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REFERENTIES EXPORTEREN UIT REFWORKS   
 

WAT KUN JE WEL EN WAT KUN JE NIET EXPORTEREN? 

REFERENTIES EXPORTEREN 

NAAM VAN HET EXPORTBESTAND WIJZIGEN 

CONTACT VOOR ONDERSTEUNING 

 

WAT KUN JE WEL EN WAT KUN JE NIET EXPORTEREN? 
Je kunt je referenties makkelijk naar een ander programma exporteren, zoals Mendeley of Zotero.  

Het is mogelijk om alle referenties tegelijk te exporteren, of per folder.  

Als je de structuur van je RefWorks database wilt overnemen dan kun je je referenties het best per 
folder exporteren.  

Wat je niet kunt exporteren zijn: 

 Attachments (fulltext)  
 Tags  
 Notes 

Je kunt je PDF’s wel uploaden in Zotero en Mendeley. Als voldoende metdata aanwezig zijn worden 
automatisch de referenties aangemaakt.  

REFERENTIES EXPORTEREN 
je je RefWorks folderstructuur in het nieuwe programma wilt overnemen, dan exporteer je elke folder 
is afzonderlijk. 

Heb je in RefWorks niet met folders gewerkt, dan kun je alle referenties in één keer exporteren.  

1. Open de folder die je wilt exporteren. Bijvoorbeeld Onderwerp B. 
Wil je alle referenties in één keer exporteren, dan open je All References.  
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2. Klik in de menubalk bovenaan op Share  

3. en vervolgens op Export References. 

 

4. Selecteer in het Export references venster dat nu opent, All references in ‘….’ 

5. Selecteer RIS Format  

6. en klik op Export. 

 

RefWorks maakt nu een exportbestand aan.  

NB: Gaat het om een groot aantal referenties dan duurt het soms eventjes. Even geduld, er moeten 
veel data verwerkt worden.  

Als RefWorks klaar is krijg je een melding. 

 

 
 
NAAM VAN HET EXPORTBESTAND WIJZIGEN 
Het exportbestand krijgt automatisch export.ris als bestandsnaam. Bij meerdere exports exort1.ris, 
export2.ris enz.  

Exporteer je meerdere folders dan kun je het best de naam export.ris wijzigen in de naam van de 
folder die je geëxporteerd. Dat voorkomt fouten bij het importeren in een ander programma.  
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CONTACT VOOR ONDERSTEUNING 
Voor advies en ondersteuning bij het overzetten van je referenties kun je onderstaande 
informatiespecialisten benaderen: 

 

FBE  Kitty Berteling   k.berteling@hva.nl   06 211 589 97 

FBSV  Esther Verloop   e.verloop@hva.nl   06 528 250 14 
  Daniela Hesmer  d.i.hesmer@hva.nl   06 211 563 35 

FDMCI  Jaroen Kuijper   j.r.kuijper@hva.nl   06 211 564 22 

FG  Esther Verloop   e.verloop@hva.nl   06 528 250 14 

FMR  Jolanda Kleen   j.i.kleen@hva.nl   06 211 563 34 

FOO  Sjoerd van Daalen s.p.van.daalen@hva.nl   06 211 550 92 

FT  Daniela Hesmer  d.i.hesmer@hva.nl   06 211 563 35 
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