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Informatie 
Het gebruik van bronnen 

 
 
Het is van belang om bronnen te gebruiken die betrouwbaar zijn. Bij 
wetenschappelijke rapporten, verslagen of artikelen worden altijd literatuur-
verwijzingen of referenties in de tekst gegeven. Op deze manier kan de lezer meer 
informatie vinden over de argumenten van de schrijver. Deze referenties verwijzen 
naar een literatuurlijst aan het einde van het verslag. 
 
 
1. Betrouwbaarheid bepalen 
 
Het is lastig om de betrouwbaarheid van informatie in te schatten. Je moet een 
onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen. Daarnaast moet je de 
relevantie van de informatie kunnen beoordelen: is de informatie bruikbaar voor mijn 
onderzoek? 
Ga niet af op de eerste de beste google-hit, maar bepaal de betrouwbaarheid: wat is 
het instituut van herkomst, wie is de auteur, jaar van publicatie. Beperk je niet tot 
alleen Nederlandse websites, want de meeste wetenschappelijke instituten zitten 
elders op de wereld. Voor de wetenschappelijke artikelen: scholar.google.com. 
 
Maak vooral gebruik van veel verschillende bronnen en beperk je niet alleen tot 
internet. 
 
 
2. Referenties in de tekst 
 
Als je teksten gebruikt, moet je daarvan de bron vermelden: de referentie. Je geeft 
dan de achternaam van de schrijver en het jaartal van de bron. Bijvoorbeeld door:  

 
Volgens Kaufman (1991) gaat dit niet op in deze situatie… 

 Dit gaat niet op in deze situatie (Kaufman 1991), want… 
 
Bij een internetbron wordt in de tekst alleen de auteur en het jaartal genoemd, nooit 
de URL. Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd en als deze 
er ook niet is de titel van de webpagina. Bij het ontbreken van een jaartal wordt z.d. 
(= zonder datum) genoteerd. In de tekst wordt alleen het jaartal genoemd, de 
complete datum (als deze bekend is) in de bronnenlijst. Wanneer de schrijver niet 
bekend is: 
 
 Dit gaat niet op in deze situatie (www.voedingscentrum.nl 2015)…. 
 Volgens Voedingscentrum (2015) gaat dit niet op in deze situatie… 
  
Deze referenties verwijzen (of refereren) naar je literatuurlijst.   
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3. Literatuurlijst 
 
3.1. Ordenen 
 
De bronnen worden ingedeeld op basis van de alfabetische volgorde van de 
auteurs van de diverse bronnen.   
 
Bij bronnen zonder auteur wordt de naam van de organisatie of website gebruikt om 
te alfabetiseren. Wanneer ook een naam van een organisatie of website ontbreekt, 
wordt de titel gebruikt om te alfabetiseren. 
 
Als bronnen dezelfde eerste auteur hebben, dan gaan bronnen met één auteur 
vooraf aan referenties met meerdere auteurs: 
 

Kaufman, J.R. (1981). 
Kaufman, J.R. & D.F. Cochran (1979). 

 
Bronnen met dezelfde eerste auteur en verschillende tweede of derde auteurs 
worden geordend op de naam van de tweede of volgende auteurs: 
 

Kaufman, J.R., Jones, K. & Cochran, D.F. (1982). 
Kaufman, J.R., & Wong, D.F. (1981). 

 
Bronnen met exact dezelfde auteur(s) worden op jaar van publicatie (van oud naar 
recent) geordend.  
 

Kaufman, J.R. & Jones, K. (1992). 
Kaufman, J.R. & Jones, K. (1994). 

 
Bronnen met dezelfde auteur(s) en hetzelfde publicatiejaar worden alfabetisch op 
titel gezet (lidwoorden niet meegeteld). Er worden kleine letters (a, b, c, etc.) achter 
het publicatiejaar gezet: 
 

Kaufman, J.R. (1997a). Controle van… 
Kaufman, J.R. (1997b). Arbeidsintensieve …. 

 
Voorvoegsels van namen plaats je achter de initialen: 
 

Vries, G.H. de (1999). 
 
 
3.2. Weergave van de diverse bronnen 

 
Boek 
 
Achternaam auteur, Voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele ondertitel. 
Plaats uitgever: Uitgever. 
 

Bossenbroek, M.  van (2001). De meelstreep: Terugkeer en opvang na de 
Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: Bert Bakker. 
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Krant of Tijdschrift 
 
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum). Titel van het artikel: Eventuele 
ondertitel. Naam van het tijdschrift of de krant, evt. nummer, paginanummer(s). 

  
Haan, F. (2014, 20 juni). Zonder alcohol geen eindexamenfeesten. De 
Volkskrant, p. 27. 
Helsloot, I. (2015). Wat is veiligheid en gezondheid ons waard?. 
Biowetenschappen en maatschappij, 2, p. 11-13. 

 
Databank 
 
Achternaam auteur, Voorletter(s). Titel van het document of de website [naam 
databank]. (Publicatiedatum of update). Geraadpleegd op dag maand jaar, van adres 
website.  

 
Gier, Vivian de. Harem [Uittrekselbank]. (z.d.). Geraadpleegd van 
http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/uittrekselbank/abonnee/detail?tek_id=49421
7 

 
Internetartikel 
 
Achternaam auteur, Voorletter(s) (Publicatiedatum of update Jaar, dag maand). Titel 
van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van adres 
website.  
 

Meinders, K. (2015, 22 mei). Sportkantines controleren alcoholverbod 
jongeren slecht. Geraadpleegd op 15 juni 2015, van 
http://www.bnr.nl/nieuws/456759-1505/sportkantines-controleren-
alcoholverbod-jongeren-slecht  

 
Wikipedia wordt niet gezien als een geverifieerde bron en mag dus niet als bron 
gebruikt worden. De bronnen waar in Wikipedia (onderaan de pagina) naar verwezen 
wordt, mogen wel gebruikt worden.  

 
 

Audiovisuele Materialen 
 
Achternaam auteur, voorletter(s) (Functie) (jaar van uitgave of datum uitzending). 
Titel. [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgever. Bij online videobestanden Geraadpleegd op 
dag maand jaar, adres website. 

  
Jinek, E. (Presentator). (2015, 18 februari). Chaos bij aanpak pesten door 
scholen. In Jinek [TV-uitzending]. Hilversum: KRO-NCRV. Geraadpleegd op 1 
maart 2015, van http://www.npogezond.nl/tv-uitzending/g24_2653/Chaos-bij-
aanpak-pesten-door-scholen . 
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Facebook 
 
Achternaam auteur, voorletter(s). (Publicatiedatum). 
Titel van het artikel. [Facebook update]. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres 
website. 
 

Hemkes, S. (2015, 10 maart). Dik is een gevoel op Facebook. Al een tijdje kan 
je bij een bericht op Facebook met een smiley aangeven hoe je je voelt. Ikzelf 
gebruik dit eigenlijk nooit, maar ik zie het wel vaak langskomen. Een groep 
van activisten heeft kort geleden bezwaar [Facebook]. Geraadpleegd op 1 mei 
2015, van 
http://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_gezondheid/Dik_is_een_gevoel_op_
Facebook . 

 
Twitter bericht 
 
Achternaam auteur, Voorletter(s) [Twitternaam]. (Publicatiedatum of update). 
Tweettekst. [Tweet]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van adres website.  
 

Mijland, E. [@ernomijland]. (2015, 22 mei). “Toetsen leidt niet tot beter 
rekenen, goed rekenonderwijs doet dat wel.” Artikel over #rekentoets op 
#Blendle goo.gl/y70TCU €. [Tweet]. Geraadpleegd op 23 mei 2015, van 
https://twitter.com/ernomijland/status/610418540705878016  

 
Interview 
 
Een zelf gehouden interview of enquête via een persoonlijk gesprek, e-mail, chat, 
telefoon, etc. wordt niet opgenomen in een bronvermelding omdat de lezer geen 
mogelijkheid heeft het interview terug te lezen of te horen. In een bijlage kan een lijst 
met namen en data van interviews worden opgenomen waarnaar in de tekst op de 
volgende manier wordt verwezen: 
 

... volgens de heer H. Janssen (persoonlijke mededeling, 18 juni 2015) is dit 
niet het geval… 
… maar dit is niet het geval (H. Peters, persoonlijke mededeling, 18 juni 2015) 
en zal… 
… de heer H. Smits (persoonlijke mededeling, 18 juni 2015) mailde dat “dit 
niet het geval is” en …  

 
 


