
Academic Honesty and APA  

How do I avoid plagiarism?  

 

At the DENISE we encourage our students to be academically 

honest. This document is meant as a practical guideline for students 

and teachers.  

 

In order to be academically honest, students will have to avoid plagiarism and other forms of 

academic misconduct, such as falsifying data. We therefore expect them to use APA style of 

referencing in every subject, at all times. APA stands for American Psychological Association 

and is a common style of referencing, especially in the social sciences. By including a 

bibliography and in-text citations in APA-style, plagiarism can be avoided.  

 

A big help for students to make a bibliography are free online bibliography generators. On 

these websites (such as http://www.citationmachine.net/) students can click on APA-style, 

then determine if they want to cite a website, book, video or other source. After filling in the 

information about the author, title, date of publication etc. EasyBib will generate the APA 

citation for you. Very convenient!  

 

Bibliography 

A bibliography always has to be presented in alphabetical order. But what should the 

information in the bibliography look like? Here are some examples taken from the EasyBib 

website:  

 

A book: 
Author, F.M. (Year of Publication). Title of work. Publisher City, State: Publisher. 

 
Example: 
James, Henry. (2009). The ambassadors. Rockville, MD: Serenity Publishers. 

 

A website:  
Author, F.M. (Year, Month Date of publication). Article title. Retrieved on month day, 
year, from URL 
 
Example:  
Limer, E. (2013, October 1). Heck yes! The first free wireless plan is finally here. 
Retrieved January 23, 2002, from 
http://gizmodo.com/heck-yes-the-first-free-wireless-plan-is-finally-here-1429566597 
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Note! Many sources have APA citation formats for their online versions (e.g., online 
newspapers, dictionaries and encyclopedias). 

● Do you not know the date of publication? Use n.d.  
● Does the article not have an author? Start with the organisation. Do you now know 

the organisation? Start with the title of the article.  
 

A video on Youtube:  
Last Name, F.M. [Username]. (Year, Month Date). Title of video. [Video File]. 
Retrieved on month day, year, from URL 

 
Example: 
[GEICO Insurance]. (2013, May 22). GEICO hump day camel commercial – happier 
than a camel on Wednesday. [Video File]. Retrieved January 23, 2002, 
from http://youtu.be/kWBhP0EQ1lA. 
 
 

You can find those examples and many more on: 

http://www.easybib.com/guides/citation-guides/apa-format/ 

 

In-text citation 

On top of creating a Bibliography GR12 students at Denise are supposed to make use of 

in-text citations. All sources in the bibliography should be found in-text and vice versa.  

 

An example of an in-text citation is:  

Harlem had many artists and musicians in the late 1920s (Belafonte, 2008, p.18). 

 

If the author is already mentioned in the text the citation just has to include the date. For 

example:  

According to Belafonte, Harlem was full of artists and musicians in the late 1920s 
(2008, p.18). 

 

If a work has no author, include the first few words of the bibliography entry (in many cases, 

the title and the year). For example:  

The report includes some bleak results (Information Illiteracy in Academia, 2009). 
 
Advice for the students: Always save all your sources during the process of doing research. It 
will save you a lot of time, because you may not be able to find them back easily!  
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APA-bronvermelding  

Hoe voorkom je plagiaat?  

 

Op DENISE vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen ‘academisch eerlijk’ zijn. Dit 

document biedt een praktische richtlijn voor leerlingen en docenten.  

 

Om academisch eerlijk te kunnen zijn, moeten leerlingen vermijden te plagiëren. Dat 

betekent dat wij verwachten dat leerlingen in APA-stijl hun gebruikte bronnen kunnen 

vermelden. APA staat voor American Psychological Association en is een algemeen erkende 

stijl van het vermelden van bronnen, maar vooral gebruikt in de sociale wetenschappen. 

Door een APA-bronvermelding en APA-bronverwijzingen bij citaten te voegen, kan plagiaat 

worden vermeden.  

 

Het kan leerlingen helpen om een bronvermelding te maken door het gebruik van een gratis 

online generator. Op deze websites (zoals http://www.citationmachine.net/) kunnen 

studenten klikken op ‘APA-stijl’, de juiste gegevens (zoals de naam van de schrijver, de 

datum en jaar van publicatie) van de bron invullen. Zo komt de APA-bronvermelding er 

automatisch correct uit. Erg handig!  

 

Bronvermelding  

Een bronvermelding wordt altijd gepresenteerd op alfabetische volgorde. Maar hoe moet de 

informatie in de bronvermelding eruit zien? Hier zijn enkele voorbeelden, gehaald van de 

EasyBib website:  

 

Boek: 
Achternaam auteur, voorletters auteur (publicatiejaar). Titel van het boek. Plaats 
uitgeverij, staat uitgeverij: naam uitgeverij.  

 
Example 
James, Henry. (2009). The ambassadors. Rockville, MD: Serenity Publishers. 

 

Website:  
Achternaam auteur, voorletters auteur (datum publicatie). Titel van het artikel. 
Geraadpleegd op dag maand jaar, van: URL.  
 
Example  
Limer, E. (2013, 1 oktober). Heck yes! The first free wireless plan is finally here. 
Geraadpleegd op 5 november 2017, van: 
http://gizmodo.com/heck-yes-the-first-free-wireless-plan-is-finally-here-1429566597 
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● Let op! Veel bronnen hebben APA-verwijzingen voor hun online versies (zoals online 
kranten, woordenboeken of encyclopedieën).  

● Weet je de datum van publicatie niet? Gebruik z.d.  
● Heeft het artikel geen auteur? Begin met de organisatie. Weet je de organisatie niet? 

Begin met de titel van het artikel.  
 

Youtube-video:  
Achternaam maker, voorletters maker [Gebruikersnaam]. (Datum publicatie). Titel 
van de video. [videobestand]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van: URL.  

 
Example: 
[GEICO Insurance]. (2013, 22 may). GEICO hump day camel commercial – happier 
than a camel on Wednesday. [Video File]. Geraadpleegd op 6 februari 2017, van: 
http://youtu.be/kWBhP0EQ1lA. 
 
 

Je kunt meer voorbeelden vinden op: 

http://specials.han.nl/sites/studiecentra/auteursrechten/bronnen-vermelden/apa-normen/  

 

Verwijzen in de tekst  

Naast het maken van een APA-bronvermelding, moeten leerlingen ook verwijzen naar de 

bronnen in de tekst. Alle bronnen in de bronvermelding moeten kunnen worden gevonden 

in de tekst en andersom.  

Een voorbeeld van een verwijzing in de tekst is:  

Harlem had many artists and musicians in the late 1920s (Belafonte, 2008, p.18). 

 

Als de auteur al wordt genoemd in de tekst, wordt in de verwijzing alleen de datum 
gebruikt. Bijvoorbeeld:  

 

Volgens Belafonte, zat Harlem vol met artiesten en muzikanten in de jaren 20 (2008, 
p.18).  

 

Als je bron geen auteur heeft, voeg dan de eerste woorden van bronvermelding toe 

(meestal de titel en het jaar). Bijvoorbeeld:  

 

The report includes some bleak results (Information Illiteracy in Academia, 2009). 
 
Advies voor leerlingen: sla altijd direct je bron op tijdens het schrijven van je tekst. Het is 
moeilijk om al je gebruikte bronnen, achteraf nog terug te vinden!  
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