Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties
schrijven1

Algemeen
In deze samenvatting zijn de richtlijnen van de publication manual van de American
Psychology Association (APA) opgenomen. Deze samenvatting is vooral gericht op de
standaarden die gehanteerd worden voor referenties en verwijzingen. Er wordt echter ook
kort aandacht besteed aan de gebruikelijk opzet van een document volgens de APArichtlijnen.
Een referentie is een beschrijving van een publicatie (boek, artikel, web-document,
videoband etc.) die zodanig is dat de betreffende publicatie teruggevonden kan worden.
Referenties zijn om een aantal redenen belangrijk. Ze geven anderen de eer die hen toekomt,
laten zien waar informatie vandaan komt en maken het mogelijk om hetgeen in een
rapportage aan de orde is te controleren en eventueel te herhalen. Voor wetenschappelijk
onderzoek is controleerbaarheid een belangrijk criterium. De geloofwaardigheid van een
rapportage wordt hierdoor beïnvloed. Als referenties zowel inhoudelijk als qua vormgeving
goed zijn, wordt de rapportage ten goede beïnvloed; als ze slecht zijn ten kwade.
Voor het schrijven van referenties en verwijzingen zijn er verschillende standaarden
ontwikkeld. Het gebruik van dergelijke standaarden heeft als voornaamste voordeel dat er
voor lezer van het artikel meer duidelijkheid wordt geschapen. Het is helder of iemand
verwijst naar een boek of artikel, en of er wordt verwezen naar iemands achternaam of
voornaam. Dit maakt voor andere onderzoekers die geïnteresseerd zijn in een onderzoek het
makkelijker om eventuele referenties te achterhalen.
De APA-richtlijnen zijn een belangrijke standaard voor de sociale wetenschappen. Veel
wetenschappelijke tijdschriften stellen als eis dat onderzoekers artikelen indienen in de APAstijl. Deze criteria zijn vaak opgenomen op de omslag van het tijdschrift. In de APA-manual
wordt uitvoerig ingegaan op het schrijven van referenties. Het minimum aan regels waaraan
voldaan moet worden volgt hieronder. Dit minimum voldoet meestal, maar in een enkel
geval zal toch de APA-manual geraadpleegd moeten worden. In de APA-manual staan in
hoofdstuk 7 (6de editie) veel voorbeelden van en varianten op onderstaande algemene
vormgeving van referenties.
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Bij het schrijven van deze paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van: Knippenberg, H.M. (1989). Gids
voor het opsporen en verwerken van literatuur over opvoeding, vorming en onderwijs. Nijmegen:
Katholieke Universiteit Nijmegen, Pedagogische Wetenschappen en Galen, G.P., Van, & Knippenberg,
H.M. (2002). Vademecum literatuurvaardigheden: gids voor het opsporen en verwerken van
Psychologische literatuur (13e ed.). Nijmegen.

Verwijzingen in de tekst
In teksten wordt verwezen naar de geraadpleegde literatuur door auteur, jaar en eventueel
pagina’s aan te geven. Door verwijzingen op te nemen is het voor de lezer helder waar de
ideeën en resultaten van onderzoek opgenomen in de tekst vandaan komen. De manier
waarop verwijzingen worden opgenomen, hangt af van het verloop van de tekst.
Voorbeelden:
-

Jansen (1989) zegt dat...
Het is gebleken dat... (Jansen, 1989)
Jansen stelde in 1989 dat het onwaarschijnlijk is dat...
“de feiten wijzen uit dat een en ander niet mogelijk is” (Jansen, 1989, blz. 13)
“de feiten wijzen uit dat een en ander niet mogelijk is” (Meijer, 2000, para. 5)
“de feiten wijzen uit dat een en ander niet mogelijk is” (Meijer, 2000, Conclusie, para. 1)

Als een specifiek gedeelte van een bron geciteerd wordt, moet ook het paginanummer in de
verwijzing worden opgenomen. Bij elektronische bronnen, die geen paginanummers geven,
gebruik wanneer aanwezig het paragraaf nummer, voorafgegaan door het de afkorting para.
Als er sprake is van meer auteurs noem ze dan ook. In principe gaat dat op dezelfde wijze als
in de gegeven voorbeelden. Dus: Jansen en De Vries (1989) of (Jansen & De Vries, 1989)
enz.
Als het om meer dan twee en minder dan zes auteurs gaat moeten bij de eerste verwijzing in
de tekst alle namen genoemd worden en bij latere verwijzingen alleen de eerste auteur
gevolgd door et al. Als er meer dan zes auteurs zijn dan wordt, alleen de naam van de eerste
auteur genoemd, gevolgd door et al.
Soms moet verwezen worden naar uitgaven van instellingen. In zo’n geval wordt de naam
van de instelling als auteursnaam beschouwd. De eerste keer dat naar zo’n instelling
verwezen wordt moet de naam van de instelling voluit gepresenteerd worden met daarachter
het eventuele acroniem; daarna kan met de afkorting volstaan worden.
Voorbeeld:
- De Stichting voor de Leerplanontwikkeling [SLO] (1990) suggereerde dat...
- Bij latere aanhalingen wordt dat: de SLO (1990) is van mening...
Als er geen auteur is wordt verwezen met behulp van de eerste woorden uit de titel.
Een probleem kan zich voordoen als verschillende werken van een auteur gebruikt worden
die in hetzelfde jaar verschenen zijn. In dat geval komen er kleine letters achter het jaar van
publicatie te staan. Dit moet zowel in de verwijzingen in de tekst als in de lijst met referenties
gebeuren. Verder gelden voor het maken verwijzingen dezelfde regels als hiervoor gegeven
werden.

Voorbeeld:
-

Jansen (1989a)
Jansen (1989b)

De lijst met referenties
De referentielijst wordt achter in de rapportage opgenomen. Deze lijst bestaat uit
titelbeschrijvingen of referenties die er als volgt uit moeten zien:
De beschrijving van een (elektronisch) tijdschriftartikel ziet er in principe als volgt uit:
Auteur, initialen (jaar). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift,
jaargang(afleveringsnummer), pagina’s. doi:xx.xxxxxxxxx
 Let op spaties, komma’s en punten en vergeet niet de naam van het tijdschrift en de
jaargang cursief te zetten.
 Het verschil tussen een jaargang en afleveringsnummer blijkt niet altijd duidelijk te
zijn. Een jaargang verwijst naar het aantal jaren dat een tijdschrift wordt uitgegeven.
Het afleveringsnummer verwijst naar het nummer van een aflevering in het
betreffende jaar.
 DOI betekent digital object identifier (DOI geeft de plek op internet aan, waar het
artikel te vinden is.
 Indien er geen DOI aanwezig is, maar het artikel is uitgegeven in een tijdschrift
waarop een abonnement nodig is, dan kun je verwijzen naar de URL van de
homepage van de uitgever.
 Bij een artikel uit een open access tijdschrift ,moet je de precieze URL opnemen in
het artikel (zie voorbeeld in bijlage)
 Als men binnen een URL naar een volgende regel wil gaan, doe dat dan na een slash
of voor een punt. Gebruik geen streepje.
De beschrijving van een boek ziet er in principe als volgt uit:
Auteur, A. A. (jaar). Titel. Plaats: uitgever.
Redacteur, A. A. (Red.). (jaar). Titel. Plaats: uitgever.
Let op de spaties, punten en komma’s en maak de titel cursief.
De referentie naar een e-book, ziet er als volgt uit:
Auteur, A.. A. (jaar). Titel. Verkregen via http://www.xxxxxxxxx.xx
Auteur, A.. A. (jaar). Titel. doi: ….
De beschrijving van een hoofdstuk in een boek ziet er als volgt uit:
Auteur, A. A., & Auteur, B.B. (jaar). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur, B. Redacteur, C.
Redacteur, & D. Redacteur (Red.), Titel van boek (blz. xxx-xxx). Locatie: Uitgever.

Auteur, A. A., & Auteur, B.B. (jaar). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur, B. Redacteur, C.
Redacteur, & D. Redacteur (Red.), Titel van boek (blz. xxx-xxx). Verkregen via
http://www.xxxxxxxxxx
Auteur, A. A., & Auteur, B.B. (jaar). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur, B. Redacteur, &
C. Redacteur (Red.), Titel van boek (blz. xxx-xxx). doi:xxxxxxxx
De uiteindelijke lijst van referenties moet aan een aantal eisen voldoen. Dat zijn de
volgende:
- alle in de rapportage gebruikte, genoemde literatuur moet vermeld worden (niet meer en
niet minder)
- de lijst moet alfabetisch gerangschikt zijn
- de referentie begint bij de linkermarge, maar de volgende regel(s) van een referentie
moet(en) 3 posities inspringen
- gebruik in titels van boeken en artikelen alleen een hoofdletter voor het eerste woord van
titel en subtitel. Gebruik in namen van tijdschriften hoofdletters voor alle woorden in de
titel met uitzondering van voorzetsels en lidwoorden.
- na ieder leesteken moet een spatie komen (tenzij er nog een leesteken op volgt).
- De rangschikking van voorvoegels van achternamen (bijv. Van, van de, de,) hangt af van
de wijze waarop het voorvoegsel gebruikt wordt in het taalgebruik van de betreffende
auteur. Als het voorvoegsel een normaal onderdeel uitmaakt van de achternaam, dan
wordt dit voor de achternaam geplaatst en in de alfabetisering betrokken.
- Academische titels zijn geen onderdeel van de referentie.
- Als er meerdere auteurs in een referentie staan, wordt voor de laatste auteur, het &-teken
geplaatst. Ook bij verwijzingen die tussen haakjes staan, wordt een &-teken geplaatst.
- Als er geen jaartal bij een boek, artikel of elektronisch document staat zet dan op de plek
van het jaartal (z.j.) of (n.d.). Dit staat voor 'zonder jaar' of 'no date'.
- Als er geen auteur bekend is, zet dan de gehele titel op de plek van de auteur. Gebruik
(delen van) de titel ook in de verwijzing in de tekst.
Voorbeelden van verwijzingen en referenties zijn te vinden in bijlage 1.

Verslaglegging
Een rapportage bestaat wat betreft de opbouw uit de volgende onderdelen:
titelblad
geeft informatie over het onderwerp, de auteur en de tijd van rapportage
samenvatting beknopte weergave van vraagstelling, aanpak en resultaten (120 woorden)
methode
beschrijving en verantwoording van de gevolgde methode (dus: hoe is het
gedaan en waarom is het zo gedaan?)
resultaten
geven weer wat met de gevolgde methode gevonden is (feiten)
discussie
verbanden worden gelegd tussen feiten; er wordt geïnterpreteerd en
geconcludeerd (in de praktijk wordt vaak een apart deel van de rapportage
gewijd aan conclusies; dit komt dan tussen resultaten en discussie te staan).
Een nabeschouwing kan in deze paragraaf opgenomen worden, maar kan
ook apart gegeven worden.
referenties
lijst waarin alle gebruikte literatuur vermeld staat
bijlagen
deze kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn
Deze onderdelen komen niet altijd allemaal in een verslag voor. Wat er wel en niet in
voorkomt is afhankelijk van het type rapportage. Enkele typen zijn: verslag van een
empirische studie (onderzoek), review artikel (literatuuroverzicht), populair-wetenschappelijk
verhaal, nota’s, stage/reisverslagen etc.
Wat betreft de vormgeving geeft de APA-manual (6e editie, hoofdstuk 2) een zeer duidelijk
overzicht. Daarin zijn tevens verwijzingen opgenomen naar de paragrafen waarin
verschillende aspecten behandeld worden. Enkele belangrijke algemene principes zijn:
- titel moet de inhoud kernachtig in maximaal 12-15 woorden weergeven
- op titelblad moet staan: titel, auteur, jaar, plaats, instelling
- gebruik steeds dezelfde tijd: dus niet tegenwoordige tijd en verleden tijd doorelkaar heen
- paragrafen moeten in kopjes herkenbaar zijn
- niveaus moeten in kopjes herkenbaar zijn
- dubbele regelafstand, marges 2.54 cm en blz. nummeren
- nieuwe alinea’s altijd beginnen met 5 spaties inspringen
- tabellen en schema’s moeten genummerd zijn, voorzien van titel en uitleg en aangegeven
in tekst (zie voor precieze lay-out tabellen APA-manual, blz. 125-161 (6e editie).
- bijlagen moeten voorzien zijn van titel, auteursnaam en jaartal
Deze richtlijnen gelden in de eerste plaats voor drukproeven, bijvoorbeeld het aanleveren
van een artikel bij wetenschappelijk tijdschriften. Studenten kunnen voor de leesbaarheid van
hun producten afwijken ten aanzien van de regels voor de regelafstand en marges.

BIJLAGE 1: VOORBEELDEN REFERENTIES VOLGENS APA
Omschrijving

Referentie

Verwijzing

Boek van één auteur

Bandura, A. J. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

(Bandura, 1977) of geplaatst in zin: “volgens
Bandura (1977) is”
Bij citaat of verwijzen naar specifiek deel in tekst
gebruik
(Bandura, 1977, blz. 8)

Elektronisch artikel
met doi met één
auteur

Stultz, J. (2006). Integrating exposure therapy and analytic therapy in trauma
treatment. American Journal of Orthopsychiatry, 76, 482–488. doi:10.1037/00029432.76.4.482

(Stultz, 2006)

Elektronisch artikel
zonder doi maar met
abonnement verwijs
naar homepage
tijdschrift.

Hager, M. H. (2007). Therapeutic diet order writing: Current issues and
considerations. Topics in Clinical Nutrition, 22, 28–36. Verkregen via
http://www.topicsinclinicalnutrition.com

Hager (2007)

Tijdschriftartikel van
twee auteurs
(nummering per
issue)

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.
doi:10.1037/1061-4087.45.2.10

(Klimoski & Palmer, 1993) of geplaatst in zin:

Hoofdstuk van één
auteur uit een
geredigeerde bundel.

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human
memory. In H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Red.), Varieties of memory &
consiousness (blz. 309-330). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bjork (1989) of geplaatst in zin:

Tijdschriftartikel van
drie tot zes auteurs

Saywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000). Treatment
for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 10401049. doi:10.1037//0003-066X.55.9.1040

Eerste verwijzing:

(idem voor boek)

“volgens Klimoski en Palmer (1993) is”

“volgens Bjork (1989) is”

(Saywitz, Mannarino, Berliner & Cohen, 2000)
verdere citaties: Saywitz et al. (2000)

Instantie of groep als
auteur

Centraal Bureau voor de Statistiek (1998). Jaarboek Onderwijs 1998: Feiten en cijfers. Eerste verwijzing:
Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
(Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS],1998)
Daarna: (CBS, 1998)

Open Acces artikel
zonder doi
Indien open access
geeft exact adres van
artikel aan.

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize
health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Verkregen
via http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

Fredrickson (2000)
Bij citatie,waarbij paragraafnummer bekend is:
Fredrickson (2000, para. 5)
Fredrickson (2000, Conclusion section, para.1).

Proefschrift online
verkrijgbaar (buiten
de V.S.)

Carlborn, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (Dissertatie, Royal Carlborn (2000)
Institute of Technology, Stockholm, Sweden). Verkregen via http://
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:sekth:diva=3029

Conference paper,
paper retrieved
online

Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent
based early warning solutions. Paper gepresenteerd op the Seventh International
Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Verkregen via
http://iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm

Liu (2005)

