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Deel @ Literatuurlijst 
en bronvermelding 

Een belangrijk onderdeel van de scriptie is de literatuurlijst. Deze bestaat uit 

alle bronnen die je hebt gebruikt om de scriptie te schrijven. Te denken valt 

aan boeken, artikelen, onderzoeken, wetteksten, websites, et cetera. Als het 

goed is, heb je gedurende het onderzoek al diverse bronnen opgeschreven 

en opgenomen in een lijst. In dit deel ga ik in op diverse vormen van 

bronvermelding en het opstellen van de literatuurlijst. 
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6.1 Inleiding 

Wanneer je bezig bent met het zoeken naar bronnen en je hebt een bron gevonden die 

je kunt gebruiken in de scriptie, neem deze dan direct op in een lijst. Neem ook - 

wanneer je de bron verwerkt - meteen de verwijzing op zodat je later nog weet uit welke 

bron je die informatie hebt gehaald. Je kunt dat meteen in de tekst en/of in een 

literatuurlijst doen en volgens de vereiste methode (APA, Harvard, etc.) maar je kunt ook 

de belangrijkste items van de bron opschrijven en later verwerken. 

Ik vind het zelf altijd handig om een apart document voor de literatuurlijst te maken zodat 

ik snel de bronnen kan noteren en ernaar kan verwijzen. Maar dat hoeft voor jou 

natuurlijk niet zo te zijn. Sommigen zetten alle bronnen eerst in voetnoten om daarna 

een literatuurlijst te maken. Anderen maken in Word en in Pages een automatische 

bibliografie waarmee de verwijzingen in de tekst eenvoudig kunnen worden opgenomen. 

Je moet zelf kijken wat het prettigst voor jou is. 

KADER 44. TIPS VOOR DE LITERATUURLIJST (1) 

- Besteed aan het einde van het onderzoek voldoende tijd aan de 

literatuurlijst zodat deze volledig is én volgens de richtlijnen en/of 

eisen is.  

- Kijk ook goed naar de verwijzingen: kloppen ze allemaal? Check 

bijvoorbeeld overal de jaartallen en de auteur(s). Je bent echt niet de 

eerste die een verkeerd jaartal noemt in een verwijzing! En heb je alle 

auteurs waar je naar verwijst ook opgenomen in de literatuurlijst? 

6.2 Richtlijnen literatuurlijst 

De meeste literatuurlijsten en verwijzingen in de tekst moeten worden opgesteld volgens 

een bepaalde richtlijn. Door deze richtlijn in de gehele lijst te gebruiken, wordt de 

literatuurlijst één geheel. Hieronder ga ik kort in op de drie meest voorkomende 

richtlijnen: APA (6.2.1), Harvard/Boston (6.2.2) en Chicago (6.2.3).  

Ik kan alle richtlijnen wel beschrijven, toelichten en uitschrijven maar daar leent deze 

handleiding zich minder goed voor. Online is er een goede, overzichtelijke website van 

Monash University waarin alle mogelijke richtlijnen uitgebreid zijn beschreven. Ook 

staat op deze website voor elke verwijzingsmethode een Quick Reference Card 

waarmee je snel alle informatie in een oogopslag kunt vinden. Daarnaast zijn online 

diverse generatoren te vinden waarmee je alle bronnen op de juiste manier in de 

literatuurlijst krijgt. 
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6.2.1 APA  

De APA-richtlijn is in scriptie de meest gebruikte richtlijn. De APA-richtlijn van de 

American Psychological Association (APA) wordt op vele websites van hogescholen en 

universiteiten beschreven én in een excellente handleiding van de Universiteit Tilburg. 

Verwijzing in de tekst 

Wanneer je de APA-richtlijn gebruikt, dan verwijs je in de tekst door de auteur(s) en het 

jaartal van publicatie te noemen. Je kunt op drie manieren in de tekst verwijzen: 

Een auteur 

Volgens Aarsman (2015) worden de meeste literatuurlijsten volgens de APA-
richtlijnen opgesteld. 

Aarsman (2015) stelt dat de meeste literatuurlijsten volgens de APA-
richtlijnen worden opgesteld. 

De meeste literatuurlijsten worden volgens de APA-richtlijnen opgesteld 
(Aarsman, 2015). 

Twee auteurs 

De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton (2011) is een 
managementinstrument om lange termijndoelstellingen te vertalen in 
concreet meetbare doelen. 

De Balanced Scorecard is een managementinstrument om lange 
termijndoelstellingen te vertalen in concreet meetbare doelen (Kaplan & 
Norton, 2011). 

Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: 
OCAI) van Quinn en Cameron (1999) wordt de organisatiecultuur in kaart 
gebracht. 

Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: 
OCAI) (Quinn & Cameron, 1999) wordt de organisatiecultuur in kaart 
gebracht. 

Drie of meer auteurs: 

Het SERVQUAL-model van Zeithaml, Parasuraman en Berry (1990) is een 
model om de verschillen tussen de verwachte en waargenomen diensten in 
kaart te brengen. 

Het SERVQUAL-model is een model om de verschillen tussen de verwachte 
en waargenomen diensten in kaart te brengen (Zeithaml, Parasuraman & 
Berry, 1990). 
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De service profit chain (Sasser, Schlesinger & Heskett, 1997) stelt dat er een 
causaal verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële 
prestaties van dienstverlenende organisaties. 

De service profit chain van Sasser, Schlesinger en Heskett (1997) stelt dat 
er een causaal verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de 
financiële prestaties van dienstverlenende organisaties. 

Wanneer je later in de tekst weer verwijst naar dezelfde auteurs dan kun je - alleen in het 

geval van drie of meer auteurs én wanneer je de volledige verwijzing al een keer hebt 

genoemd- ook volstaan met: 

Het SERVQUAL-model van Zethaml et al. (1990) is een model om de 
verschillen tussen de verwachte en waargenomen diensten in kaart te 
brengen. 

Het SERVQUAL-model is een model om de verschillen tussen de verwachte 
en waargenomen diensten in kaart te brengen (Zeithaml et al., 1990). 

De service profit chain (Sasser et al., 1997) stelt dat er een causaal verband 
bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties van 
dienstverlenende organisaties. 

De service profit chain van Sasser et al. (1997) stelt dat er een causaal 
verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële prestaties 
van dienstverlenende organisaties. 

Literatuurlijst 

In de literatuurlijst noteer je vervolgens de volgende informatie: 

Aarsman, O.S. (2015). Handleiding scripties. Amsterdam: Tekst- en 

vertaalbureau BHK200 

Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2011). Op kop met de Balanced Scorecard: 
Strategie vertaald naar actie. Amsterdam: Business Contact 

Zeithaml V.A., Parasuraman, A., & Berry, L.L. (1990). Delivering Quality 
Service; Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: The 

Free Press. 

Sasser, W.E., Schlesinger, L.A., & Heskett, J.L. (1997). Service Profit Chain. 

New York: Simon & Schuster 

Zorg er bij de literatuurlijst voor dat de gebruikte bronnen op alfabetische volgorde staan 

(via de achternaam van de eerste auteur). Ik zie genoeg APA-literatuurlijsten met alle 

achternamen door elkaar (dus eerst een auteur met een K, vervolgens een met een S en 

daarna een auteur met een B). Ten eerste is dat niet volgens de richtlijnen, ten tweede 
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staat het heel erg rommelig en ten derde kan jouw begeleider de scriptie hierop afkeuren 

(ja, dat gebeurt echt!). 

Verdere informatie over de APA-richtlijn en de toepassing ervan bij bijvoorbeeld 

websites, artikelen, rapporten, etc., kun je vinden in de handleiding van de Universiteit 

Tilburg, de website van de Monash University, de website van de APA of op andere 

websites (type in Google ‘apa richtlijn’). Ook kun je via diverse APA-generatoren alle 

bronnen in APA laten zetten (type in Google ‘apa generator’). 

6.2.2 Harvard/Boston 

De Harvard- of Boston-richtlijnen verschillen weinig van de APA-richtlijnen. Toch is er 

een aantal verschillen, met name wat betreft de weergave van de bronnen in de 

literatuurlijst. 

Verwijzing in de tekst 

Wanneer je verwijst volgens de Harvard-richtlijn, dan verwijs je in de tekst door de 

auteur(s) en het jaartal van publicatie te noemen. Ook bij de verwijzingen in de tekst zijn 

er drie mogelijkheden. 

Eén auteur: 

Volgens Aarsman (2015) worden de meeste literatuurlijsten volgens de APA-
richtlijnen opgesteld. 

Aarsman (2015) stelt dat de meeste literatuurlijsten volgens de APA-
richtlijnen worden opgesteld. 

De meeste literatuurlijsten worden volgens de APA-richtlijnen opgesteld 
(Aarsman, 2015). 

Twee auteurs: 

De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton (2011) is een 
managementinstrument om lange termijndoelstellingen te vertalen in 
concreet meetbare doelen. 

De Balanced Scorecard is een managementinstrument om lange 
termijndoelstellingen te vertalen in concreet meetbare doelen (Kaplan & 
Norton, 2011). 

Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: 
OCAI) van Quinn en Cameron (1999) wordt de organisatiecultuur in kaart 
gebracht. 
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Met behulp van het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (verder: 
OCAI) (Quinn & Cameron, 1999) wordt de organisatiecultuur in kaart 
gebracht. 

Drie auteurs: 

Het SERVQUAL-model van Zeithaml, Parasuraman en Berry (1990) is een 
model om de verschillen tussen de verwachte en waargenomen diensten in 
kaart te brengen. 

Het SERVQUAL-model is een model om de verschillen tussen de verwachte 
en waargenomen diensten in kaart te brengen (Zeithaml, Parasuraman & 
Berry, 1990). 

De service profit chain (Sasser, Schlesinger & Heskett, 1997) stelt dat er een 
causaal verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de financiële 
prestaties van dienstverlenende organisaties. 

De service profit chain van Sasser, Schlesinger en Heskett (1997) stelt dat 
er een causaal verband bestaat tussen de loyaliteit van klanten en de 
financiële prestaties van dienstverlenende organisaties. 

Vier of meer auteurs: 

Volgens Heskett et al. (2008) kan de service profit chain worden gebruikt 
voor... 

De service profit chain kan ook worden gebruikt voor... (Heskett et al., 2008). 

Bij vier of meer auteurs kun je in de Harvard-richtlijn volstaan met de eerste auteur 

gevolgd door ‘et al.’. Dit mag zowel in de tekst als in de literatuurlijst. Je hoeft dus - in 

tegenstelling tot APA - niet de eerste verwijzing voluit te schrijven, maar je kunt direct ‘et 

al.’ gebruiken. 

Literatuurlijst 

In de literatuurlijst noteer je vervolgens de volgende informatie: 

AARSMAN, O.S. (2015) Handleiding scripties. Amsterdam: Tekst- en 

vertaalbureau BHK200 

KAPLAN, R.S. en NORTON, D.P. (2011). Op kop met de Balanced 
Scorecard: Strategie vertaald naar actie. Amsterdam: Business Contact 

ZEITHAML V.A., PARASURAMAN, A. en BERRY, L.L. (1990). Delivering 
Quality Service; Balancing Customer Perceptions and Expectations. New 

York: The Free Press. 
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SASSER, W.E., SCHLESINGER, L.A. en HESKETT, J.L. (1997). Service 
Profit Chain. New York: Simon & Schuster 

HESKETT, J.L., et al. (2008). Putting the Service Profit Chain to Work. 

Harvard Business Review, July/August 2008 

In tegenstelling tot de APA-richtlijnen, schrijf je in de Harvard-richtlijn de achternaam van 

de auteur in HOOFDLETTERS én komt er géén komma na de initialen. De titel van het 

boek is cursief of onderstreept.  

6.2.3 Chicago 

De Chicago-richtlijnen zijn anders dan APA of Harvard/Boston. Er wordt namelijk niet 

direct in de tekst verwezen naar bronnen maar er wordt verwezen door het gebruik van 

voetnoten. 

Verwijzing in de tekst 

In de tekst maak je een voetnoot voor elke bron die je gebruikt. Dit doe je veelal aan het 

einde van de zin of na een citaat. In de voetnoot zet je vervolgens de hele referentie: 

1 Olga Aarsman, Handleiding scripties, (Amsterdam: Tekst- en vertaalbureau 

BHK200, 2015) 

Wanneer je dezelfde bron nogmaals gebruikt in de tekst, maak je gebruik van een 

verkorte voetnoot waarin je alleen verwijst naar de auteur en het boek: 

2 Aarsman, Handleiding scripties 

Literatuurlijst 

In de literatuurlijst verwerk je de bron als volgt: 

Aarsman, Olga. Handleiding scripties. Amsterdam: Tekst- en vertaalbureau 

BHK200, 2015 

De bron in de literatuurlijst is dus anders dan in voetnoot. In de voetnoot zet je de plaats, 

uitgever en het jaartal tussen haakjes (...); in de literatuurlijst neem je deze zonder 

haakjes op. 

KADER 45. TIPS VOOR DE LITERATUURLIJST (2) 

- Neem alle artikelen, boeken, onderzoeken, websites (en andere 

gebruikte bronnen) direct op in de literatuurlijst. 

- Zorg ervoor dat de verwijzingen naar artikelen, boeken onderzoeken, 

websites, et cetera in de tekst volgens de richtlijnen zijn. 
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- Verwijder de hyperlinks naar websites in de literatuurlijst en in het 

geval van de Chicago-stijl ook in de voetnoot. 

- Check tevens de lay-out van de literatuurlijst: is deze bij elke bron 

hetzelfde? 

- Zet bij APA de gebruikte literatuur op alfabetische volgorde (via de 

achternaam van de auteur).  


