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Hoe maak je een goede bronvermelding 
(bijvoorbeeld in een verslag)? 

Inleiding 
Een goede bronvermelding bestaat uit twee delen: verwijzen en vermelden. 

Verwijzen 
Het moet ten alle tijden voor de lezer duidelijk zijn welke informatie afkomstig is uit 
welke bron. In de tekst zelf moet dus verwezen worden naar bronnen. Dit verwijzen kan 
op een aantal manieren gebeuren: 
 met een code. Je kunt de bronnen bijvoorbeeld nummeren en dan naar een bron 

verwijzen door het nummer tussen blokhaken in de tekst te vermelden, op deze 
manier [2]. 

 met auteur en jaartal. In plaats van een aparte code, kun je ook naar bronnen 
vermelden door auteur en jaartal tussen haakjes in de tekst te plaatsen. Bij twee 
auteurs vermeld je beide namen, bij meerdere auteurs alleen de eerste, gevolgd 
door et al.  
Een paar voorbeelden: (Jansen, 1998), (Jansen en Janssen, 2001) (Jansens et al., 
2003) 

In principe verwijs je altijd naar de bron op de plaats waar je hem gebruikt. Als een hele 
paragraaf of hoofdstuk gebaseerd is op een paar bronnen, kun je er ook voor kiezen om 
aan het eind van die paragraaf deze bronnen te vermelden. 
 
Verwijzen naar bronnen bij citaten (citeren = tekst letterlijk overnemen) gaat op dezelfde 
wijze, alleen wordt de tekst dan tussen aanhalingstekens geplaatst om duidelijk te 
maken dat het om een citaat gaat. 

Vermelden (bronnenlijst) 
Zorg dat je altijd alle geraadpleegde bronnen vermeld. 
Houd je aan de volgende afspraken: 
 Bij boeken achtereenvolgens: achternaam auteur(s), voorletter(s), jaar van uitgave 

(tussen haakjes), titel en eventuele subtitel, eerstgenoemde plaats van vestiging en 
van de uitgever.  

 Bij artikelen achtereenvolgens: achternaam auteur(s), voorletter(s), jaar van uitgave 
(tussen haakjes), titel en eventuele subtitel van artikel, naam van krant of tijdschrift, 
datum/nummer jaargang, begin en eind-pagina nummer. 

 Bij internet bronnen vermeld je de volledige (onderstreepte) website aanduiding (dus 
doorgaans beginnend met http://). Vermeld de website waarop de informatie staat, 
dus nooit www.google.nl! 

Als je verwezen hebt met behulp van codes, dan moet je uiteraard die codes in de 
bronnenlijst vermelden! 
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