BRONBEHEER
De beste tools voor het beheren
en vermelden van bronnen

ENDNOTE

= ondersteund door de mediatheek

EndNote is een uitgebreid softwareprogramma voor het opbouwen, beheren en
gebruiken van bronnenlijsten en
bibliografieën. Zowel online als met een
desktop- of iPad-applicatie te gebruiken.

MENDELEY
Mendeley is een gratis tool van Elsevier
waarmee je bronnen kunt beheren en delen
en literatuurlijsten kunt maken. Ook
Mendeley is online, op je desktop of als
mobiele app te gebruiken.

ZOTERO
Zotero is vergelijkbaar met Mendeley, maar
is non-profit en open source. Met de Save
to Zotero browser-plugin sla je snel een
artikel of webpagina op.

SCRIBBR
Met Scribbr maak je in een handomdraai
online je literatuurlijst volgens de APA-stijl.
De APA-generator is 100% gratis. Check
wel de specifieke regels van je opleiding.

WORD
In MS Word kun je ook broninformatie
toevoegen en daarmee citaties en
literatuurlijsten te maken, maar je kunt er niet
je bronnen mee beheren zoals met
bovenstaande applicaties.

GROEPSWERK

CITE WHILE YOU WRITE
De meeste tools voor het beheren
van bronnenlijsten, ook wel
reference managers genoemd,
hebben een plugin voor MS Word.
Zo kun je tijdens het schrijven
direct verwijzen naar een bron uit
je bronnenlijst. En als je klaar bent
maak je in één keer een bibliografie in de juiste verwijsstijl!

Een ander voordeel van
een reference manager is
dat je je bronnenlijsten kunt
delen en zo samen met
anderen kunt beheren,
annoteren en gebruiken in
groepswerkstukken.
Handig!
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2 Ook OpenOffice
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3 Ook Google docs

4 De meest gebruikte verwijsstijl bij de Hogeschool Rotterdam is de APA (van American Psychological Association). Hiervan bestaat ook
een Nederlandse variant. IEEE is de voorgeschreven verwijsstijl voor de opleiding Elektrotechniek. De verplichte verwijsstijl bij de opleiding
Finance, Tax and Advice is de Leidraad voor Juridische Auteurs.
= Installeerbaar vanuit Liquit Workspace

