te citeren of te parafraseren; 

• in een voet- of eindnoot; 

• in de vorm van een literatuurlijst door te refereren. 

 

Wanneer is een bronverwijzing nodig?  

• Als je gegevens ontleent aan: 

• een auteur  

• een informant 

• een publicatie 

• Als je verwijst naar: 

• cijfers 

• ideeën 

• methodes  

• uitspraken of meningen 

• Bij twijfel neem je een verwijzing op. 

 

Hier volgt een basisoverzicht van de mogelijkheden om in taken en opdrachten op een correcte 

manier te citeren, te parafraseren of te refereren. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Op dit werk is een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium Licentie 

van toepassing.  

Voor details over deze CC-licentie :  

zie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/ 
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1. Rechtstreeks in de tekst 
 1.1 Citeren 

Citeren is iemands woorden letterlijk aanhalen. Er bestaan twee mogelijkheden: 

• Hertfeld, Vanneste en Wylin (1997, p. 129) omschrijven de taak van webmaster als volgt: 

“Letterlijk citaat”.  

• “Letterlijk citaat” (Hertfeld, Vanneste en Wylin, 1997, p. 129) 

 

Als je een deel uit het citaat weglaat, zet je […]. Een fout in een citaat laat je volgen door [sic]. 

 

1.2 Parafraseren 

Parafraseren is een omschrijving geven van een tekst met je eigen woorden. Ook hier twee 

mogelijkheden: 

• Vanderpijpen (2004) pleit voor een nieuw, sterk management voor de Koninklijke Bibliotheek 

van België 

• De Koninklijke bibliotheek van België heeft een nieuw, sterk management nodig (Vanderpijpen, 

2004) 

 

Oppassen dat je de inhoud niet verdraait door een eigen nuance in de parafrase te verwerken! 

 

Enkele opmerkingen 

• Je vermeldt enkel de familienaam. 

• Als er meer dan drie auteurs zijn, kun je alleen de eerste naam nemen, gevolgd door [et al.] 

• Bij een bijdrage uit een bundel vermeld je de auteur van de bijdrage. 

• Als een publicatie op naam van een organisatie staat, neem je die op als auteursnaam. 

• Vermeld bij citaten altijd de pagina; bij parafraseren hoeft dat niet. 

• Zijn er meerdere publicaties van dezelfde auteur in de bibliografie uit eenzelfde jaar, maak dan 

in de bibliografie en bij het citeren/parafraseren een onderscheid met een kleine letter: 

Vanderpijpen (2004a) 

• Bij werken zonder auteurs vervang je de auteur door de (verkorte) titel van het werk. 

 

Waar je citeert of parafraseert, kun je ook werken met voet- of eindnoten. 

 

2. In een voet- of eindnoot 
 

In de tekst neem je een cijfer op in superscript. 

Onderaan de pagina (voetnoot) of achteraan de tekst (eindnoot) neem je de verwijzing op, als 

volgt: 

 

1. Goes, Albert, Mozart der Gast  

In : Mozart, seine Welt und seine Wirkung. – Augsburg : Brigg, [cop. 1950] . – P. 75 

 

2. Goodier, J.N. en Watson, P., The mathematical theory of elasticity 

In : Elasticity and plasticity. – New York [etc.] : Wiley [etc.], cop. 1958. – P. 5 

 

3. Beheer van overheidsschuld 

In : Nieuw tijdschrift voor politiek. – 1 (januari/februari 1985), nr. 1 ; p. 5 

 

Enkele opmerkingen 

• Bij meerdere verwijzingen naar eenzelfde bron, gebruik je vanaf de tweede keer: 

Bijv.: Goes, Albert, op.cit., p. x 

• Als je verwijst naar verschillende werken van dezelfde auteur, kun je de titel verkort weergeven:  

Bijv.: Goes, Albert, Mozart, p. x 

• Bij opeenvolgende noten kun je Ibid. gebruiken ter vervanging van auteursnaam en op.cit. 

Bijv.: Ibid., p. x 
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3. Literatuurlijst 
 

In een literatuurlijst verwijs je in alfabetische volgorde naar de bron waaruit de informatie is geput, 

zodat de bron als uniek kan worden geïdentificeerd. Alle werken waaruit wordt geciteerd of 

geparafraseerd of waaraan wordt gerefereerd, moeten terug te vinden zijn in de literatuurlijst. 

Orden de bronnen volgens hoofdwoord. 

 

Je kunt aparte lijsten maken voor: 

• geschreven bronnen: boeken, tijdschriftartikels, cursussen, verslagen 

• mondelinge bronnen: interviews, telefoongesprekken 

• audiovisuele bronnen: video’s, audiocassettes, cd’s, cd-rom, websites, computerprogramma’s 

 

Gebruik de volgende regels voor de titelbeschrijving van diverse soorten werken waarnaar 

verwezen wordt. 

Geschreven bronnen 

 

Monografie 

 

• Larock, Yves  

Spoorzoeken : handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen / Yves Larock ... [et al] (red.). 

– Gent : Academia Press, 2005. – XVII, 535 p.  

 

• Van Coillie, Jan 

Klare Taal : efficiënt leren schrijven / Jan Van Coillie. – Leuven : Davidsfonds/Literair, 2002 

 

• Boekstaven 2008. – Brussel : FOV, 2008. – 231 p. + cd-rom 

 

 

Bijdrage in verzamelwerk 

 

• Desaever, Dirk 

Informatievaardigheden / Dirk Desaever 

In : Wegwijzer voor bibliotheken & informatiecentra. – Brussel : Politeia, 2005-. – P. 5.3/1-

5.3/30 

 

 

 Rapport, cursus, eindwerk, brochure … 

 

• Van Den Broeck, Geert 

Buurtwerk als methodiek voor armoedebestrijding / Geert Van Den Broeck. – Geel : KH Kempen, 

Departement Sociaal Werk, 1994. – Niet gepubliceerde eindverhandeling 

 

• Omdat kinderen belangrijk zijn. – Brussel : Unicef, [s.a.]. – Brochure  

 

 

Tijdschriftartikel 

 

• Scheltjens, Saskia  

Met vallen en opstaan : museumbibliotheken in Vlaanderen / Saskia Scheltjens en Henk Van 

Stappen  

In : Bibliotheek- & archiefgids. – 80 (2004), 1 ; p. 14-24 

 

• Beheer van overheidsschuld.  

In : Nieuw tijdschrift voor politiek: tweemaandelijks tijdschrift / Centrum voor Politieke, 

Economische en Sociale Studies. – 1 (januari/februari 1985) ; p. 1-15 
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Mondelinge bronnen 

 

Persoonlijke communicatie (e-mail, interview)  

 

Persoonlijke communicatie, e-mails worden NIET in de literatuurlijst opgenomen: ze bevatten geen 

recupereerbare data. In de tekst geef je de naam en de initialen van de voornaam van de 

gesprekspartner, de exacte datum en zijn/haar functie. 

 

De vertraging was te wijten aan een persoonlijke fout (K. Desmet, woordvoerder NMBS, 

persoonlijke communicatie, 15 september 2008) 

 

Dat bleek uit een lezing op Informatie 2009 (V. Kerstens,  Aanbevelingssystemen: vinden wat je 

niet zocht, het voorbeeld van bX, lezing Informatie aan zee, Oostende, 11 september 2009) 

 

 

Audiovisuele bronnen 

 

Website 

 

• IFLA/UNESCO Manifest voor Schoolmediatheken 

http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest-nl.htm. - Geraadpleegd op 7 augustus 2000 

 

• Ivey, K.C. 

Citing Internet Sources. - Internet, 18 oktober 1996. 

http://www.eeicom.com/eye/utw/96aug.html. - Geraadpleegd op 12 augustus 1997 

 

 

Film, video 

 

• Coninx, S, (reg.),  

Daens [Film] . – België : D. Impens, 1992 

 

 

cd-rom, cd-i 

 

Van Dale Lexitron [Cd-rom] . - Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 1988 

 

 


