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APA-AUTEURSRICHTLIJNEN PANOPTICON 
APA 7TH EDITION1 

Deze korte samenvatting bevat de basisprincipes voor het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de 
American Psychological Association (APA). Het document is gebaseerd op de zevende editie van de Publication 
Manual of the American Psychological Association (2020).  

Volgens de APA-richtlijnen wordt zowel in de tekst als achteraan het wetenschappelijk werk in de bibliografie 
verwezen naar de geraadpleegde bronnen. Iedere bron waarnaar in de tekst wordt verwezen, moet 
opgenomen worden in de literatuurlijst op het einde van het werk.  

REFERENTIES IN DE TEKST 

APA maakt gebruik van het “auteur-jaartal”-systeem waarbij elke verwijzing bestaat uit twee delen, namelijk 
de auteursnaam en het jaartal van publicatie. Alle auteursnamen worden in klein kapitaal gezet.  

APA maakt bij verwijzingen in de tekst een onderscheid tussen het citeren van een bron en het 
citeren/parafraseren van een bron: bij een verwijzing in de tekst noteer je steeds de auteur en het jaartal van 
de publicatie van de bron. Als er wordt geciteerd, moet de exacte pagina genoteerd worden waarop het citaat 
in de oorspronkelijke bron staat. 

Aandachtspunten: 

- Vanaf drie auteurs wordt “et al.” toegepast. 
- Indien er verwezen wordt naar meerdere bronnen, worden de auteurs gescheiden door een “;”. 

Bij één auteur: 

 
(AUTEUR, jaartal) 

 

Bij verwijzingen na citaat: 

 
(AUTEUR, jaartal, p. X) 

 

Bij twee auteurs wordt het ampersandteken (&) gebruikt: 

 
(A & B, jaartal) 

 

Bij drie of meer auteurs wordt enkel de eerste auteur vermeld, gevolgd door “et al.”: 

 
(AUTEUR et al., jaartal) 

 

 
1 AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th 
ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000 



 2 

REFERENTIELIJST 

De referentielijst omvat de beschrijving van alle bronnen waarnaar in de tekst wordt verwezen. Deze 
referentielijst wordt alfabetisch op auteursnaam gerangschikt. Hieronder worden de meest voorkomende 
situaties kort vermeld. 

Aandachtspunten: 

- Plaatsnaam van de uitgeverij wordt niet meer vermeld. 
- DOI wordt aan het einde van de referentie toegevoegd. 
- Indien er geen DOI is, gebruik dan de URL. 

Boeken: 

 
AUTEUR, A. A., & AUTEUR, B. B. (jaartal). Titel van het boek (editie/volume). Uitgeverij. DOI/URL 

 

Bijdrage in tijdschriften: 

 
AUTEUR, A. A., & AUTEUR, B. B. (jaartal). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift, nummer 

jaargang(aflevering), begin- en eindpagina’s. DOI/URL 
 

Verzamelwerken: 

 
REDACTEUR, A. A., & REDACTEUR, B. B. (Ed(s).). (jaartal). Titel: Ondertitel. Uitgeverij. DOI/URL 

 

Bijdragen in verzamelwerken: 

 
AUTEUR, A. A., & AUTEUR, B. B. (jaartal). Titel: Ondertitel bijdrage. In A. REDACTEUR, B. REDACTEUR, & 

C. REDACTEUR (Ed(s).), Titel van het boek (pp. begin- en eindpagina’s). Uitgeverij. DOI/URL 
 

Rapporten: 

 
AUTEUR, A. A., & AUTEUR, B. B. (jaartal). Titel van het rapport (rapportnummer). Uitgeverij. DOI/URL 

 

Doctoraatsproefschriften, masterproeven, etc.: 

 
AUTEUR, A. A. (jaartal). Titel van (on)uitgegeven proefschrift [(on)uitg. proefschrift]. Naam van de 

onderwijsinstelling. 
 

Webpagina’s en websites: 

 
AUTEUR, A. A., & AUTEUR, B. B. ((dag maand) jaartal). Titel. Naam website. URL 
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WETGEVING 

APA heeft in deze laatste editie ook een referentiesysteem ontwikkeld voor juridische bronnen, maar deze zijn 
niet voorzien op niet-VS wetgeving en rechtspraak. Bij Panopticon opteren we dan ook voor het volgende 
referentiesysteem voor juridische bronnen. 

Nationale wetgeving: 

Volgens de principes van V&A. In het artikel zelf vermeldt men het artikel, de (korte) titel van de wet en het 
jaartal. Indien men een verkorte titel gebruikt, zet men deze tevens in de referentielijst na de officiële 
benaming. 

Voorbeeld referentielijst: Wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de 
mensenhandel en van de kinderpornografie, BS 25 april 1995, 10.823. 

 Voorbeeld in-tekst: (art. 3 § 1 “privacywet”, 1992) of privacywet (1992). 

Rechtspraak: 

Volgens de principes van V&A. In het artikel zelf vermeldt men de rechterlijke instanties, het jaartal en de 
pagina. 

 Voorbeeld referentielijst: Hof van Justitie 16 mei 1984, Jur. 1984, 2101. 

 Voorbeeld in-tekst: (Hof van Justitie, 1984). 

 

NOG ENKELE AANDACHTSPUNTEN 

De uiteindelijke referentielijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

- Alle referenties die in de tekst worden vermeld, moeten in de referentielijst worden opgenomen. 
- De lijst moet alfabetisch gerangschikt zijn en opgedeeld in volgende categorieën (indien van 

toepassing): literatuur en wetgeving. 
- Gebruik in titels van boeken en artikelen alleen een hoofdletter voor het eerste woord van de titel en 

ondertitel.  
- 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 een leesteken op volgt). 
- Academische titels zijn geen onderdeel van de referentie. 
- Als er geen jaartal bij een boek, artikel of elektronisch document staat, zet dan op de plek van het 

jaartal (s.d.), wat staat voor “sine die”. 
- 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. In het artikel worden titels tussen dubbele aanhalingstekens 
gezet (“”). 

- Als er meerdere verwijzingen zijn naar een auteur/wet/rechterlijke instantie die in hetzelfde jaar 
werden gepubliceerd, wordt na het jaartal een letter (a, b, …) toegevoegd. Deze worden overgenomen 
in de referentielijst. Voorbeeld: (VANDER BEKEN, 2010a) en (VANDER BEKEN, 2010b). 
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MEER INFORMATIE? 

Voor meer informatie omtrent het referentiesysteem APA 7th edition, verwijzen we graag naar onderstaande 
bronnen: 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th 
ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000 

SNAPHAAN, T., & HARDYNS, W. (2020). APA-referentiestijl geüpdatet: Van APA 6th naar APA 7th. Panopticon, 
41(2), 226-231.  


