Checklist APA richtlijnen
Deze checklist is van toepassing op de meest voorkomende regels en richtlijnen.
Raadpleeg bij twijfel de website van het Auteursrecht Informatiepunt waar alle APA richtlijnen
worden uitgelegd: www.han.nl/auteursrecht of mail naar auteursrecht@han.nl.
A Algemeen



1 Het document bevat verwijzingen in de tekst en een bronnenlijst.



2 Alle bronvermeldingen in de tekst zijn terug te vinden in de bronnenlijst (persoonlijke
mededelingen uitgezonderd, zie 5), alle titels in de bronnenlijst zijn terug te vinden in de tekst.



3 Uit de tekst blijkt duidelijk welke gedeelten eigen werk zijn en welke gedeelten gebaseerd zijn op
andere bronnen.



4 Interpunctie (punten, komma’s, spaties, etc.) is juist gebruikt in de tekst en in de bronnenlijst.



5 Interviews staan in de tekst vermeld met naam, ‘persoonlijke communicatie’ + datum van interview
(eigen onderzoek uitgezonderd). Interviews staan niet in de bronnenlijst.
Zie uitleg en voorbeelden bij APA Bronnenlijst: Interview

B Bronvermelding in de tekst



6 De tekst bevat verwijzingen naar de bronnenlijst.
Voor bronvermeldingen worden geen voet- of eindnoten gebruikt.



7 Een citaat is ongewijzigd overgenomen.



8 Een citaat staat tussen dubbele aanhalingstekens.
Een citaat staat niet cursief of tussen enkele aanhalingstekens.



9 Een citaat van meer dan 40 woorden staat in een apart tekstblok, springt in en heeft geen
aanhalingstekens.



10 Een parafrase staat niet tussen dubbele aanhalingstekens.



11 De bronvermelding bevat de naam van de auteur(s) en het jaartal.
Bij het ontbreken van een auteur wordt de naam van de organisatie genoemd.
Bij het ontbreken van een organisatie wordt de titel genoemd.
Bij het ontbreken van een jaartal wordt z.d. (=zonder datum) ingevuld.



12 De bronvermelding van een citaat bevat, indien van toepassing, het paginanummer.



13 De bronvermelding maakt onderdeel uit van een zin en/of alinea.
Standaardverwijzing is (Achternaam auteur, jaartal, p. X) of (Achternaam auteur, jaartal). Nooit een link naar een website.



14 Bijlagen en afbeeldingen zijn genummerd en worden genoemd in de tekst.
Bijlage A, B, C, etc. Figuur 1, Tabel 2, etc.

C Bronvermelding in de bronnenlijst



15 De bronnenlijst bevindt zich na de hoofdtekst en voor de bijlage(n).



16 De bronnenlijst is alfabetisch (geen onderverdeling in bronnen).



17 Uit de titels op de bronnenlijst kan worden opgemaakt dat het om een boek, internetbron,
tijdschriftartikel, etc. gaat.



18 De bronvermelding van een boek bevat auteur(s), jaartal, titel (cursief), plaats + naam uitgever.
Zie voorbeelden bij APA Bronnenlijst: Boek



19 De bronvermelding van een tijdschriftartikel bevat auteur(s), jaartal, titel van artikel, titel tijdschrift
(cursief), jaargang + nummer + paginanummers. Bij online artikelen ook raadpleegdatum + link of DOI.
Zie voorbeelden bij APA Bronnenlijst: Tijdschriftartikel



20 De bronvermelding van een internetbron bevat auteur(s) of organisatie, jaartal of datum, titel van
webpagina (cursief), raadpleegdatum + link.
Zie voorbeelden bij APA Bronnenlijst: Internetbron



21 De bronvermelding van overige bronnen is volgens de richtlijnen zoals vermeld op de website van
de Studiecentra HAN.
Zie voorbeelden bij APA Bronnenlijst



22 Achternamen en tussenvoegsels voluit, bij voornaam alleen voorletter(s).
Goed: Van der Donk, C. Fout: Donk, Cyrilla v.d.



23 Bij niet-auteurs wordt de functie tussen haakjes vermeld.
Tekst: (Jansen, 2016). Bronnenlijst: Jansen, A. (Red.). (2016)… of Jansen, A. (Eindred.). (2016).



24 Titel en ondertitel worden genoemd met dubbele punt + hoofdletter.
Titel: Ondertitel.



25 De tweede of latere druk wordt tussen haakjes achter titel genoemd.
Titel (2e druk).



26 De bronnenlijst bevat geen taal- of spelfouten.



27 De bronnenlijst is consistent (zelfde lettertype, afstand tussen titels gelijk, etc.) en consequent.
Voorbeeld: Coutinho, Uitgeverij Coutinho, Uitgeverij Coutinho B.V.; juist is: Coutinho.

D Juiste vermelding



28 Bij twee of meer auteurs staat in de bronvermelding voor de laatste naam het &-teken.
Tekst: (Jansen & De Jong, 2016). Bronnenlijst: Jansen, A., & De Jong, B. (2016).
Let op: in een lopende zin niet het &-teken gebruiken maar ‘en’: Volgens Jansen en De Jong (2016) …



29 De datum bij een interview of bij raadplegen is voluit geschreven.
Goed: 1 juni 2016. Fout: 01-06-2016.
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