
Wat is plagiaat?*
Er is sprake van plagiaat als je woorden of ideeën van een 
ander gebruikt en deze wilt laten doorgaan voor eigen werk.

Plagiaat is een gevaar voor origineel en vrij denken en kan 
ernstige gevolgen hebben voor je academische loopbaan. 
Gelukkig kun je correct citeren en verwijzen eenvoudig leren!

Voorkom plagiaat als een professional:
— Geef jezelf genoeg tijd
— Houd al je bronnen zorgvuldig bij
— Vermeld altijd de bronnen die je gebruikt
— Vraag bij twijfel je docent om hulp

Een citatie is een specifieke bron, die je noemt in de tekst van 
je essay of paper, met betrekking tot een citaat, feit of idee 
van iemand anders.

Een referentielijst, ook wel bibliografie of literatuurlijst 
genoemd, staat aan het einde van je essay of paper; hierin 
staan alle bronnen die je hebt gebruikt, zodat anderen deze 
ook kunnen raadplegen.

Hoe voorkom je  
plagiaat

Wanneer vermeld je een bron?
— Als je ideeën of inzichten gebruikt die niet van jezelf zijn
— Als je letterlijk citeert
— Als je feiten aanhaalt
— Als je iets parafraseert of samenvat
— Als de informatie die je gebruikt niet algemeen bekend is
— Als je informatie gebruikt die bijzonder omstreden is

Zorg dat iedereen recht wordt gedaan; zo voorkom je 
problemen en haal je het meeste uit je leerproces!

*Bron: Purdue Online Writing Lab. “Is it plagiarism yet?” The Writing 

Lab and OWL at Purdue and Purdue U, https://owl.purdue.edu/owl/

research_and_citation/using_research/avoiding_plagiarism/is_it_

plagiarism.html geraadpleegd op 21 oktober 2019.
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Elk vakgebied heeft zijn eigen stijl voor referenties. De drie 
meest gebruikte zijn APA, MLA en Chicago (voetnoten en 
author-date). Neem contact op met je docent als je niet zeker 
weet welke stijl je moet gebruiken.

De belangrijkste verschillen tussen deze veelgebruikte stijlen 
zijn hieronder opgesomd. En zorg ervoor om, welke stijl je 
ook gebruikt, altijd consequent te zijn!

APA
Wordt gebruikt bij: onderwijs, gedragswetenschappen, sociale 
wetenschappen en natuurwetenschappen.
Aanhalingen in de tekst: omvatten de achternaam van de auteur, het jaar 
van publicatie en, indien van toepassing, paginanummer(s) voor letterlijke 
citaten.
Referentielijst: omvat alle in de tekst genoemde bronnen, alfabetisch 
gesorteerd op achternaam van de auteurs.

In de tekst: “Studenten maken te vaak gebruik van letterlijke citaten bij 
het maken van aantekeningen” (Lester, 1976, p. 46).
Referentielijst: Lester, J.D. (1976). Writing Research Papers (2e ed.). 
Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

MLA
Wordt gebruikt bij: geesteswetenschappen.
Aanhalingen in de tekst: omvatten de achternaam van de auteur en het 
paginanummer.
Literatuurlijst: omvat alle in de tekst genoemde bronnen, alfabetisch 
gesorteerd op achternaam van de auteurs.

In de tekst: “Studenten maken te vaak gebruik van letterlijke citaten bij 
het maken van aantekeningen” (Lester 46). 
Literatuurlijst: Lester, James, D. Writing Research Papers. 2e ed., 
Glenview, Scott, Foresman and Company, 1976.

CHICAGO VOETNOTEN
Wordt gebruikt bij: bedrijfskunde, geschiedenis en beeldende kunst.
Superscriptnummers: omvatten een nummer in superscript, geplaatst aan 
het eind van de parafrase of het citaat waar de aanhaling betrekking op heeft 
(met doorlopende nummering).
Voetnoten: elk in de tekst vermeld superscriptnummer behoort bij een 
aanhaling onderaan de pagina.
Bibliografie: omvat alle in de tekst genoemde bronnen, alfabetisch gesorteerd 
op achternaam van de auteurs.

In de tekst: “Studenten maken te vaak gebruik van letterlijke citaten bij 
het maken van aantekeningen”.1

Voetnoten: 1. James D. Lester, Writing Research Papers. (Glenview: 
Scott, Foresman and Company, 1976), 46.
Bibliografie: Lester, James, D. Writing Research Papers, 2e ed. Glenview: 
Scott, Foresman and Company, 1976.

CHICAGO AUTHOR-DATE
Wordt gebruikt bij: fysica, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
Aanhalingen in de tekst: omvatten de achternaam van de auteur, jaar van 
publicatie en, indien van toepassing, paginanummer(s).
Referentielijst: omvat alle in de tekst genoemde bronnen, alfabetisch 
gesorteerd op achternaam van de auteurs.

In de tekst: “Studenten maken te vaak gebruik van letterlijke citaten bij 
het maken van aantekeningen” (Lester 1976, 46).
Referentielijst: Lester, James, D. 1976. Writing Research Papers, 2e ed. 
Glenview: Scott, Foresman and Company.
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Parafraseren betekent dat je een idee of passage van een bron in je 
eigen woorden opnieuw schrijft. Geparafraseerde delen kunnen zowel lang 
als kort zijn en moeten altijd worden aangehaald.

Gebruik ze als:
— je niet te veel citaten wilt gebruiken
— je een idee of passage wilt opnemen, maar de exacte formulering er niet 

toe doet

De beste manier om te parafraseren: filter de ideeën. Gebruik je eigen 
woorden. Vorm de zin zoals het voor jou natuurlijk is. Behoud de oorspronkelijke 
betekenis.

Samenvatten betekent dat je een overzicht van alleen de belangrijkste 
ideeën van een bron in je eigen woorden weergeeft. Samenvattingen zijn 
veel korter en moeten ook altijd worden aangehaald.

Gebruik ze als:
— je niet een heel idee of passage wilt citeren of parafraseren
— alleen de belangrijkste informatie voor jouw werk relevant is

De beste manier om samen te vatten: neem de betekenis in je op. Gebruik 
je eigen woorden. Benoem alleen de belangrijkste punten. Laat onnodige 
voorbeelden en details weg.

Parafraseren en samenvatten zijn belangrijke vaardigheden 
waarmee je:

— de ideeën van anderen kunt opnemen in je eigen werk
— je eigen ideeën en argumenten kunt ondersteunen
—  je werk complexer, origineler en geloofwaardiger kunt 

maken
—  kunt laten zien dat je informatie begrijpt en kunt 

interpreteren
Het helpt je ook om plagiaat te voorkomen. Weet je niet 
precies wat de verschillen zijn? Lees dan verder!

Voorbeeld (met MLA-referentiestijl)
Oorspronkelijke tekst*
“Studenten maken te vaak gebruik van letterlijke citaten bij het maken van 
aantekeningen, waardoor ze veel te veel citaten gebruiken in hun uiteindelijke 
[onderzoeks]verslag. Eigenlijk zou slechts 10% van je uiteindelijke document 
uit letterlijke citaten moeten bestaan. Probeer daarom bij het maken van 
aantekeningen het letterlijk overnemen van bronmaterialen zoveel mogelijk 
te beperken.”
Bron: Lester, James, D. Writing Research Papers. 2e ed., 1976, pp. 46-47.

Parafraseren*
In onderzoeksverslagen citeren studenten vaak veel te uitgebreid, waardoor 
ze er niet in slagen om het aangehaalde materiaal tot een behoorlijk niveau 
te beperken. Aangezien het probleem meestal begint bij het maken van 
aantekeningen, is het van belang dat de tekst zo min mogelijk letterlijk wordt 
overgenomen (Lester 46- 47).

Samenvatten*
Studenten zouden slechts enkele letterlijke citaten uit de bronnen 
moeten overnemen om zo de hoeveelheid geciteerd materiaal in een 
onderzoeksverslag tot een minimum te beperken (Lester 46-47).

*Bron: Purdue Online Writing Lab. “Paraphrasing.” The Writing Lab and OWL 
at Purdue and Purdue U, pars. 4-6, https://owl.purdue.edu/owl/research_
and_citation/using_research/quoting_paraphrasing_and_summarizing/
paraphrasing.html geraadpleegd op 12 oktober 2019.
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