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Voorwoord 
 
Beste Economie student 
 
Een tijdje geleden heb je de twee beste keuzes gemaakt na je eindexamens. Allereerst 
de keuze voor de studie Economie en ten tweede de keuze voor de stad Rotterdam. Je 
zal straks op de Woudestein campus je eerste colleges, namelijk wiskunde en 
boekhouden & cost accounting, gaan volgen. Je kan natuurlijk na de eerste colleges en 
wanneer je begint met het lezen van dikke studieboeken de studie onwijs saai vinden, 
maar hou even vol, het is leuker dan je denkt.  
 
Naast studeren zal je ook het studentenleven van Rotterdam gaan ontdekken. Dit kan je 
natuurlijk doen bij een studie-, studenten- of sportvereniging, maar het kan natuurlijk 
ook zo zijn dat je dit doet met vrienden van vroeger of nieuwe studievrienden. Je zal je 
in ieder geval niet continu bezig willen houden met je studie. Je zal ook veel nieuwe, 
leuke en gekke dingen meemaken.  
 
Omdat wij als geen ander weten – wij bij SlimStuderen zijn immers zelf studenten – dat 
het belangrijk is om ook volop van het studentenleven te genieten willen wij jou hierin 
een beetje tegemoet komen. Wij begrijpen als geen ander dat je het niet ziet zitten om 
iedere ochtend, middag en avond aan de studie te zitten.  
 
SlimStuderen heeft dan ook de ideale uitkomst: samenvattingen. De samenvattingen van 
Slimstuderen zijn echter niet zomaar samenvattingen. Deze samenvattingen zijn 
namelijk voor en door studenten gemaakt, en bevatten precies de benodigde literatuur, 
niet meer en niet minder.  
 
Iedere periode worden de hoor- en werkcolleges voor jou samengevat, waarbij de 
literatuur ook geïntegreerd wordt. Zo heb je in één oogopslag de verplichte literatuur 
voor je tentamens beschikbaar. Dan kan je soms lekker nog even in bed blijven liggen 
zodra de wekker weer te vroeg afgaat.  
 
Kortom: SlimStuderen biedt tegen een zeer scherpe prijs een totaalpakket van studiestof 
aan om het jou een stuk makkelijker te maken je tentamens te halen terwijl je volop van 
het leven in Rotterdam geniet. Zeg nou zelf, waar vind je tegenwoordig nog een 
totaalpakket samenvattingen van hoogstaande kwaliteit? 
 
Leden van de EFR ontvangen op iedere bestelling bij SlimStuderen een korting van 10%. 
Je vindt de code in de shop wanneer je bent ingelogd op de EFR-website. Vul deze 
kortingscode in als je je samenvattingen bestelt op www.slimstuderen.nl. Doe je dit voor 
15:00 uur, dan worden je verslagen dezelfde dag nog verzonden.  
 
Groetjes, 
Sebastiaan Winkenius 
Studiemanager Economie SlimStuderen.nl 
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A. Week 1: Marketing, strategieën en plannen 
 
Deze week bestaat uit drie hoorcolleges en twee practica. 
  
Hoorcollege 1 
 
Innovaties 
Een business bedrijf heeft volgens de econoom Peter F. Drucker twee functies, namelijk 
innovaties en marketing. Innovaties zorgen ervoor dat er nieuwe producten ontstaan. 
Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven innoveren. Een belangrijke reden voor 
bedrijven om te innoveren is dat de voorkeuren van consumenten veranderen. Of de 
voorkeuren van consumenten veranderen en zo ja hoe deze voorkeuren veranderen, kan 
onderzocht worden. Dit wordt niet gedaan door het aan één persoon te vragen, maar 
door het bijvoorbeeld aan meerdere personen te vragen en zelf onderzoek doen naar de 
voor- en nadelen. Het onderzoek wordt gedaan door research labs. De stimulering van 
innovatie van de kant van consumenten wordt ook wel market pull genoemd. Er is ook 
vanuit de bedrijven zelf een stimulans om te innoveren. Dit wordt ook wel de 
technological push genoemd.  
 
Er zijn in de huidige economie genoeg mogelijkheden om te innoveren. Dit kan in een 
grafiek weergegeven worden. De ene lijn zal staan voor de technologieën die gebruikt 
zouden kunnen worden, dit is de beschikbare technologie. De tweede lijn staat voor de 
technologieën die ook daadwerkelijk gebruikt zijn, dit is de toegepaste technologie.   
Er zit een groot gat tussen beide lijnen en dit gat weerspiegelt de mogelijkheden tot 
innovatie.  
 
Een goed voorbeeld van innovatie is de koffie-industrie. Tot 2001 was er alleen de keuze 
voor filterkoffie. In het jaar 2011 vond Philips samen met Douwe Egberts Senseo uit. Dit 
leidde ertoe dat enorm veel mensen een Senseo apparaat aanschaften.  
De vraag was of dit het einde was voor de filterkoffie. Senseo was dan wel uitgevonden, 
maar het moest zichzelf nog wel bewijzen. Er werd veel reclame gemaakt en daarbij 
werd de nadruk vooral gelegd op de mogelijkheid tot variatie. Het was bij Senseo koffie 
makkelijk om verschillende smaken aan te bieden.  
 
In de zomer van 2006 was de uitspraak dat de koffiepads niet genoeg innovatief waren, 
wat betekende dat Douwe Egberts het patent op pads verloor. Dit betekende dat alle 
andere bedrijven ook koffiepads mochten ontwikkelen. Waar de pads eerst voor 12 cent 
verkocht werden, moest Douwe Egberts de pads nu voor 9 cent gaan verkopen. Nog 
steeds was deze prijs hoger dan andere merken, die de pads verkochten voor 5 cent.  
 
Enige tijd later komt daar Nespresso. Deze koffiecups zijn veel duurder, maar ondanks de 
hoge prijs is het een goed succes. Voordat Nespresso op de markt kwam is er onderzoek 
gedaan naar de consumentenvraag. Was er wel vraag naar een soort koffie als die van 
Nespresso.  
 
Soorten vraag  

Als er onderzoek gedaan wordt naar consumentenvraag dan kunnen daar verschillende 
soorten vraag uit naar voren komen.  

· Negative (negatief), dit betekent dat de consumenten geen behoefte hebben aan 
dat product.  

· Nonexistent (niet-bestaand), dit betekent dat de consumenten het product niet 
kennen en er dus niet bekend mee zijn. Doordat de mensen het product niet 
kennen, willen ze het niet.  

· Latent, dit betekent dat de consumenten het product wel zouden willen hebben, 
maar dat het product nog niet bestaat.  
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· Irregular (onregelmatig), dit betekent dat de vraag naar dit product 
onregelmatig is. Het is bijvoorbeeld seizoensgebonden. De vraag naar ijs is in de 
zomer veel hoger dan in de winter.  

· Declining (afnemend), dit betekent dat de vraag afneemt. Als dit het geval is dan 
zit het product aan het einde van zijn bestaan.  

· Full (compleet), dit betekent dat de vraag naar het product net zo groot is als de 
productie van het product.  

· Overfull (overcompleet), dit betekent dat de vraag naar het product groter is dan 
de productie.  

· Unwholesome, dit betekent dat mensen wel vraag hebben naar het goed, maar 
dat het goed negatieve sociale effecten heeft.  

 
Nestle heeft met Nespresso over de hele wereld grote successen geboekt. De vraag die 
voor marketing belangrijk is, is hoe dit succes tot stand is gekomen. Nespresso kan 
zichzelf van andere koffie onderscheiden door de uitstraling. Het straalt luxe uit.  
 
In 1986 werd Nespresso al uitgevonden, maar de winkels wilden het niet verkopen. Dit 
was voor Nespresso in het begin een probleem.  
 
Hieruit kan ook worden opgemaakt dat fabrikanten twee doelgroepen hebben. Het is voor 
de hand liggend dat consumenten de doelgroep van producenten zijn, maar minder voor 
de hand liggend is dat ook de handel een doelgroep voor producenten is. Dit wordt ook 
wel de dubbele doelgroep benadering genoemd. Belangrijk is dat hiermee dus niet 
wordt bedoeld dat er voor consumenten een onderscheid wordt gemaakt.  
Als studenten korting krijgen en andere consumenten niet, dan is dit dus geen dubbele 
doelgroep benadering, omdat beide doelgroepen consumenten zijn en niet de handel.  
 
Nespresso heeft een aantal manieren om de verkoop goed te laten vergaan. Zo hebben 
ze allereerst gebruik gemaakt van het instapmodel. Dit betekent dat de apparaten erg 
goedkoop werden verkocht. De apparaten werden onder de werkelijke waarde verkocht. 
De winst werd gemaakt met het verkopen van de cups die erbij horen.  
Een andere manier om de aandacht van de mensen te trekken is de manier van reclame 
te maken. Door een bekende acteur te gebruiken trekt het de aandacht van veel 
consumenten. De reclame die gevoerd is, heeft een groot succes opgeleverd en er zijn 
vele cups verkocht.  
 
Tijdens de crisis ontstaat er een strijd tussen Nespresso en Starbucks. Starbucks moet 
veel meer geld betalen om te bestaan dan Nespresso en Starbucks krijgt het tijdens de 
crisis zwaar. Dit komt ook doordat mensen in een crisis meer thuis eten en drinken, 
omdat dat goedkoper is.  
 
Marketing problemen 

Om te kijken wat een bedrijf moet doen als het slechter gaat, moet er eerst gekeken 
worden om wat voor een probleem het gaat. Het kan gaan om een strategisch of een 
operationeel probleem. Een strategisch probleem betekent dat het gaat om een 
structureel probleem en er moet gekeken worden waar de problemen organisatorisch 
zijn. Een operationeel probleem kan opgelost worden door de reclame te veranderen 
of een kleine aanpassing toe te passen aan het product.  
 
Als een bedrijf problemen heeft en ze willen deze problemen oplossen dan zal een bedrijf 
een verandering doorvoeren. Een verandering is altijd ergens op gebaseerd en heeft vaak 
een inspiratiebron. Voorbeelden van inspiratiebronnen zijn de concurrenten en de 
consumenten. Vaak zullen bedrijven kijken naar de concurrenten, maar ze zullen de 
concurrenten nooit precies nadoen. Het heeft namelijk geen nut om precies hetzelfde te 
doen als de concurrent, omdat het bedrijf dan niets extra’s te bieden heeft.  
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Een bedrijf kan ook geïnspireerd worden door innovaties en nieuwe producten. Als er 

andere technieken zijn dan kan het zo zijn dat de productie veel efficiënter kan en het 

kan zo zijn dat een bedrijf zich hieraan aanpast.  

 

Het voorbeeld van Nespresso laat vele kenmerken van de marketing zien. Zo komt hier 

een deel van het verloop van Nespresso naar voren. Dit wordt weergegeven met PLC, dit 

staat voor Product Life Cycle en laat het levensverloop van een product zien.  

Bij marketing wordt er onderzocht of het beter is om als eerste op de markt te komen 

met een nieuw product, of dat het beter is om de follower te zijn. Het is in de 

geschiedenis al vaak voorgekomen dat de uitvinder het niet overleefd heeft en dat een 

ander bedrijf met hetzelfde product op de markt gekomen is.  

 

Daarnaast speelt ook innovatie bij marketing een belangrijke rol. Bij marketing gaat het 

om de waardes van producten. Als een consument een goed een prijs niet waard vindt, 

dan zal hij dit goed niet aanschaffen. Voor elke consument zal een product een andere 

waarde hebben.  

 

Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke elementen die een rol spelen bij marketing. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om het merk, de dubbele doelgroep benadering, de strategieën 

van de concurrenten, het gedrag van de consumenten en marktsegmentatie.  

 

De scope van marketing is het gebied waarbinnen marketing zich afspeelt. Het gaat 

hierbij dus om de grenzen van het vak.  

 

Marketing is een organisatiefunctie en een proces dat ervoor zorgt dat het waarde 

overbrengt naar consumenten. Het gaat hierbij om het naar de markt brengen van 

bijvoorbeeld goederen en diensten, maar ook ervaringen en ideeën.  

 

Het is bij marketing de bedoeling om de aanbodkant en de vraagkant bij elkaar te 

krijgen.  

 

Op de afnemersmarkt zijn er vier verschillende soorten markten. De consumenten, de 

bedrijven, de globale markten en de non-profit markten. Deze laatste soort markten 

hebben niet als doel om winst te maken. Ze zullen echter wel goederen moeten inkopen 

en dat betekent dat er aan deze bedrijven wel goederen geleverd kunnen worden.  

Ook kan er nog worden gesproken over een metamarket, deze beschrijft een cluster 

van complementaire producten of services die nauw verwant zijn in de gedachten van de 

klant, maar in werkelijkheid verdeeld zijn over verschillende industrieën. 

 

Een markt is volgens vele wetenschappers een plek waar vraag en aanbod samenkomen. 

Volgens marketeers bestaat een markt uit mensen. Met deze mensen worden afnemers 

van goederen bedoeld. Een onderneming moet altijd rekening houden met de mensen die 

de goederen afnemen, omdat dat een doelgroep is.  

 

Het is belangrijk om het verschil te kennen tussen needs, wants en demands. Een need 

is een basisbehoefte en dit wordt niet gecreëerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand 

dorst heeft. Sommige klanten hebben needs waar ze zich niet bewust van zijn of die zij 

niet kunnen beschrijven. Zo zijn er vijf soorten needs: 

· Vastgestelde behoeften; 

· Werkelijke behoeften; 

· Onuitgesproken behoeften; 

· Genot behoeften; 

· Verborgen behoeften. 

 

Een want is hetgene wat die persoon wil drinken. Een demand is het als iemand iets 

specifieks wil drinken.  
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Marketing vindt plaats op verschillende gebieden.  

· Demografisch; 

· Economisch; 

· Sociaal cultureel;  

· Natuur; 

· Technologisch; 

· Politiek wettelijk. 

 

Ook is er een aantal trends te bekennen in de economie. Zo is er een voortdurende 

toename van het scannen van informatie. Er wordt steeds meer informatie van mensen 

bijgehouden. Daarnaast is er ook een trend te bekennen in de globalisering. De wereld 

wordt steeds opener. Dit houdt ook in dat de concurrentie steeds verder toeneemt en ook 

hier is dus een trend te bekennen. Daarnaast is er ook industry convergence te 

bekennen. Dit betekent dat sommige goederen overbodig zijn geworden, omdat andere 

goederen de functie overnemen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het horloge. Steeds 

minder mensen dragen een horloge, omdat de tijd ook op een telefoon te zien is.  

Er is ook een trend te zien in disintermediation, dit houdt in dat consumenten 

goederen steeds vaker bij de producent kunnen bestellen en laten bezorgen. Dit zorgt 

ervoor dat winkels overbodig worden.  

 

Een bedrijf kan zich op verschillende punten focussen. Een bedrijf kan zich focussen op 

het product, de productie, de afzetmarkt en de marketing.  

 

Aanvulling vanuit de literatuur: 

De bekendste theorieën over de menselijke motivatie (van Freud, Maslow en 

Herzberg) geven een verschillende implicatie over klantanalyse en marketing strategie. 

 

Sigmund Freud ging ervan uit dat de psychologie die de mens zijn gedrag vormt een 

gevolg is van het onbewuste, ook kan een persoon zijn eigen motivatie niet volledig 

begrijpen. 

 

Abraham Maslow zocht de verklaring waarom mensen worden gedreven door bepaalde 

needs op bepaalde momenten. Hij vond dat de menselijke needs zijn geordend in een 

hiërarchie van de meest naar de minst belangrijkste needs. Mensen zullen proberen hun 

belangrijkste needs als eerste te vervullen, daarna de tweede belangrijkste (en zo 

verder). 

 

Frederick Herzberg ontwikkelde een twee-factoren theorie die een onderscheid maakte 

tussen ontevredenheid en tevredenheid. De afwezigheid van ontevredenheid is niet 

voldoende om een aankoop te motiveren, er moet ook sprake zijn van tevredenheid. 
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B. Dé SlimStuderen-methode 
 
Iedereen kan samenvattingen maken, maar het maken van een goede samenvatting 
waar je écht iets aan hebt, dat is een vak apart. Het is niet alleen een vak apart, het is 
ook nog eens een vak waar wij ons al sinds 2002 mee bezig houden. In de afgelopen 
twaalf jaar hebben wij onze methode van samenvatten steeds verder ontwikkeld, 
waardoor we ons op dit moment met trots marktleider in Nederland mogen noemen. 
 
Kwaliteit zit in ons DNA. We streven er dan ook altijd naar om jou tijdens je studietijd 
optimaal te helpen bij het voorbereiden van je tentamen. Voor al onze literatuur- en 
collegesamenvattingen hanteren we dan ook een aantal regels om jou de kwaliteit te 
garanderen die je van ons mag verwachten. 
 

Focus op hoofdlijnen 
 
De universiteit schrijft vaak heel veel studiestof voor, zonder dat direct duidelijk is 
waar de nadruk op komt te liggen tijdens het tentamen. Wij hebben alle studiestof 
voor je gelezen en de belangrijkste punten eruit gelicht. Zo weet je zeker dat je 
de juiste dingen leert voor het tentamen. 

 
Vier ogen principe 
 
Iedereen kan fouten maken, maar de kans dat twee mensen dezelfde fout maken, 
is vele malen kleiner. Alle samenvattingen van SlimStuderen.nl worden altijd door 
minimaal twee personen beoordeeld. Zo zorgen we ervoor dat we de kans op 
fouten sterk verminderen, zodat je als student nooit voor vervelende verrassingen 
komt te staan. 

 
Actuele en specifieke inhoud 
 
Elke samenvatting is specifiek voor jouw studie geschreven en op jouw tentamen 
afgestemd. We weten precies wat je moet weten voor je tentamen en zorgen dat 
we daar een goede samenvatting van maken. Heb je meerdere verplichte boeken, 
readers of artikelen? Wij vatten dit allemaal samen in één overzichtelijke 
samenvatting, elk collegejaar opnieuw. Zo weet je zeker dat je niet te weinig 
maar ook niet te veel leert voor je tentamen. 

  
Correct taalgebruik 
 
Niets is zo vervelend als een samenvatting vol met taalfouten. Een d op de plek 
van een t, slordige typfouten, verkeerde vertalingen, onze collega's zijn er op 
gebrand om ervoor te zorgen dat je deze zaken nooit tegenkomt in een 
samenvatting van SlimStuderen.nl. 

 
Prettige leesbaarheid 
 
Je zult tijdens je studie heel wat tijd doorbrengen met onze samenvattingen. In de 
UB, in de trein naar je ouders of gewoon op je kamer, je zal misschien wel meer 
moeten lezen dan je lief is. Hierom hebben we gekozen voor een rustig lettertype, 
korte alinea's en overzichtelijke opsommingen. Zo heb je altijd goed overzicht 
tijdens het studeren. 

 
Met deze richtlijnen kunnen we jou een goede samenvatting bieden voor al je vakken. 
Maar dit betekent niet dat we nu klaar zijn. We blijven continu nadenken over nieuwe 
manieren om de samenvattingen nog prettiger voor je te maken. Hier kan jij zelf ook bij 
helpen.  
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Heb je een goed idee om de samenvattingen te verbeteren, mail dit dan naar ons via 
info@slimstuderen.nl. Zo kan je met jouw idee in één klap de vele tienduizenden 
studenten helpen die jaarlijks studeren met de samenvattingen van SlimStuderen.nl. 
 
Bedankt voor je interesse in onze samenvattingen en heel veel succes met je studie. 
 
Namens het hele team van SlimStuderen.nl 
 
Jaap Klok 
Directeur 
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C. Interview met Polonia Molengraaf (auteur) 
 

Wie ben jij? 

Mijn naam is Polonia Molengraaf 
en ik ben 20 jaar. Ik ben 
derdejaars student rechten aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Als auteur heb ik voor 
SlimStuderen.nl een verslag 
geschreven.  
 
Waarom ben je auteur 

geworden bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens het studeren maak ik 
altijd al samenvattingen voor 
eigen gebruik. Op die manier 
neem ik de studiestof goed in me 
op en heb ik een handig 
naslagwerk wanneer ik mijn 

tentamens aan het voorbereiden ben. Omdat ik toch altijd al een samenvatting maakte, 
besloot ik te informeren en vervolgens te solliciteren naar het auteurschap voor een 
bepaald vak dat ik zou gaan volgen tijdens het eerstvolgende semester.  
 
Wat doe je als auteur bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens mijn intakegesprek met de studiemanager van de studie rechten ontving ik een 
handboek, dat tijdens het gesprek werd doorgenomen. In dit handboek staat precies 
uitgelegd wat SlimStuderen.nl van een auteur verwacht en hoe je dingen als auteur aan 
moet pakken. Hierbij kun je denken aan lay-out, maar bijvoorbeeld ook aan de schrijfstijl 
waarin het verslag geschreven dient te worden.  
 
Naast het handboek ontving ik tijdens het intakegesprek ook een weekplanning. Deze 
planning mocht ik zelf invullen. Dit vond ik erg prettig aangezien ik zo zelf mijn werkdruk 
kon bepalen en rekening kon houden met mijn agenda. De uiteindelijke deadline waarop 
het volledige verslag af moet zijn, is steeds ruim voor het tentamen. Op die manier heb 
je op het moment dat je je verslag afrondt niet alleen voldoende tijd om je voor te 
bereiden op je tentamens, maar heb je één vak ook al extra goed voorbereid! 
 
Ik ontving iedere week per email feedback van de studiemanager over mijn voortgang en 
de kwaliteit. De studiemanager gaf steeds aan wat er positief was opgevallen aan mijn 
verslag en wat er verbeterd moest worden. Deze verbeterpunten konden zowel 
betrekking hebben op de inhoud, spelling en grammatica als de lay-out van mijn verslag.  
 
De feedbackmomenten heb ik als zeer prettig ervaren. Niet alleen zorgt het ervoor dat je 
automatisch bij blijft met de stof, ook leer je hierdoor kritisch te kijken naar je eigen 
verslag. Deze kritische blik is bovendien handig tijdens het schrijven van essays voor 
mijn studie. Overigens heb ik de studiemanager als oprecht ervaren. Er wordt weliswaar 
zeer nauwkeurig gekeken naar je ingeleverde voortgang, maar de geleverde feedback 
door de studiemanager is goed onderbouwd en wanneer mijn verslag er goed uitzag werd 
dit ook aangegeven.  
 
Hoe heb je het auteurschap voor SlimStuderen.nl ervaren? 

Het auteurschap bij SlimStuderen.nl is mij goed bevallen. Ik schreef voor mezelf al 
regelmatig samenvattingen, nu deed ik eigenlijk precies hetzelfde alleen werd ik ervoor 
beloond. Het lezen van boeken kost misschien wel wat tijd, maar ongemerkt ben je 
tegelijkertijd ook aan het studeren.  
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Een groot voordeel van het auteurschap vind ik dat je zelf een vak kunt kiezen waarvoor 
je wilt schrijven, dus je bereidt tijdens het schrijven meteen je tentamen goed voor.  
 
Bovendien werk je vanuit huis waardoor je volledig zelf kan bepalen wanneer je aan je 
verslag werkt. Dit vond ik erg prettig aangezien ik vaak tussendoor wanneer ik een 
uurtje vrij had, even kon samenvatten.  
 
De begeleiding vanuit SlimStuderen.nl is naar mijn mening erg goed. Ik heb het 
intensieve contact met de studiemanager als erg prettig ervaren. SlimStuderen.nl heeft 
veel aandacht aan mijn werk besteed en ik kon merken dat ze mijn werk ook waarderen.  
 
Kun je tot slot een aantal kenmerken noemen van het werken bij 

SlimStuderen.nl? 

· Goede begeleiding; 
· Zelfstandig; 
· Communicatie; 
· Flexibel; 
· Leerzaam; 
· Goede beloning. 

 
 
 
 
 
  

Tip: Lijkt het jou ook leuk om een keer zelf een samenvatting te schrijven voor 
SlimStuderen.nl? Stuur dan je CV + motivatie op naar info@slimstuderen.nl. We nemen 
dan geheel vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden door te nemen. 
 
Een ideale combinatie van werken en studeren! 
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D. Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta!  
 
 
Beste eerstejaars studenten,  
 
Na een mooie vakantie en introductie periode is er een serieuzere periode aangebroken: 
tijd om te studeren!  
 
Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je 
tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer 
zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat!  
 
Wat is een Capita-cursus?  
Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten en er wordt dan ook vaak 
gesproken over “even een Capitaatje nemen”. Maar wat doet Capita Selecta precies om 
jou door je tentamentijd te loodsen?  
 
Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste 
student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine 
groepen werken (max. 12 personen)  is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt 
er intensief geoefend met (oude) tentamens.  
 
Capita repetitoren 
Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd 
iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan 
jou. Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het 
vaandel.  
 
Fulltime klantenservice: 
Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij 
sinds 2013 een professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden 
over onze cursussen en zijn daarom op werkdagen van 09.30 tot 16.00 bereikbaar. Ook 
voor al jouw vragen kun je bellen naar 010-2142394 of een mailtje sturen naar 
klantenservice@capitaselecta.nl.   
 
 
Genieten van je studententijd!: 
Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren 
en daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste 
gevallen ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te 
informeren!  
 
 
Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je 
studententijd. Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! 
 
 
Groetjes, 
 
 
 
Loes Hellemons 
Business Unit Manager Capita Selecta  
 
 



 






