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● warm water niet opnieuw uitvinden
● sneller resultaat bereiken
● samenwerken / info delen met anderen
● bijdrage leveren aan de wetenschap!
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Sci-Hub = Proxyserver voor papers

GEEN ZOEKMACHINE



12

● add-on voor verzamelen van bronnen
● beheer van bronnendatabase
● citeren van bronnen in tekst
● rechtstreeks invoeren van bibliografie
● exporteren naar LibreOffice en LaTeX
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Zotero bronnendatabase
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Titel, auteurs, abstract, conferentie, 
datum, publicatie en pagina's 

opgeslagen in één klik!
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● waardering voor het werk van anderen
● lezers helpen snel info te vinden
● creëren van een naslagwerk
● snelle info over oorsprong van vorig 

onderzoek

Niet citeren van gebruikte bronnen = plagiaat!

C
ite

re
n

Citeren
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Citatiestijl

Talloze variaties mogelijk maar

WEES CONSEQUENT
(1 citatiestijl per document)

● Auteur(s)
● Titel van de bron
● Jaartal van publicatie (exacte datum optioneel)
● Locatie van de bron (journal, krant, blog, ...)

Info om bron te vinden vermelden, minstens
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C
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Citatiestijl

Te vermelden informatie
hangt af van type bron

Voorbeeld 1: journal
[1] Cartman, E., Marsh, S., Broflovski K., Comparison of 
ecologic surface materials for laptop covers, Journal of 
Material Sciences, vol. 17, no. 8, pp. 317 – 344, January 2016.

Voorbeeld 2: blog
[2] Freeman, G., On the Design of Irresponsibly Powerful 
Lasers for Acceleration of Natural Selection Among Humans, 
doi: 10.1000/182, online: http://www.minds.com/blog, 
March 2016.  

http://www.minds.com/blog
http://www.minds.com/blog
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Citatiestijl

Voorbeeld 3: boek
[3] Priya, S., Inman, D. J., Energy Harvesting Technologies, 
Springer, ISBN 978-0-387-76463-4, 2009.

Voorbeeld 4: conference proceeding
[2] Verbelen, Y., Touhafi, A., Resource considerations for 
durable large scale renewable energy harvesting applications, 
in Proceedings of ICRERA, pp. 401 – 406, 
doi:10.1109/ICRERA.2013.6749788, 2013.

Voorbeeld 5: thesis
[2] Mack, S., Desperate Optimism, MSc. Thesis, University of 
Calgary, Canada, 2000..  
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Na deze zin volgt een citaat [1].

BIBLIOGRAFIE

[1] Xiang, Q., Yu, J., Jaroniec., M., Enhanced 
photocatalytic H2-production activity of graphene-
modified titania nanosheets, Nanoscale, vol. 3, no. 9, 
pp. 3670-3678, 2011.
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IEEE citatiestijl
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Na deze zin volgt een citaat (Giudice 2012).

BIBLIOGRAFIE

Giudice Gian F., 2012, Sibiryakov Sergey, Strumia 
Alessandro, Interpreting OPERA results on 
superluminal neutrino, Nuclear Physics B, vol. 861, no. 
1, pp. 1-16.

C
ite
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Harvard citatiestijl



23TaalInhoud Schrijfstijl Referenties

Beoordeling:

● Liberation Serif, 12pt, 5 pagina's (incl. bib)
● doorlopende tekst in paragrafen

(geen afbeeldingen, tabellen, opsommingen, ...)

● referenties in IEEE of Harvard stijl, citeren in de tekst
● minstens 10 referenties (auteur, titel, locatie, jaar)
● in te leveren via Pointcarré in PDF-formaat
● Deadline: 31 maart 2017
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Research paper: samenvatting
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Referenties

Een referentie is een verwijzing naar een bron 
waaruit je specifieke informatie haalde. Door deze 
referentie op te nemen in je werk, kunnen lezers op 
een eenvoudige en consistente manier de bronnen 
die jij raadpleegde achterhalen, en de 
betrouwbaarheid ervan verifiëren.

Om de lezer duidelijk te maken welke informatie uit 
welke bron komt, wordt naar de referenties verwezen 
in de tekst. Dit mechanisme heet 'citeren'.
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Literatuuronderzoek

Een literatuuronderzoek is de eerste stap van elk 
wetenschappelijk opzoekingswerk. Je doorzoekt alle 
beschikbare databases naar bronnen die relevant zijn 
voor het onderwerp. Het kan hier gaan om rapporten, 
boeken, artikels in kranten en tijdschriften, blog 
posts, datasheets enzovoort.

Op het einde van je literatuuronderzoek heb je een 
correct overzicht van de reeds bestaande kennis 
omtrent het onderwerp, en een lijst met bronnen die 
het onderwerp behandelen.
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● warm water niet opnieuw uitvinden
● sneller resultaat bereiken
● samenwerken / info delen met anderen
● bijdrage leveren aan de wetenschap!
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Literatuuronderzoek (cont'd)

Een literatuurstudie bouwt verder op vorig 
onderzoek door gebruik te maken van de 
neergeschreven bevindingen van onderzoekers of 
experts in de materie. Door voldoende bronnen te 
raadplegen en de informatie te vergelijken, verzeker 
je jezelf dat die informatie correct is. Bovendien stelt 
dit je in staat om een werk af te leveren dat van 
wetenschappelijk niveau is. Je draagt dus bij aan de 
wetenschap, want je zal het vorige werk gebruiken 
als basis voor nieuw onderzoek.



  

 

6

auteur(s)

titel

jaar

publicatie

pagina('s)
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Kenmerken

Welke parameters een bron kenmerken, hangt 
grotendeels af van het type bron. De naam van de 
auteur, de titel van het werk en het jaartal van 
publicatie zouden voor elke bron terug te vinden 
moeten zijn. Wetenschappelijke publicaties zoals 
artikels in wetenschappelijke tijdschriften (journals) 
worden gekenmerkt door de naam van het tijdschrift, 
de uitgever, het volume (vol.), de editie (no.) en de 
pagina's die het artikel beslaat in het tijdschrift (pp.). 
Conferentieartikels moeten ook de naam van de 
conferentie vermelden, maar ontbreken meestal een 
volume en editie in proceedings.
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uitgever

titel
auteur(s)
jaar

Voor online bronnen zoals blogposts, persberichten, 
krantenartikels, video's en dergelijke kan het soms 
moeilijk zijn om gegevens zoals de auteur en het 
jaartal van publicatie te bepalen. Afwezigheid van een 
auteur is een sterkte indicatie voor plagiaat, dus 
hiermee is het opletten geblazen. Als er geen datum 
van publicatie vermeld is, dan kan de datum dat je de 
pagina het laatst hebt opgevraagd vermeld worden. 
De naam van de website, bv. Phys.org of EEVblog.com 
is in dat geval de uitgeverij.
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Plagiaat online

Een voorbeeld van online plagiaat, en hoe dit 
eenvoudig kan opgespoord worden. Via Google 
worden gelijkenissen tussen een willekeurige zin uit 
een origineel verondersteld wetenschappelijk artikel 
en andere online bronnen opgespoord. De 3 hits 
verwijzen naar exacte kopieën van grote delen van dit 
artikel. Afwezigheid van een auteur bij de kopieën 
wijst reeds in de richting van plagiaat. De datum die 
door Google wordt gegeven, kan helpen bij het 
identificeren van de oorspronkelijke bron.
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Papers zoeken

Met Zotero wordt het mogelijk om tijdens het zoeken 
naar bronnen meteen de nodige metadata over deze 
bronnen op te slaan en te archiveren. Zotero is 
beschikbaar als een add-on voor Firefox, Chrome en 
Opera, maar werkt best op Firefox door de betere 
integratie dankzij het open source karakter van 
Firefox. Pagina's waarvoor Zotero metadata kan 
vinden, kunnen automatisch opgeslagen worden. Bij 
andere bronnen kan het noodzakelijk zijn om de 
metadata zelf bij te werken of in te voeren. Alle 
gegevens binnen Zotero zijn bewerkbaar.
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Sci-Hub = Proxyserver voor papers

GEEN ZOEKMACHINE

Met Zotero wordt het mogelijk om tijdens het zoeken 
naar bronnen meteen de nodige metadata over deze 
bronnen op te slaan en te archiveren. Zotero is 
beschikbaar als een add-on voor Firefox, Chrome en 
Opera, maar werkt best op Firefox door de betere 
integratie dankzij het open source karakter van 
Firefox. Pagina's waarvoor Zotero metadata kan 
vinden, kunnen automatisch opgeslagen worden. Bij 
andere bronnen kan het noodzakelijk zijn om de 
metadata zelf bij te werken of in te voeren. Alle 
gegevens binnen Zotero zijn bewerkbaar.
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● add-on voor verzamelen van bronnen
● beheer van bronnendatabase
● citeren van bronnen in tekst
● rechtstreeks invoeren van bibliografie
● exporteren naar LibreOffice en LaTeX
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Zotero bronnendatabase

Met Zotero wordt het mogelijk om tijdens het zoeken 
naar bronnen meteen de nodige metadata over deze 
bronnen op te slaan en te archiveren. Zotero is 
beschikbaar als een add-on voor Firefox, Chrome en 
Opera, maar werkt best op Firefox door de betere 
integratie dankzij het open source karakter van 
Firefox. Pagina's waarvoor Zotero metadata kan 
vinden, kunnen automatisch opgeslagen worden. Bij 
andere bronnen kan het noodzakelijk zijn om de 
metadata zelf bij te werken of in te voeren. Alle 
gegevens binnen Zotero zijn bewerkbaar.
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Voorbeeld van een pagina waarvoor Zotero 
automatisch de nodige metadata kan opvragen en 
verwerken. Dit blijkt uit het pictogram in de 
rechterbovenhoek van de adresbalk. Waar relevant 
zal Zotero offline kopieën van o.a. PDF-documentatie 
bijhouden.

Voor pagina's zonder metadata kunnen handmatig 
Zotero-objecten aangemaakt worden met de 
betreffende knop bovenaan in het Zoterovenster. In 
dit geval dient alle relevante metadata weliswaar 
handmatig ingevoerd te worden.
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Titel, auteurs, abstract, conferentie, 
datum, publicatie en pagina's 

opgeslagen in één klik!

C
ite

re
n

Bronnendatabase

Voorbeeld van metadata voor een conferentieartikel 
dat automatisch door Zotero werd geanalyseerd: de 
titel, auteurs, abstract, naam van de conferentie, 
datum, uitgeverij en aantal pagina's zijn direct 
beschikbaar.

Voor specifieke gevallen kan Zotero zelf het type bron 
(conferentieartikel in dit geval) herkennen en op 
basis daarvan op zoek gaan naar de bijpassende 
metadata. Het is mogelijk om manueel het type van 
de bron te wijzigen. “Document” en “Web page” zijn 
de generische types voor resp. documenten en 
webpagina's.
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● waardering voor het werk van anderen
● lezers helpen snel info te vinden
● creëren van een naslagwerk
● snelle info over oorsprong van vorig 

onderzoek

Niet citeren van gebruikte bronnen = plagiaat!

C
ite

re
n

Citeren

Een bronvermelding, ook bronnenlijst, referentielijst 
of bibliografie genoemd, moet de lezer een accuraat 
overzicht geven van de bronnen die je consulteerde 
tijdens het schrijven van je tekst. Telkens je in je tekst 
informatie aanhaalt die voor de doorsnee lezer niet 
evident zijn, dien je in de tekst naar de 
corresponderende bron in de bibliografie te 
verwijzen via een citaat. De term citaat slaat dus op 
de markering van een stuk inhoud dat werd 
overgenomen uit een andere bron.

Wat wel en niet dient gerefereerd te worden, hangt af 
van je publiek. Een referentie teveel zal niemand je 
kwalijk nemen, eentje tekort wel. Let erop enkel 
primaire bronnen te refereren, en geen 
samenvattingen zoals bv. Wikipedia. Het niet citeren 
van overgenomen inhoud heet plagiaat, en is een zeer 
ernstig vergrijp.
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De meeste recente tekstverwerkers zoals OpenOffice 
of LibreOffice ondersteunen integratie met Zotero. 
Dit laat toe om automatisch referenties uit je Zotero-
bibliotheek te importeren en te refereren in een 
bibliografie op het einde van je tekst.

Een voordeel van deze WYSIWYG editors is de 
transparantie waarmee bronnen gerefereerd en 
geciteerd worden. De gegenereerde bibliografie is 
volledig bewerkbaar naar de eigen wensen. Dit kan 
nuttig zijn om de consistentie te bewaren, en 
eventueel ontbrekende informatie toe te voegen.
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Citatiestijl

Zotero ondersteunt verschillende citatiestijlen, 
waarvan de IEEE-standaad en de Harvardstandaard 
de twee voornaamste zijn.

De gekozen citatiestijl zal de layout van je bibliografie 
en de citaties in de tekst beïnvloeden. Welke stijl je 
kiest hangt af van de persoonlijke voorkeur, zolang je 
één enkele gekozen stijl consequent toepast in het 
hele werk.

Sommige tijdschriften en uitgeverijen hanteren 
specifieke citatiestijlen, en in deze gevallen is de 
citatiestijl dus niet zelf te kiezen.
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Citatiestijl

Talloze variaties mogelijk maar

WEES CONSEQUENT
(1 citatiestijl per document)

● Auteur(s)
● Titel van de bron
● Jaartal van publicatie (exacte datum optioneel)
● Locatie van de bron (journal, krant, blog, ...)

Info om bron te vinden vermelden, minstens

Zotero ondersteunt verschillende citatiestijlen, 
waarvan de IEEE-standaad en de Harvardstandaard 
de twee voornaamste zijn.

De gekozen citatiestijl zal de layout van je bibliografie 
en de citaties in de tekst beïnvloeden. Welke stijl je 
kiest hangt af van de persoonlijke voorkeur, zolang je 
één enkele gekozen stijl consequent toepast in het 
hele werk.

Sommige tijdschriften en uitgeverijen hanteren 
specifieke citatiestijlen, en in deze gevallen is de 
citatiestijl dus niet zelf te kiezen.
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Citatiestijl

Te vermelden informatie
hangt af van type bron

Voorbeeld 1: journal
[1] Cartman, E., Marsh, S., Broflovski K., Comparison of 
ecologic surface materials for laptop covers, Journal of 
Material Sciences, vol. 17, no. 8, pp. 317 – 344, January 2016.

Voorbeeld 2: blog
[2] Freeman, G., On the Design of Irresponsibly Powerful 
Lasers for Acceleration of Natural Selection Among Humans, 
doi: 10.1000/182, online: http://www.minds.com/blog, 
March 2016.  

Zotero ondersteunt verschillende citatiestijlen, 
waarvan de IEEE-standaad en de Harvardstandaard 
de twee voornaamste zijn.

De gekozen citatiestijl zal de layout van je bibliografie 
en de citaties in de tekst beïnvloeden. Welke stijl je 
kiest hangt af van de persoonlijke voorkeur, zolang je 
één enkele gekozen stijl consequent toepast in het 
hele werk.

Sommige tijdschriften en uitgeverijen hanteren 
specifieke citatiestijlen, en in deze gevallen is de 
citatiestijl dus niet zelf te kiezen.
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C
ite
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n

Citatiestijl

Voorbeeld 3: boek
[3] Priya, S., Inman, D. J., Energy Harvesting Technologies, 
Springer, ISBN 978-0-387-76463-4, 2009.

Voorbeeld 4: conference proceeding
[2] Verbelen, Y., Touhafi, A., Resource considerations for 
durable large scale renewable energy harvesting applications, 
in Proceedings of ICRERA, pp. 401 – 406, 
doi:10.1109/ICRERA.2013.6749788, 2013.

Voorbeeld 5: thesis
[2] Mack, S., Desperate Optimism, MSc. Thesis, University of 
Calgary, Canada, 2000..  

Zotero ondersteunt verschillende citatiestijlen, 
waarvan de IEEE-standaad en de Harvardstandaard 
de twee voornaamste zijn.

De gekozen citatiestijl zal de layout van je bibliografie 
en de citaties in de tekst beïnvloeden. Welke stijl je 
kiest hangt af van de persoonlijke voorkeur, zolang je 
één enkele gekozen stijl consequent toepast in het 
hele werk.

Sommige tijdschriften en uitgeverijen hanteren 
specifieke citatiestijlen, en in deze gevallen is de 
citatiestijl dus niet zelf te kiezen.
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Na deze zin volgt een citaat [1].

BIBLIOGRAFIE

[1] Xiang, Q., Yu, J., Jaroniec., M., Enhanced 
photocatalytic H2-production activity of graphene-
modified titania nanosheets, Nanoscale, vol. 3, no. 9, 
pp. 3670-3678, 2011.

C
ite

re
n

IEEE citatiestijl

De IEEE-citatiestijl wordt quasi uitsluitend toegepast 
in engineeringtoepassingen (zowel conferenties, 
tijdschriften, datascheets enz.) en is voor technische 
documenten veruit de meest gebruikte citatiestijl.

De stijl heeft als voordeel dat de citaten in de tekst 
beperkt blijven tot één cijfer tussen vierkante haken, 
en de citaties dus kort blijven. De vierkante haken 
vallen duidelijk op in de tekst, wat het zoeken naar 
citaten vergemakkelijkt.

In de bibliografie worden alle referenties opgelijst, 
ofwel in volgorde van voorkomen ofwel gesorteerd 
op achternaam. De keuze is ook hier weer een 
kwestie van voorkeur, tenzij deze door de uitgeverij 
opgelegd wordt.
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Na deze zin volgt een citaat (Giudice 2012).

BIBLIOGRAFIE

Giudice Gian F., 2012, Sibiryakov Sergey, Strumia 
Alessandro, Interpreting OPERA results on 
superluminal neutrino, Nuclear Physics B, vol. 861, no. 
1, pp. 1-16.

C
ite

re
n

Harvard citatiestijl

De Harvardcitatiestijl vindt algemene toepassing in 
wetenschappelijke publicaties buiten 
engineeringdomeinen, o.a. in exacte wetenschappen 
en humane wetenschappen.

De Harvardstijl bestaat uit de achternaam van de 
auteur gevolgd door het jaartal van publicatie tussen 
ronde haken. Dit kan tot de nodige verwarring leiden 
wanneer meer dan één bron van dezelfde auteur 
binnen hetzelfde jaar gerefereerd wordt, een nadeel 
dat niet bestaat bij de IEEE-stijl.

Bij de Harvardstijl wordt sterker de nadruk gelegd op 
het jaartal van publicatie, dat vaak tussen de auteur 
en titel wordt vermeld in de bibliografie. In de IEEE-
stijl komt het jaartal quasi steeds als laatste.



  

 

23TaalInhoud Schrijfstijl Referenties

Beoordeling:

● Liberation Serif, 12pt, 5 pagina's (incl. bib)
● doorlopende tekst in paragrafen

(geen afbeeldingen, tabellen, opsommingen, ...)

● referenties in IEEE of Harvard stijl, citeren in de tekst
● minstens 10 referenties (auteur, titel, locatie, jaar)
● in te leveren via Pointcarré in PDF-formaat
● Deadline: 31 maart 2017

O
p

d
rach

t

Research paper: samenvatting

Je onderzoeksopdracht resulteert in een 
onderzoeksartikel (eng. research paper) waarin je je 
bevindingen neerschrijft. Het beoogde resultaat is 
een samenvattende tekst van ca. 2 pagina's inclusief 
bibliografie, in het standaardlettertype Times New 
Roman, tekstgrootte 12 punten.

De tekst moet geschreven zijn vanuit een neutraal en 
objectief wetenschappelijk perspectief. Afbeeldingen, 
tabellen en opsommingen zijn niet toegelaten. Voeg 
minstens 10 referenties toe aan je bibliografie en 
citeer deze ook elk minstens één keer in je tekst 
volgens de IEEE-stijl. Daarna volgt een rangschikking 
volgens betrouwbaarheid.

Je paper wordt beoordeeld volgens inhoud, 
schrijfstijl, taal en de referenties en citaten.
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