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Write-N-Cite voor Windows 

Output style / Citation style selecteren 

Selecteer de gewenste citation style om alle bronvermeldingen, voetnoten en de bronnenlijst in de 

juiste opmaak weer te geven. Je kunt de style later aanpassen door bij Style een andere citation 

style te kiezen, zolang de veldcodes niet zijn verwijderd. 

Als je niet weet welke style je opleiding gebruikt, kies dan voor APA 6th, dat is de meest gangbare 

style op de HvA.  

 

   

Als de style die je nodig hebt niet in de lijst staat log in op je RefWorks account en voeg de 

gewenste style via de Output Style Manager toe. Synchroniseer (zie boven) om de style in Write-N-

Cite te downloaden.  

Invoegen van bronvermeldingen of voetnoten  

Synchroniseer Write-N-Cite en RefWorks als je in de tussentijd nieuwe referenties hebt toegevoegd 

of gewijzigd. 

Zet in je document de cursor op de plek waar je de verwijzing/bronvermelding of voetnoot wilt 

invoegen. Vergeet de spatie niet,   

Klik in het RefWorks menu op Insert Citation en vervolgens Insert New om de invoeg-/invoegbox te 

openen.  
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In het Insert/Edit Citation venster kun je de betreffende referentie via de Folder lijst of de 

referentielijst  opzoeken, of via de search box. Via de search box zoek je in alle velden,  je kunt AND 

en OR gebruiken.  

In dit venster kun je ook wijzigingen in de bronvermelding aanbrengen. NB: Je wijzigt alleen de 

betreffende verwijzing/bronvermelding en niet de referentie in RefWorks.  

Je ziet meteen hoe de verwijzing / bronvermelding in je document verschijnt.  

 

 

Klik op OK om de referentie of voetnoot in je paper in te voegen.  

 

  

Als je op + klikt kun je een tweede of 
derde referentie aan dezelfde 
verwijzing/bronvermelding  toevoegen.  

 

Aanpassen bronvermelding en invoegen 
van voetnoot in plaats van een verwijzing 
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Bronnenlijst invoegen 

Je kunt tijdens het schrijven van je paper meteen de bronnenlijst invoegen. Zet de cursor op de plek 

waar de bronnenlijst ingevoegd moet worden. 

Klik op Bibliography Options : Insert Bibliography 

 

Er wordt een lijst van alle bronnen die je in je document geciteerd hebt opgenomen in de citation 

style die je hebt gebruikt, bijvoorbeeld APA 6th.  

Let op: de meeste opleidingen schrijven een aangepaste APA style voor. In dat geval moet je nog 

het eea naar het Nederlands moet vertalen, zoals  

 datumnotatie 

 tussenteksten als retrieved from  

 … 

APA 6th 

Bush, M. (september 28, 2011). The 3 Fundamentals of Multichannel Marketing. Retrieved 

august 31, 2013, from http://blog.sigmamarketing.com/2011/01/the-3-fundamentals-of-

multichannel-marketing-part-1-touchpoint-attribution/ 

Vaak binnen de HvA voorgeschreven aangepaste APA style: 

Bush, M. (28 september 2011). The 3 Fundamentals of Multichannel Marketing. Geraadpleegd 

op: 31 augustus 2013, van:  http://blog.sigmamarketing.com/2011/01/the-3-fundamentals-of-

multichannel-marketing-part-1-touchpoint-attribution/ 
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