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Inleiding 
 
Tijdens je studie heb je te maken met verschillende 
opdrachten, zoals het maken van essays, scenario’s, 
presentaties en natuurlijk je reflectiedocument. Je wordt 
opgeleid als kunstenaar-ontwerper. Binnen de creërende 
vakken is het belangrijk dat er zorgvuldig met de rechten van 
je werk wordt omgegaan. Zo is het ook van belang dat je zelf correct 
verwijst naar jouw (inspiratie)bronnen. Er wordt daarom gebruik gemaakt 
van bronvermelding om schrijfproducten toegankelijk en controleerbaar te maken.  
Bij de bachelor opleidingen van de Willem de Kooning Academie is afgesproken voor 
bronvermelding de MLA-regels te volgen. MLA is een citeerstijl ontwikkeld door de Modern 
Language Association. Deze schrijfwijzer bevat voorbeelden van verwijzingen naar 
verschillende soorten bronnen volgens deze MLA stijl. Voor de schrijfwijzer is gebruik 
gemaakt van het MLA handboek (Gibaldi and Modern Language Association), en van 
voorbeelden van andere instituten binnen de Hogeschool Rotterdam en collega-instellingen. 
In de literatuurlijst vind je een compleet overzicht van deze bronnen.  

1. Citeren en parafraseren 
 
 Wanneer je binnen je tekst gebruik maakt of verwijst naar tekst, beeld of geluid van iemand 
anders moet je hier correct naar verwijzen. In de lopende tekst maak je een korte verwijzing 
naar de bron en in de literatuurlijst staat de volledige bronvermelding. De literatuurlijst is 
enkel een overzicht van de volledige bronvermelding van de bronnen waar je in je tekst naar 
verwijst. Wanneer je teksten uit een bron gaat gebruiken zijn er verschillende manieren om 
die tekst te verwerken, namelijk citeren, parafraseren of samenvatten. Citeren is het letterlijk 
overnemen van tekst, beeld of geluid. Parafraseren of samenvatten is 
andermans tekst in je eigen woorden weergeven. Hieronder vind je de regels 
voor correct citeren en parafraseren.  
 
Regels citeren 
 

• Een citaat mag je niet alleen als decoratie gebruiken. Het moet je 
eigen verhaal verduidelijken of onderbouwen. Dit geldt voor gebruik 
van tekst en beeld.  

• Je mag alleen citeren uit bronnen die, met toestemming van de 
maker, eerder gepubliceerd zijn. Citeren uit iemands geheime 
dagboek mag dus niet.  

• Gebruik bij een citaat exact dezelfde woorden als die in de originele 
bron.  

• Neem een citaat over in de oorspronkelijke taal. Als je denkt dat je 
lezers de taal niet begrijpen, geef dan eerst het citaat in de 
oorspronkelijke taal weer en vervolgens een letterlijke vertaling.  

• Citeer altijd in overeenstemming met de bedoeling van de bron. Let 
op of de betekenis van het citaat niet verandert als je het uit de 
originele context haalt.  

• Geef begin en einde van het citaat duidelijk aan door het tussen 
aanhalingstekens te plaatsen.  

• Citaten langer dan 4 regels laat je inspringen als tekstblok, je hoeft 
dan geen aanhalingstekens te gebruiken (zie voorbeeld). 

• Bij een lang citaat kan je desgewenst een deel van de tekst 
weglaten. Dit geef je met drie puntjes aan: (…) of … 

• Verwijs bij citaten zowel in je lopende tekst als in je literatuurlijst naar 
de bron. In hoofdstuk 3 lees je hoe je dit doet. 
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Voorbeelden citeren 

• Citaat met auteurs- en paginavermelding; 
Offred verklaart hier, “This is a reconstruction. All of it is a 
reconstruction” (Atwood 144). 

• Citaat met auteursvermelding in de lopende tekst; 
“It was the best of times, it was the worst of times.” schreef 
Charles Dickens (35). 

• Citaat in delen opgesplitst;  
Voor Charles Dickens was de 18e eeuw zowel “the best of 
times” als “the worst of times” (35). 

• Citaat met weglating; 
“Rotterdam is niet romantisch … luistert niet naar slap gelul” 
(Deelder 18). 

• Lang citaat met inspringend tekstblok; 
 

When I get out of here, if I’m ever able to set this down, in any form, even in 
the form of one voice to another, it will be a reconstruction then too, at yet 
another remove. It’s impossible to say a thing exactly the way it was, because 
what you say can never be exact, you always have to leave something out, 
there are too many parts, sides, crosscurrents, nuances; too many gestures, 
which could mean this or that, too many shapes which can never be fully 
described, too many flavours, in the air or on the tongue, half-colours, too 
many. (Atwood 144)  
 

Regels parafraseren  
 

• Houd rekening met de MLA regels wanneer je parafraseert of samenvat. Verwijs 
zowel in je lopende tekst als in je literatuurlijst naar de bron die je gebruikt hebt. In 
hoofdstuk 3 lees je hoe je dit doet. 

• Als je parafraseert (of samenvat) geef je een tekst in je eigen woorden weer. 
• Vermeld bij iedere parafrasering of 

samenvatting uit welke bron deze  
afkomstig is. 

• Laat duidelijk zien waar de parafrasering of 
samenvatting begint en eindigt. 

• Zorg ervoor dat je de inhoud van de 
oorspronkelijke bron niet verdraait. 
 

2 Regels gebruik afbeeldingen 

Gebruik je beeld van een ander in een schrijfproduct 
dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Voor het citeren van beeld gelden dezelfde regels als 
voor het citeren van tekst; het citaat moet iets 
verduidelijken, het mag niet zomaar als 'versiering' 
worden gebruikt. Vermeld onder iedere afbeelding die 
je gebruikt de naam van de maker en de titel van het 
beeld. Nummer de afbeeldingen. Neem in je 
literatuurlijst een aparte lijst met de 
bronvermelding van de afbeeldingen op.  
Een alternatief is de volledige 
bronvermelding onder iedere afbeelding 
plaatsen, in dat geval is bronvermelding in je 
literatuurlijst niet nodig. (SurfDirect "Onbedoeld Plagiaat? Wees Het Voor"; Gibaldi and 
Modern Language Association; Kasten) 

Figuur 1 Lang, Evalien. “Chipje Kapsalon?” 
of 

Figuur 1 Lang, Evalien. "Chipje Kapsalon?" (2013). Web. 10 Juli 2015. 
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3 Voorbeelden bronvermelding 
 
Algemene Opmerkingen 

 
• Verwijs je in de lopende tekst naar een geheel werk en niet naar een specifieke 

bladzijde, noem dan de auteursnaam en titel in je lopende zin. Voorbeeld; In “The 
Picture of Dorian Gray” schrijft Oscar Wilde… 

• Schrijf bij Engelstalige titels alle woorden behalve lidwoorden en voorzetsels met een 
hoofdletter. 

• Staan er bij de uitgever meerdere plaatsnamen vermeld, noem dan alleen de eerste. 
• Ontbreken de plaats, uitgever of jaar, vervang ze door een afkorting:  

z.p. =  Zonder plaats 
z.u. =  Zonder uitgever 
z.j. =  Zonder jaar 

3.1 Print 

3.1.1 Boek door één auteur 
Achternaam, voornaam. Titel. Editie. Plaats van uitgave: naam uitgever, jaar van 

uitgave. Print. 
In de literatuurlijst: 
Wells, Paul J. Understanding Animation. London: Routledge, 2011. Print. 
In de lopende tekst: (Wells 70) 
Uitleg: In de lopende tekst verwijst dit voorbeeld naar pagina 70 van het boek. 
Noem alleen editienummers (ed.) als het niet de eerste editie betreft.  
Bijvoorbeeld 2e ed.: 
Wells, Paul. Understanding Animation. 2nd ed. London: Routledge, 2011. Print. 
 
3.1.2 Boek door twee of meer auteurs 
Achternaam, voornaam en voornaam achternaam. Titel. Editie. Plaats 

van uitgave: naam uitgever, jaar van uitgave. Print. 
In de literatuurlijst:  
Koning, Georgette, and Piet Paris. Mode Van a Tot Z. Eindhoven: 

Lecturis Publishing, 2011. Print. 
In de lopende tekst: (Koning and Paris 70) 
Uitleg: Noteer namen van auteurs in de volgorde waarin ze op het titelblad van het boek 
worden genoemd. 

3.1.3 Boek door drie of meer auteurs 
Uitleg: Noteer de namen van de auteurs in de volgorde waarin 
ze op het titelblad van het boek worden genoemd. Heeft een 
publicatie drie of meer auteurs dan mag je alle namen noteren 
of er voor kiezen enkel de eerste auteur te noemen gevolgd 
door et al. Verder noteren als bij punt 2. 
Honour, Hugh, John Fleming, en P. Creemers. Algemene 

Kunstgeschiedenis. Amsterdam: Meulenhoff, 2009. 
Print. 

In de lopende tekst: (Honour, Fleming and Creemers 70-75) 
Of bij meer dan drie auteurs: (Honour et al. 70-75) 

3.1.4 Boek, samengesteld door een redacteur 
Achternaam, voornaam, red. Titel. Editie. Plaats van uitgave: naam uitgever, Jaar van 

uitgave.  
In de literatuurlijst:  
Tulloch, Carol, red. Black Style. London: V & A Publications, 2004. Print. 
In de lopende tekst: (Tulloch 70) 
Uitleg: Bij meerdere redacteuren (red.) volg je de procedure zoals bij meerdere auteurs 
(3.1.2 of 3.1.3). 
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3.1.5 Meerdere titels van dezelfde auteur 
Achternaam, voornaam. Titel. Editie. Plaats van uitgave: naam uitgever, 

jaar van uitgave. Print 
---. Boektitel. Editie. Plaats van verschijnen: naam uitgever, jaartal. Print. 
In de literatuurlijst:  
Said, Edward. Culture and Imperialism. 1993. London: Vintage, 1994. Print. 
---. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. 1978. London: 
Penguin, 1995. Print  
Uitleg: Noem boeken in alfabetische volgorde, lidwoorden vóór de titel tellen hierin niet mee. 
Bij de tweede en volgende vermeldingen vervang je de auteursnaam door drie horizontale 
streepjes met een punt erachter. 

3.1.6 Boekillustraties 
Uitleg: Verwijs je specifiek naar de illustrator (illus.) van een boek begin dan met de naam 
van de illustrator in plaats van de auteursnaam.  
In de literatuurlijst:  
Denslow, W.W., illus. The Wonderful Wizard of Oz. Door L. Frank Baum. New York: Signet-

Penguin, 2006. Print. 
In de lopende tekst: (Denslow)  

3.1.7 Kunstwerk in boek 
Achternaam, Voornaam. Titel. Jaartal. Materiaal. Museum/Galerie, Plaats. Boektitel. By 

Voornaam Achternaam. Plaats: Uitgever, paginanummer. Jaar. Print. 
In de literatuurlijst:  
Rodin, Auguste. The Thinker. 1880-81. Bronze sculpture. Cleveland Museum of Art, 

Cleveland. Rodin: the Shape of Genius. Door Ruth Butler. New Haven: Yale UP, 4. 
1993. Print. 

In de lopende tekst: (Rodin) 
Uitleg: Maak je een bronvermelding van een kunstwerk dat je zelf ergens gezien hebt, 
bijvoorbeeld in een museum of galerie, vermeld de gegevens dan zoals hierboven maar laat 
informatie over de publicatie weg. 

3.1.8 Graphic Novels 
Uitleg: Graphic novels (stripboeken) gemaakt door één persoon beschrijf je als boeken, zie 
punt 3.1.1. Is het een samenwerking van meerdere personen begin dan de bronvermelding 
met de naam van de medewerker die het meest belangrijk is voor jouw research, gevolgd 
door de rol van deze persoon. Daarna noem je de overige medewerkers in de volgorde 
waarop ze op de titelpagina vermeld zijn gevolgd door hun functie.  
In de literatuurlijst:  
Benoit, Ted. Playback: A Graphic Novel. Door Raymond Chandler. Illus. Francois Ayroles. 

Introd. Philippe Garnier. New York: Arcade, 2006. Print. 
 In de lopende tekst: (Benoit)  

3.1.9 Artikel in tijdschrift of krant 
Achternaam, voornaam, “Titel artikel.” Titel uitgave jaargang: 

nummer eerste en laatste pagina artikel. Print.  
In de literatuurlijst:  
While, Aidan. "Locating Art Worlds: London and the Making of 

Young British Art." Area (2003): 251-63. Print. 
In de lopende tekst: (While) 
Uitleg: Ontbreekt het nummer van de jaargang, vermeld dan 
alleen het nummer van de aflevering. Bij kranten vermeld je de 
datum, eventuele rubriek en paginanummers.   
Krantenartikel, in de literatuurlijst:  
Freriks, Kester, “Een pond christenvlees voor drieduizend dukaten.” NRC 

Handelsblad (2 oktober 1992): 18. 
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3.2 Web 

3.2.1 Website 
Naam website/instantie/auteur. Titel (mits bekend). Uitgever, 

publicatiedatum. Web. datum van raadplegen. 
In de literatuurlijst: 
Riasara. "Humus." Recepten. Smulweb. 2015. Web. 2 juli 2015. 
In de lopende tekst: (Riasara) 
Uitleg: Informatie die je niet kan achterhalen mag je weglaten. 

3.2.2 E-Boek  
Achternaam, voornaam. Titel. Editie. Plaats van uitgave: naam uitgever, jaar van uitgave. 

Naam online bron of databank. Web. datum van raadplegen. 
In de literatuurlijst: 
Carl, Klaus H., and Victoria Charles. Baroque Art. New York: Parkstone International, 2009. 
eBook Collection EBSCOhost. Web. 21 Dec. 2016. 
In de lopende tekst: (Carl and Charles) 

3.2.3 Artikel online 
Achternaam, Voornaam. “Titel artikel: Subtitel.” Naam website of publicatie. Uitgever, 

publicatiedatum. Web. datum van raadplegen. 
Bernstein, Mark. "10 Tips on Writing the Living Web." A List Apart: For People Who Make 

Websites. A List Apart Mag., 16 Aug. 2002. Web. 4 May 2009. 
In de lopende tekst: (Bernstein) 

3.2.4 Artikel uit databank 
Uitleg: beschrijf artikelen uit databanken zoals een papieren tijdschrift- of krantenartikel (zie 
3.1.9), voeg hieraan toe de naam van de publicatie en de databank waar je het in 
geraadpleegd hebt (cursief), Web. Sluit af met de datum van raadplegen.  
In de literatuurlijst: Mertens, Diewertje. "Origineel Zijn? Onzin.” NRC.NEXT 8 juni 2015 

LexisNexis Academic. (2015). Web. 21 december 2016. 
In de lopende tekst: (Mertens) 

3.2.5 Kunstwerk online 
Achternaam, Voornaam. Titel. Medium. Jaartal. Museum (mits van toepassing), Plaats. 

Naam Website. Web. datum van raadplegen. 
In de literatuurlijst: 
Klee, Paul. Twittering Machine. Aquarel, Gouache. 1922. Museum of Modern Art, New York. 

The Artchive. Web. 22 May 2006. 
In de lopende tekst: (Klee) 

3.2.6 Afbeelding online 
Achternaam, Voornaam. “Titel”. Medium. Naam website. Publicatiedatum. Web. datum van 

raadplegen. 
In de literatuurlijst: 
Krahulik, Mike en Jerry Holkins. “Penny Arcade.” Web Comic. Penny-arcade.com 28 Jan. 

2011. Web. 15 Feb. 2015. 
In de lopende tekst: (Krahulik) 

3.2.7 Online video 
Auteur (username). “Titel.” Naam website. Naam uitgever, publicatiedatum. Web. datum van 
raadplegen.  
In de literatuurlijst: 
Lovelykittensfans. “Top 10 Cutest Kittens on Youtube.” Youtube. Youtube, 30 October 2012. 

Web. 22 December 2016. 
In de lopende tekst: (“Top 10 Cutest Kittens on Youtube”)  
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3.2.8 Twitter 
Auteursnaam (username). “Tweet.” Publicatiedatum en tijd. Tweet. 
In de literatuurlijst: 
Athar, Sohaib (ReallyVirtual). “Helicopter hovering above Abbottabad 

at 1AM (is a rare event).” 1 May 2011, 3:58 p.m. Tweet. 
In de lopende tekst: (Athar) 

3.2.9 Podcast 
“Naam aflevering.” Presentator. Naam programma. Naam website. Uitgever, uitzenddatum. 

Web. Luisterdatum. 
In de literatuurlijst: 
“Court Sides With Neighbors Against Giant U.S. Flag.” Narr. Steve Inskeep. Morning Edition. 

NPR. Natl. Public Radio. Web. 30 July 2009. 
In de lopende tekst: (“Court Sides”) 

3.2.10 Powerpoint 
Achternaam, Voornaam. “Titel.” Naam (van les, symposium, lezing). Uitgever of instituut, 

presentatiedatum. Type presentatie. Microsoft PowerPoint file. 
In de literatuurlijst: 
Valentino, Erin. “Painting, Abstraction, and the Avant-Garde.” ART 104, Contemporary Art 

History. Manchester Community College, Manchester, CT. 13 Mar. 2009. Lecture. 
Microsoft PowerPoint file. 

In de lopende tekst: (Valentino 5) 
Uitleg: Noem zo mogelijk het “slidenummer” in de lopende tekst, in bovenstaand voorbeeld is 
dit nummer 5. 
 

3.3 Multimedia 

3.3.1 Film  
Titel, Belangrijkste medewerkers. Distributeur, jaar van uitgave. Film.  
In de literatuurlijst:  
It’s a Wonderful Life. Reg. Frank Capra. Perf. James Stewart, Donna 

Reed, Lionel Barrymore, en Thomas Mitchell. RKO, 1946. Film 
In de lopende tekst: (Capra)  
Uitleg: Je kunt eventueel performers (Perf.), narrator (Narr.) en regisseur (Reg.) toevoegen. 
(Kijk voor online video’s bij punt 3.3.2) 

3.3.2 TV en radio 
“Titel aflevering.” Titel programma. Omroep. Datum van uitzending. Television/Radio.  
In de literatuurlijst: 
"Scandal of the Century." The Fifth Estate.. CBC Television. 23 Jan. 2002. Television. 
In de lopende tekst: (MacIntyre)  

3.3.3 Muziek 
Artiest/Componist. “Titel muziekstuk/nummer.” Titel album. Producent, 

jaar van verschijnen. Medium. 
In de literatuurlijst: 
Ellington, Duke. "Black and Tan Fantasy." Music is My Mistress. 

Musicmasters, 1989. CD. 
In de lopende tekst: (Ellington) 
In de literatuurlijst: 
Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 9 in D Minor “Choral.” Perf. Elisabeth Schwartzkopf, 

Elisabeth Höngen, Hans Kopf, and Otto Edelmann. Chor. Und Orchester der 
Bayreuter Festspiele. Cond. Wilhelm Furtwängler. EMI, 1998. CD. 

In de lopende tekst: (Beethoven) 
Uitleg: De volgorde waarin je artiest, eventueel de componist (comp.) en dirigent (cond.). 
noemt bepaal je zelf, afhankelijk van waar je de nadruk wilt leggen.  
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3.3.4 Interview 
Geinterviewde. Interviewer. “Titel.” Publicatie. Jaar. Medium.  
In de literatuurlijst: 
Warhol, Andy. Interview by Taylor, Paul. "Andy Warhol: The Last Interview." 

Flash Art International. 1987. 40-44. Print. 
In de lopende tekst:(Warhol) 
Uitleg: Als het interview geen titel heeft, kun je volstaan met de vermelding 
‘Interview’. Als het een gepubliceerd interview is eindig dan met de 
bibliografische informatie en het medium van de publicatie waarin het is 
verschenen. Zelf afgenomen interviews hoeven niet opgenomen te worden in je 
bronvermelding. 

3.3.5 Performance 
Achternaam, Voornaam, functie. Titel, Namen overige medewerkers. Locatie, Plaatsnaam. 

Datum. Performance.  
In de literatuurlijst:  
Culkin, Kieran, perf. Suburbia. Door Eric Bogosian. Second Stage Theatre, New York. 16 

Sept. 2006. Performance. 
In de lopende tekst: (Culkin) 
 
(Gibaldi and Modern Language Association; Kasten; Trinity College Library; Mathews)  
 

4 Citatiesoftware 
 
Je kunt ook gebruik maken van software voor het opbouwen en beheren van je 
literatuurlijst. Het programma zet dan je gegevens voor je om naar de juiste citeerstijl. Er 
bestaan meerdere programma’s, zowel gratis als betaald. Een voorbeeld hiervan is het 
programma EndNote dit wordt door de Hogeschool Rotterdam aangeboden op alle 
computers. Gebruik je databanken of Google Scholar dan heb je vaak de optie om 
beschrijvingen voor je literatuurlijst te exporteren naar EndNote. Controleer wel met 
behulp van bovenstaande voorbeelden of er geen fouten in zitten. Wil je meer weten 
over het gebruik van deze software dan kan je terecht bij de mediatheek. Kijk op 
HR.NL/mediatheek bij instructies en ondersteuning voor een handleiding of vraag advies 
bij een van de mediathecarissen. Een andere optie is gebruik maken van het 
verwijzingen tabblad in Microsoft Word waarmee je bronvermeldingen kunt aanmaken. 
Hierin heb je iets minder mogelijkheden dan bij gespecialiseerde programma’s zoals 
EndNote. Let steeds op dat je informatie in de juiste velden invoert en controleer of je 
aangemaakte verwijzingen kloppen. 
 
 
5 Meer informatie 
 

• Op de websites van de Bond Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Pictoright.nl vind je 
meer informatie over rechten van kunstenaars en ontwerpers. Met vragen over de 
beroepspraktijk kun je ook terecht bij het Business Station van de WdKA. 

• Informatie over de auteurswet vind je op http://www.wetboek-
online.nl/wet/Auteurswet.html en www.auteursrecht.nl 

• Informatie over auteursrecht in het onderwijs lees je op Onderwijsenauteursrecht.nl  
• Wil je meer weten over de licenties en databanken van de Hogeschool, neem contact 

op met de medewerkers van de mediatheek via HR.NL/mediatheek 
• De meest volledige informatie over de MLA-regels vind je in het boek Mla Handbook 

for Writers of Research Papers van Joseph Gibaldi. De meest recente editie van is te 
vinden in de mediatheken van de Hogeschool Rotterdam.  
Meer informatie over citatiestijlen gebruikt binnen Hogeschool Rotterdam vind je op 
de website van de mediatheek onder Instructies en Ondersteuning, Auteursrech, 
bronverwijzen. 

http://hr.nl/mediatheek
http://www.wetboek-online.nl/wet/Auteurswet.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Auteurswet.html
http://www.auteursrecht.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/voorzieningen/mediatheek/locaties/wijnhaven
http://vubissmart.hro.nl/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*DA*99*1B*5C*FD*B1v*F0l*CF*B9*ED9*20*0B*0D&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=MLA%20HANDBOOK%20FOR%20WRITERS%20OF%20RESEARCH%20PAPERS%20BOEK%20.2.218092&SearchT1=&Index1=Index1&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3
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