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ENDNOTE HANDLEIDING SAXION 

 

Endnote is een bibliografische referentie manager voor het verzamelen, beheren, delen van 

referenties en het maken van literatuurlijsten in diverse ‘referentiestijlen’(zoals APA en MLA). 
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Registreren 
Registreren is gratis. Je moet je eerst aanmelden binnen het hogeschoolnetwerk. 

Ga naar de databank Web of Science .  

Stap 1: registreren bij “Sign in“. Vul het formuleer in. 

Stap 2: Ga naar Endnote. 

 

Na registratie kun je EndNote ook buiten het hogeschoolnetwerk gebruiken via  

www.myendnoteweb.com. Je hoeft dan enkel je email-adres en wachtwoord in te geven. Op 

die manier kan je vanaf elke pc met een internetverbinding aan de eigen referentielijst werken.  

 

  

2 1

1 

http://resolver.saxion.nl/listitem/9DC08C33-E568-66CD-10404AF700F39153
http://www.myendnoteweb.com/
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Installeren  
Plug-ins downloaden op computers van Saxion 

Om van alle mogelijkheden van Endnote gebruik te kunnen maken moet je eerst de Endnote  

Plug-in voor Microsoft Word en Internet Explorer installeren.  Deze plug-in is te vinden in het 

Applicatiemenu (via de startknop).  

In de toepassingscatalogus type je in de zoekbalk “Endnote” en klik je op “zoeken”. In beeld verschijnt 

de applicatie. Klik rechtsonder op installeren. Als de installatie voltooid is krijg je bij het openen van 

een word-document een nieuwe knop in je werkbalk. 

 

Als je hierop klikt opent een scherm waar je je emailadres en wachtwoord moet invoeren om   

verbinding te maken met Endnote Online. Daarna krijg je een extra werkbalk van Endnote.  

 

 

Installeer in Explorer de taakbalk van Endnote.  

Het volgende icoontje verschijnt rechtsboven in beeld: 

 

Het is aan te raden om als browser Explorer te kiezen omdat export vanuit sommige 

databanken o.a. Science Direct, niet goed verloopt met Mozilla Firefox. Ook de verbinding met 

Word verloopt beter met Microsoft Explorer 
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Plug-ins downloaden voor laptop  

Ga in Endnote naar het tabblad “Downloads”. Bij “Cite While You Write” klik je op 

“Download Windows with Internet Explorer plug-in”. 

Bij “Capture” lees je hoe je de “Capture” knop kunt installeren.  
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Referenties importeren vanuit Web of Science 
Je gaat via de Saxion Bibliotheek naar “Web of Science”. Je voert een zoekopdracht uit en vinkt 

de resultaten aan, die je wenst op te nemen in de referentielijst. Vervolgens klik je op 

“Save to Endnote online”.  

 

Als je klikt op “Save to Endnote online” wordt de aangevinkte referentie opgenomen in Endnote 

bij “my references” in de map “unfiled”. 

EN betekent dat deze referentie al opgenomen is in Endnote. 

  

http://resolver.saxion.nl/listitem/9DC08C33-E568-66CD-10404AF700F39153
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Referenties importeren vanuit de catalogus van Saxion Bibliotheek  
Zoek in de catalogus van de Saxion Bibliotheek bijvoorbeeld  op Saxion Hogeschool.   

 

Klik op “Record opslaan” en kies voor RIS. 

Probeer eerst openen, als dat niet werkt kies dan voor opslaan. 

Opslaan: 

Het resultaat wordt op jouw computer in de download-map opgeslagen als ris bestand. 

De inhoud van dit bestandje moet je op de volgende manier importeren in EndNote: 

 

1. Ga naar Endnote en kies het tabblad “Collect”. 

2. Kies “Import References” 

3. Zoek het juiste bestand via File: Choose File (.ris bestand bij downloads) 

4. Zet “Import Option” op “RefMan RIS” en kies de groep waarin je wilt importeren  

5. Klik op “Import”.  
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Referenties importeren vanuit Worldshare 
Type in de zoekbalk van de Saxion Bibliotheek: Worldshare. 

Worldshare/Picarta is de Nederlandse Centrale Catalogus.. 

In deze catalogus  vind je veel boeken en artikelen die je gemakkelijk kunt importeren in Endnote. 

 

Als je op “Cite” klikt krijg je een nieuw scherm: 

 

Selecteer APA 6th ed. Klik op “Export  to Endnote” en kies voor RIS. 

Probeer eerst openen, als dat niet werkt kies dan voor opslaan. 
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Referenties importeren vanuit Google Scholar  
Om referenties vanuit Google Scholar te exporteren, moet je eerst de mogelijkheid om te downloaden 

in EndNote-formaat installeren. Dit gaat als volgt:  linksboven zie je drie lijntjes. Als je hierop klikt opent 

een menu  en klik je op instellingen. 

 

Zet bij “Bibliografiebeheer” de links voor import op EndNote 
 

 
 
Klik op “Opslaan”. 
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Bij de zoekresultaten in Google Scholar zie je nu “Importeren in Endnote” staan. Klik hierop en het 

resultaat wordt op jouw computer in de download-map opgeslagen als scholar.enw bestand. 

De inhoud van dit bestandje moet je importeren in EndNote als volgt: 

1. Ga naar Endnote en kies het tabblad “Collect”. 

2. Kies “Import References” 

3. Zoek het juiste bestand via File: Choose File (scholar.enw bestand in map downloads) 

4. Zet “Import Option” op “EndNote Import” en kies de groep waarin je wilt importeren  

5. Klik op “Import”.  
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Referenties importeren vanuit Google Boeken  
Voer een zoekactie uit. Klik op de gewenste titel. Links in beeld staat “Over dit boek”. 

Klik hierop. Daarna scrol je helemaal naar beneden naar bibliografische gegevens. 

 

Kies voor Endnote dan kun je de referentie als een enw-bestand (.enw) opslaan op jouw computer.  
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Online search 
Ga in Endnote via het tabblad “Collect” naar “Online search”.  

 

Bij stap 1 geef je aan in welke databank je wilt zoeken. Je kunt kiezen uit een groot aantal 

catalogi en databanken bijvoorbeeld voor de databank PubMed. Klik op “Connect”. 

Bij stap 2 vul je zoekwoorden in bijvoorbeeld “Health” and “Saxion”. 

   

Als je klikt op “retrieve all records” en daarna op search worden alle referenties geïmporteerd. 

Daarna kun je via de optie “Add to my group” aangeven waar je de referenties in Endnote wilt 

opslaan.  
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Referenties handmatig importeren  
 

Soms is het niet mogelijk om een referentie te downloaden, dan moet je de gegevens handmatig 

invoeren. Doe dit zo weinig mogelijk, probeer eerst het document te vinden via een bestaande 

databank, Google Scholar of  Worldshare.  

Handmatig importeren: 

Ga in Endnote via het tabblad “Collect” naar “New Reference”. 

 

   

Klik op Generic: je ziet een menu met vele referentie typen zoals Book, Book Section, Journal Article etc. 

Kies het juiste type. Vul daarna zoveel mogelijk gegevens in. 

Als je op deze manier referenties invoert in Word controleer altijd of deze voldoen aan de APA-regels 

omdat bij deze invoer de meeste fouten gemaakt worden. Als de referentie niet conform APA is 

verander de gegevens in Endnote. 

  

https://search.saxionbibliotheek.nl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22751
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Referenties importeren  van websites via de Capture knop 
Een manier om de gegevens van een website toe te voegen aan Endnote kan bij Internet Explorer met 

de “Capture”-knop. Bij het installeren van Endnote is er in de werkbalk (toolbar) van de browser deze 

knop toegevoegd. 

 

 

Er opent  een  nieuw venster (pop-up). 

  

Let op het Reference Type. Verander dit indien nodig in “Web Page”.   

Klik op: Save to: my.endnote.com. 

Vaak moet er handmatig nog gegevens toegevoegd worden.  De retrieve datum kun  je toevoegen door 

bij het “Field” URL  de datum te plaatsen: 16-1-2019 https://saxionbibliotheek.nl/search...     

  



Saxion Bibliotheek, januari 2019.  15 
 

Manage sharing 
Je kunt een referentielijst met iemand delen. 

Je klikt op het tabblad “Organize” en dan op “Manage My Groups”: klik op “manage sharing” 

 

- Klik vervolgens op “Start sharing this Group” 

- Voeg een e-mail adres toe 

 

- Kies welke rechten je geeft aan je contact met “Read only” of Read and write” 

- Klik op Apply 

 

Als je de literatuur (die je deelt met iemand anders) wilt toevoegen in de eigen tekst ga dan naar “Other’ 

Groups”  en vink “Use for Cite While You Write” aan.  
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Referenties exporteren 
Met de opgeslagen referenties kun je een literatuurlijst aanmaken. 

Je kiest het tabblad “Format”. Selecteert de map waarvan je een literatuurlijst wiltmaken (in dit geval 

“SPS”) .  Je kiest de “bibliographic style” APA 6th. Als “File format” neem je HTML. 

 

Met de knop “Preview en print ” krijg je een idee hoe je literatuurlijst eruit zal zien:  

  

Ben je tevreden over het resultaat, dan kun je kiezen voor opslaan of versturen.  
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Cite while you write  
Om referenties in een werkstuk  te plaatsen gebruik je de “cite while you write”-knop. 

Bij het installeren van Endnote is er in Word een Endnote knop in de werkbalk geïnstalleerd. 

Klik op de knop Endnote.  Je krijgt een inlogscherm zodat er een verbinding ontstaat met Endnote. 

Daarna krijg je een nieuwe werkbalk met verschillende mogelijkheden. Het is belangrijk dat je dezelfde 

“style” kiest (in dit geval APA 6th). Terwijl je je eigen document schrijft kun je citaties toevoegen door 

een zoekactie in de referentielijsten. 

 

Klik op “Insert Citations” en onderstaand venster verschijnt; voer een titelwoord of een  auteur bij 

“Find” zodat de gewenste referentie verschijnt. Selecteer en klik op “insert”. 
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Dit is het resultaat in de tekst: 

“The human endometriotic cell line 12Z and primary eutopic and ectopic endometrial stroma cells were 

transiently transfected with miR-145 precursors or anti–miR-145 inhibitors and investigated for 

posttranscriptional regulation of predicted target genes and changes in cell behavior” (Adammek et al., 

2013). 

Bij het tabblad “Edit citations” in Microsoft Word vermeld je bij een citaat de pagina’s. 

 

Dit is de literatuurlijst: 

Adammek, M., Greve, B., Kässens, N., Schneider, C., Brüggemann, K., Schüring, A. N., . . . Götte, M. 
(2013). MicroRNA miR-145 inhibits proliferation, invasiveness, and stem cell phenotype of an 
in vitro endometriosis model by targeting multiple cytoskeletal elements and pluripotency 
factors. Fertility and Sterility, 99(5), 1346-1355.e1345. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212025009. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.11.055 

Baarda, B. (2016). Dit is onderzoek! : handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Tweede 
druk, [Vijfde oplage]. ed.). Groningen :: Noordhoff Uitgevers. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212025009
http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.11.055
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Nog een aantal tips: 
Auteur in lopende tekst en jaartal tussen haakjes. 

Je kunt op twee manieren een bron opnemen in de tekst:  

 Auteur en jaartal tussen haakjes.  

Voorbeeld: Je kunt het statistisch programma SPS gebruiken voor het analyseren van 

onderzoeksgegevens  (Baarda, 2016).   

 Auteur in de lopende tekst en het jaartal tussen haakjes. Voorbeeld: 

Voorbeeld: Baarda (2016) raadt aan om het statistisch programma SPSS te gebruiken voor het 

analyseren van onderzoeksgegevens.  

 

De Endnote versie waar Saxion Bibliotheek een abonnement op heeft zet de bronvermelding altijd op de 

eerste manier in de tekst; dus altijd (auteur, jaartal). Als je het op de tweede manier wilt doen (auteur in 

de lopende tekst en het jaartal tussen haakjes) moet je dit handmatig aanpassen. 

Via de Endnote tab in Word zet je met "Insert Citations" eerst de bron in de tekst. Daarna ga je naar Edit 

Citation(s). Het volgende venster verschijnt: 

 

Als je "Exclude author" aanklikt komt alleen het jaartal tussen haakjes te staan: (2016) 

Handmatig type je de auteursnaam ervoor: Baarda (2016). 

Als je Update Citations and Bibliography aanklikt blijft deze bron gehandhaafd. 
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Organisatie als auteur 

Soms geeft Endnote de naam van de organisatie niet goed weer. Klik bij de referentie op de blauwe lijn 

en je krijgt alle velden in beeld. Kijk bij auteur. Na de naam van de hele organisatie zet je een komma 

bijvoorbeeld  World Health Organization, 

Je krijgt dan de hele naam van de organisatie in de tekst en literatuurlijst. 

Ontdubbelen 

In Endnote zit onder het tabblad "organize" de knop "Find duplicates". 

Endnote vergelijkt de map “unfiled” met de verschillende groepen. 

Je krijgt een lijst te zien met dubbele referenties. Standaard zijn alle duplicates aangevinkt, waarbij de 

eerst toegevoegde referentie als origineel wordt aangemerkt en later toegevoegde referenties als 

duplicaat. 

 

Als je op het blauwe mapje klikt kun je zien in welke map de referentie staat. 

Alle duplicates kun je direct verwijderen door op “delete” te klikken maar het is veiliger de duplicates in 

een nieuwe groep te plaatsen die je bijvoorbeeld “verdubbelingen” noemt. Als je namelijk een bron van 

verschillende databanken (bijvoorbeeld Pubmed en Web of Science) opneemt kan het zijn dat de bron 

op een andere manier is beschreven: Wim Jansen i.p.v. W. Jansen. Bij het ontdubbelen laat Endnote 

beide titels staan omdat de auteursnaam niet overeen komt.     

Als je groepen samenvoegt tot een nieuwe groep dan neemt Endnote geen dubbele titels op.   Je hoeft 

dan dus niet opnieuw te ontdubbelen. 
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De volledige tekst van een artikel in Endnote plaatsen. 

Sla een "fulltext" artikel op in je computer.   

In Endnote zie je bij de referentie een paperclip staan. Klik hierop. In het venster dat verschijnt klik je op 

"attach file". 

Selecteer het bestand dat je wilt uploaden en klik op "browse". 

Na deze actie zie je dat de paperclip blauw van kleur is geworden. 

De opslag capaciteit voor bestanden bij Endnote is 2 GB    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze handleiding vond je de voornaamste functionaliteiten van Endnote. Heb je nog vragen dan kun 

je altijd een mail sturen naar informatievaardigheden.sb@saxion.nl 

Voor deze handleiding is gebruik gemaakt van de Endnote Handleiding van Hogeschool West-

Vlaanderen (Howest) en de Handleiding Endnote van Thomson Reuters.  

mailto:informatievaardigheden.sb@saxion.nl

