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Voorwoord 
 

Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, 

 

Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets 

voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare school en zet je nu je 

allereerste stap in het studentenleven! Hoe dan ook, je hebt met deze studie, en al 

helemaal met de stad Amsterdam, een hele goede keuze gemaakt. 

 

Waarschijnlijk volg je nu je allereerste college, Marketing en Strategie, in het JWS-

gebouw, en begin je een beetje te ontdekken wat je het komende jaar te wachten staat 

op het gebied van deze studie. Maar naast je studie wil je natuurlijk ook het echte 

studentenleven in Amsterdam gaan ontdekken!  

 

Misschien ben je lid geworden bij een studentenvereniging, maar dit kan natuurlijk ook 

gewoon nog met je vrienden van vroeger of je nieuwe studievrienden! Hoe dan ook, je 

zult niet constant bezig willen zijn met het studeren zelf. Omdat wij heel goed weten dat 

het belangrijk is om ook volop van het studentenleven te genieten in deze mooiste tijd 

van je leven, willen wij jou hierin een beetje tegemoetkomen.  

 

Iedere periode worden er samenvattingen gemaakt voor de deeltentamens en de 

eindtentamens. De samenvattingen van SlimStuderen.nl zijn gemaakt door studenten, en 

worden grondig gecontroleerd, zodat wij altijd hoogstaande kwaliteit leveren. De 

samenvattingen bevatten precies de literatuur die jij nodig hebt om je tentamens te 

halen. 

 

Hierbij ontvang je gratis een deel van de stof voor het deeltentamen. Als deze 

samenvatting je bevalt kun je online (www.slimstuderen.nl) de gehele samenvatting 

bestellen. Met de kortingscode ECBKUVA krijg je, als je een kortingspakket koopt, nog 

20% extra korting! Alle vier de samenvattingen van Marketing & Strategie én Wiskunde 

kosten je dan samen slechts €14,40! 

 

Een heel fijn komend jaar gewenst, en vergeet niet, maak het jezelf niet te moeilijk! 

 

Groetjes, 

 

Claire Broeders 

 

Studiemanager Economie & Bedrijfskunde UvA 

SlimStuderen.nl 
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A. Een introductie in strategisch management 
 

Strategisch management 

Bij strategisch management wordt de formulering en uitvoering van een strategie 

beheerd. Een strategie is de wijze waarop een organisatie haar doelen wil behalen. Het 

proces van strategisch management wordt verduidelijkt in onderstaande figuur: 

 

 
 

Bij de interne strategische analyse gaat het om wat het bedrijf zelf kan.  

Bij de externe strategische analyse gaat het om wat de concurrenten doen. 

 

Business strategy 

Met een business strategy wordt een strategie bedoeld om te concurreren met rivalen 

binnen een bepaalde bedrijfstak. Belangrijke vragen bij het formuleren van de 

bedrijfsstrategie zijn: 

 Hoe zal een bedrijf haar doelstellingen vandaag verwezenlijken? 

 Hoe zal een bedrijf haar doelstellingen in de toekomst verwezenlijken? 

 

Corporate strategy 

Veel bedrijven zijn actief in meerdere markten. Hierbij komt een corporate strategy aan 

de orde. Met een corporate strategy wordt een strategie bedoeld waarbij een aantal 

belangrijke vragen met betrekking tot een bedrijf beantwoord worden: 

 In welke branches is het bedrijf nu actief? 

 In welke branches wil het bedrijf actief zijn in de toekomst? 

 Hoe voegt het moederbedrijf waarde toe aan de verschillende branches? 

 Hoe kan diversificatie of onze toetreding in een nieuwe branche ons helpen 

concurreren in de andere branches? 

De formulering en uitvoering van een strategie 

De formulering van een strategie is het proces van het bepalen wat men met het bedrijf 

wil gaan doen. De uitvoering van een strategie is het proces van het uitvoeren van alle 

activiteiten die nodig zijn om te doen wat er was gepland. De intended strategy is de 

originele strategie, zoals die als eerst bedacht is. De realized strategy is wat er 

daadwerkelijk van gekomen is. De unrealized strategy is wat er niet is uitgevoerd. Tot 

slot komt de emergent strategy neer op ongeplande invloeden op de strategie. Dit alles 

wordt verduidelijkt door de volgende figuur: 
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Strategie diamant en de vijf elementen van strategie 

Een goede strategie bestaat uit een geïntegreerd geheel 

van keuzes. De strategie diamant is een hulpmiddel 

om deze keuzes te categoriseren in vijf essentiële 

elementen: 

 Arena’s zijn gebieden waarin een bedrijf 

opereert. Het gaat hier onder andere om het 

product, de service, de distributie, de kanalen, de 

geografische markten en de technologie; 

 Vehicles zijn de middelen die nodig zijn voor die 

bepaalde markt; 

 Diffentiators zijn eigenschappen of kenmerken van het product van een bedrijf 

of dienst, die helpt om haar concurrenten in de markt te verslaan. Het gaat dan 

onder andere om status, prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid. Deze beslissingen 

moeten altijd snel gemaakt worden en dit zijn lastige keuzes;  

 Staging and pacing is de timing en de volgorde van strategische moves. Hier 

gaat het onder andere om cash, de snelheid van uitbreiding en de volgorde van 

stappen;  

 Economische logica is de manier waarop een organisatie winst wil maken door 

het uitvoeren van een strategie 

 

Implementatie hefbomen 

Er zijn drie implementatie hefbomen om van een intended strategy naar een realized 

strategy te komen: organizational structure, systems and processes en people and 

rewards. 

Bij een organizational structure gaat het om de manier waarop verantwoordelijkheden 

en taken over mensen wordt verdeeld. Systems and processes zijn systemen en 

processen die worden gebruikt in dagelijkse bedrijfsuitvoering. De people and rewards 

hefboom onderstreept het belang van het gebruiken van alle mensen in je organisatie om 

een strategie uit te voeren. 

 

Strategisch leiderschap 

Er zijn twee belangrijke zaken als het gaat om leiderschap om van een intended strategy 

naar een realized strategy te komen. Het gaat hier om hefboom- en bronnenallocatie 

beslissingen en om steun van belanghebbenden te verkrijgen. 

 

Concurrentievoordeel 

Concurrentievoordeel (competitive advantage) is het vermogen van een bedrijf om 

waarde te verkrijgen op een manier waarop concurrenten dat niet kunnen. Er zijn drie 

perspectieven op concurrentievoordeel: 

 Internal perspective, een op middelen gebaseerde kijk; 

 External perspective, een positionele kijk; 

 Dynamic perspective, een dynamische kijk. 
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B. Marketing: waarde voor de klant 
 

Marketing is het beheren van winstgevende relaties met de klant. Het wordt gezien als 

het proces waarbij bedrijven waarde creëren voor de klant. Het is de bedoeling om sterke 

relaties met de klant op te bouwen, zodat klanten van de producten of diensten gebruik 

blijven maken. 

 

Marketingproces 

Er zijn vijf stappen in het marketing proces: 

 Stap 1: Het begrijpen van de markt en de needs en wants van klanten; 

 Stap 2: Het formuleren van een klantgerichte marketing strategie; 

 Stap 3: Het creëren van een geïntegreerd marketing programma die superieure 

waarde toevoegt; 

 Stap 4: Het opbouwen van winstgevende relaties en klanttevredenheid; 

 Stap 5: Het behouden van klanten om winst te genereren. 

Stap 1: het begrijpen van de markt en de needs en wants van de klanten 

Er zijn 5 basis concepten voor de klant en de markt. Ten eerste zijn er de needs, wants 

en demands. De needs zijn wat een mens echt nodig heeft om te kunnen leven. De 

wants zijn wat een mens wilt, doordat hij of zij is gevormd door zijn of haar cultuur en 

persoonlijke karakter. De demands zijn wants maar dan met het vermogen om te kunnen 

kopen. Ten tweede zijn er de market offerings van bedrijven. Dit is de combinatie van 

producten, services, informatie en ervaring. Market myopia is de fout die bedrijven 

maken om meer aandacht te besteden aan de specifieke producten van het bedrijf dan 

aan de voordelen en ervaringen die worden opgedaan door dit product. Ten derde is er 

de klantwaarde en tevredenheid. Tevreden klanten komen terug. Dan zijn er nog 

uitwisselingen en relaties. Relaties heb je nodig om klanten aan je te binden. Tot slot 

zijn er de markten. Dit is de verzameling van daadwerkelijke en potentiële kopers. 

 

Stap 2:het formuleren van een klantgerichte marketing strategie 

Marketing management is de kunst en wetenschap van het kiezen van markten en het 

opbouwen van winstgevende relaties met hen. Customer driven marketing strategy 

is gebaseerd op het begrijpen van de needs en wants in een bepaalde markt. Een 

winning marketing strategy moet twee vragen beantwoorden. Welke klanten wil men 

bedienen? Dan moet het bedrijf bepalen welke klanten door de markt op te delen zijn in 

segmenten, om vervolgens de segmenten te kiezen waarin men actief wordt. De tweede 

vraag is: hoe kan men deze klanten het beste bedienen? Dan moet het bedrijf bepalen 

hoe de target markt het beste bediend kan worden door het bepalen van de voordelen en 

waardes om de needs van klanten te verzadigen. 

 

Vijf marketing management oriëntaties: 

 Productie concept: 

 Consumenten willen producten die aanwezig en te betalen zijn; 

 Focus: productie en distributie efficiëntie; 

 Probleem: Eigen operatie wordt een obsessie. 

 Product concept: 

 Consumenten willen producten die hoge kwaliteit hebben en innovatief 

zijn; 

 Focus: continue product verbetering; 

 Probleem: Bedrijf negeert veranderende markten en omgeving. 

 Verkoop concept: 

 Consumenten willen producten pas als ze overduidelijk worden gepromoot; 

 Focus: omzetten van vooruitzichten; 

 Probleem: Te erge focus op transacties negeert de relatie tussen bedrijf en 

klant. 
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 Marketing concept 

 Succes hangt af van het kennen van de needs en wants van je target 

markt; 

 Focus: zoek de juiste producten voor jouw klant; 

 Probleem: klanten weten vaak zelf niet wat ze willen. 

 Sociale marketing concept: 

 Er is een conflict tussen korte termijn wants en lange termijn welvaart. 

 Focus: toegevoegde waarde aan consument en de maatschappij.  

 

Stap 3: Het creëren van een geïntegreerd marketing programma dat superieure waarde 

toevoegt 

De marketing mix bestaat uit de vier p’s. Deze vier p’s zijn product, prijs, plaats en 

promotie. Af en toe worden de vier c’s gebruikt. Dit zijn customer solution, customer 

cost, convenience en communication. 

 

Stap 4: Het opbouwen van winstgevende relaties en klanttevredenheid 

Klantrelatie management is het proces van het opbouwen en behouden van 

winstgevende relaties met klanten door superieure klantwaarde en tevredenheid af te 

leveren. Dit wordt gedaan door het verkrijgen, behouden en laten groeien van het 

klantenbestand.  

 

De bouwstenen van een relatie zijn customer value en customer satisfaction. 

Customer value is de waardering van het marktaanbod in vergelijking tot concurrenten. 

Customer satisfaction is de mate waarin productprestatie de verwachtingen van de klant 

treft. 

 

Er zijn verschillende niveaus in klantrelaties: vreemden, kennissen, vrienden en partners. 

Op deze verschillende niveaus kan worden ingespeeld door middel van frequency 

marketing programs, wat inhoudt dat klanten voordeel krijgen op producten door meer 

en frequenter te kopen bij een bedrijf. Ook kan een bedrijf kiezen voor club marketing 

programs: het bedrijf maakt groepen binnen haar klanten. 

 

Er zijn verschillende manieren om de aard van de relatie met een klant te veranderen. 

Ten eerste kan een bedrijf zich meer bezig houden met geselecteerde klanten. Zo kan er 

bij al bestaande klanten een analyse worden gemaakt van de werkelijke winst die 

gemaakt wordt op de betreffende klant. Indien deze winst niet voldoet aan de eisen, 

kunnen klanten worden verwijderd. Bij potentiele klanten kan een analyse worden 

gemaakt van de potentiele winst. Ook dan kunnen klanten worden geweigerd. 

 

Ten tweede kan een bedrijf zich meer verdiepen en zich interactiever opstellen. Door een 

interactive customer relationship zal een klant het bedrijf niet meer opdringerig vinden 

maar zich juist aangetrokken voelen tot het bedrijf. Dit valt onder customer managed 

relationships, een klantrelatie waarbij klanten de mogelijkheid hebben, door middel van 

nieuwe technologieën, contact te hebben met bedrijven en andere klanten, om zo een 

relatie te vormen met een merk. Zodra klanten zelf ervaringen gaan delen over merken, 

valt het onder consumer generated marketing. Door deze manier van marketing 

worden nieuwe producten en commercials bedacht door de consument. 

 

Tot slot bestaat er partner relationship management, waarbij nauw wordt 

samengewerkt door partners van verschillende bedrijven om zo een grotere waarde te 

creëren voor klanten. 
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Stap 5: Het behouden van klanten om winst te genereren 

Een klant heeft een customer lifetime value, de totale waarde van alle aankopen in 

een geheel leven. Niet elke klant is winstgevend, daarom is het essentieel om een relatie 

op te bouwen met de juiste klanten, namelijk diegene die winst maken. De totale som 

van alle lifetime values van alle klanten van een bedrijf wordt de customer equity 

genoemd. De share of customer is het gedeelte van de aankopen van de klanten dat 

een bedrijf krijgt in product categorieën.  

 

Er zijn verschillende groepen klanten, ingedeeld op basis van loyaliteit en verwachte 

winst: 

 Butterflies: klanten met een hoge kans op winst, maar zijn voor de korte 

termijn. Een bedrijf moet niet investeren in een langdurige relatie. 

 Strangers: klanten met een lage kans op winst, en zijn niet loyaal. In deze 

klanten moet helemaal niet worden geïnvesteerd.  

 True Friends: klanten met een hoge kans op winst en zeer loyaal. Bedrijven 

moeten investeren in deze groep. 

 Barnacles: klanten met een lage kans op winst, maar wel loyaal. Bedrijven 

kunnen het beste proberen de kans op winst te verhogen, of de relatie beëindigen. 

 Niet loyaal Loyaal 

Hoge kans op 

winst 

Butterflies True friends 

Lage kans op 

winst 

Strangers Barnacles 

 

Het nieuwe landschap voor marketing 

Bedrijven moeten zich aanpassen aan de veranderingen van de markt. Marketing zal dan 

ook moeten veranderen. Tegenwoordig is er een digital age: internet speelt een grote 

rol in de marketing. Hierdoor is worden markten veel groter, er is sprake van rapid 

globalization. Bedrijven hebben hierdoor een ethische en sociale verantwoordelijkheid. 

Universiteiten en ziekenhuizen gebruiken marketing niet om winst te maken. Dit wordt 

not-for-profit marketing genoemd. 
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C. Het externe milieu 
 

SWOT analyse 

Bedrijven gebruiken voor het interne en externe milieu de SWOT analyse. Dit is een 

algemeen model om het concurrentievoordeel te bekijken.  Dit model kijkt naar de 

strengths, weaknesses, opportunities en threats.  

 Strengths: interne resources en capabilities van een organisatie; 
 Weaknesses: interne beperkingen van een organisatie; 
 Opportunities: voordelige factoren in het externe milieu; 
 Threats: onvoordelige externe factoren. 

 

Om een meer gedetailleerde analyse te geven van de interne en externe omgeving van 

een bedrijf worden verschillende modellen en theorieën gebruikt. 

 

Het PESTEL model 

Om een goede weergave te maken van de macro omgeving van een bedrijf wordt het 

PESTEL model gebruikt. Het PESTEL model bestaat uit de volgende factoren: 

 Political factors, zoals belastingen; 

 Economic factors, zoals rentestanden; 

 Socio-cultural factors, zoals taal, religie en demografische factoren; 

 Technological factors: de snelheid van verandering; 

 Environmental factors, zoals vervuiling; 

 Legal factors: de wettelijke invloeden. 

 

De evolutie van een onderscheidende markt naar een wereldwijde markt wordt 

globalisatie genoemd. De groep bedrijven die actief zijn met hetzelfde product op 

dezelfde markt wordt een industrie genoemd. 

 

Het Five-Forces model 

Het five-forces model van Porter wordt gebruikt om de aantrekkelijkheid van een 

industrie te analyseren. Het model bestaat uit vijf stappen: rivalry, threat of new entry, 

supplier power, buyer power en risk of substitutes.  

 

1. Rivalry 

De mate van competitie in een industrie wordt bepaald door de volgende factoren: 

 Number of competitors: als er meer bedrijven actief zijn, is er een grotere 

concurrentie; 

 Switching costs: deze kosten zijn laag als producten vervangbaar zijn. Bij hoge 

switching costs is er een minder grote druk om de prijs van een product laag te 

houden; 

 Rate of growth: als de markt langzaam groeit, is er vaak meer strijd; 

 Exit barriers: als er hoge kosten zijn verbonden aan het uittreden van een markt, 

zullen bedrijven minder snel van de markt vertrekken, waardoor een grotere 

concurrentie ontstaat; 

 Price wars: zodra er lagere prijzen worden gehanteerd, zullen de opbrengsten 

lager zijn. Op een grotere markt is er dan meer strijd.   

2. Threat of new entry 

Indien het risico op nieuwe bedrijven op de markt groot is, zal er meer concurrentie zijn 

in de industrie. Het risico op nieuwe bedrijven kan verlaagd worden door barrieres voor 

toetreding. Verder zijn kosten voor toetreding, specialistische kennis en technologische 

aspecten belangrijke factoren die meespelen in de beslissing tot toetreden. Ook 

economies of scale (schaalvoordelen) kunnen belangrijk zijn in de beslissing. 

Schaalvoordelen kunnen behaald worden door bijvoorbeeld constante kosten beter te 

verspreiden door meer producten te produceren.  
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3. Supplier power 

De mate van macht van de aanbieders wordt supplier power genoemd. Indien de 

bedrijven in de aanbiedende industrie veel kunnen bepalen met betrekking tot 

contracten. 

 Concentration: bij een sterke concentratie zijn er weinig aanbieders ten opzichte 

van kopers, en is de supplier power groot; 

 Substitutability: zodra de aanbieders gemakkelijk vervangen kunnen worden, zal 

de supplier power niet groot zijn; 

 Importance of input: als de aanbieders geen grote toevoeging zijn, zal de supplier 

power laag zijn; 

 Switching costs: als het duur is om te switchen van supplier, dan is de supplier 

power hoog; 

 Downstream integration: als de supplier beter zelf kan gaan produceren in plaats 

van het product doorverkopen, dan ontstaat er een hoge supplier power. 

 

4. Buyer power 

De mate van macht van de bedrijven in de kopende industrie wordt buyer power 

genoemd. Deze macht is groot als de kopers veel kunnen bepalen op het gebied van 

overeenkomsten.  

 Concentration: bij een sterke concentratie van kopers ten opzichte van 

aanbieders, is de buyer power hoog; 

 Product differentiation: de buyer power is hoog als er veel producten zijn op 

de markt;  

 Switching costs; 

 Upstream integration vindt plaats zodra de kopers zelf de producten gaan 

produceren in plaats van inkopen. 

 

5. Threat of substitutes 

Het risico op substituten hangt af van de mate waarin producten van een andere 

industrie de producten van de betreffende industrie kunnen vervangen. Zodra er meer 

substituten zijn, zal de concurrentie toenemen en zal er een lagere prijs worden 

gehanteerd. De winst zal tevens ook lager zijn. 

 

Impact of complementors 

Een zesde factor in het Five-Forces model betreft de invloed van complementoren. 

Sommige producten worden aangevuld door een product uit een andere industrie. Dit 

product heeft een positieve invloed op de verkoop van het betreffende product. Een 

voorbeeld hiervan is koffiemelk bij koffie.  

 

Industrie en innovatie 

Een strategische groep is een kleine groep van bedrijven die, vanwege gelijke 

strategieën, resources en capabilities, sterker concurreren dan andere bedrijven in 

dezelfde industrie. Elke industrie doorloopt een gelijk patroon van evolutie tijdens zijn 

levensduur, dit wordt ook wel de industry life cycle genoemd. Een proces tijdens deze 

levenscyclus heet commoditization, waarbij de verkopen uiteindelijk minder af gaan 

hangen van het unieke product maar meer van de prijs van het product. 

 

In een industrie kan het voorkomen dat een innovatief product of proces gerelateerd aan 

technologie ervoor zorgt dat zittende bedrijven een achterstand oplopen. Deze invloed 

van technologie wordt aangeduid met discruptive technology. De zittende bedrijven 

kunnen voor het innovator’s dilemma komen te staan: als investeren in innovatie de 

vraag van de klanten niet direct bevredigd, wordt investeren in innovatie ontweken. Een 

ander bedrijf kan dan door discruptive technology een concurrentievoordeel krijgen. 
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D. 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 

  

mailto:info@slimstuderen.nl


Overzicht studiestof Marketing en Strategie 2014-2015 

Twitter.com/SlimStuderen | Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

12 

E. 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.  

 



Overzicht studiestof Marketing en Strategie 2014-2015 

Twitter.com/SlimStuderen | Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

13 

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! 

mailto:info@slimstuderen.nl
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F. 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  

  

mailto:klantenservice@capitaselecta.nl
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BON 

 

20% korting 
bij aankoop van een kortingspakket op 

http://www.slimstuderen.nl 

 

Gebruik bij het bestellen code ECBKUVA. 
De code is geldig tot en met eind september 

http://www.slimstuderen.nl/


 



Het 1e semester biedt CAPITA SELECTA de 
volgende cursussen voor jou aan: 

 
 

 

Wiskunde: 
 
Marketing & 
Strategie: 
 
Wiskunde: 
 
Strategisch 
Management: 
 
 
 
Blok 3:  

Deeltoets 
 
Deeltoets 
 
 
Tentamen 
 
Tentamen 

 
 
 

 
 

 
 
 
Leren dokteren 1   

 

 En alle herkansingen van deze periode!  

  

 

TENTAMENS HALEN?! 

~ Volg een cursus bij CAPITA SELECTA ~ 
 

 3,4 of 5 lessen van 3 uur 

 De beste student-docenten 

 Kleine klassen 

 Ruimte voor vragen 

 Oefenen met (oude) tentamenvragen 

 Optimaal voorbereid naar jouw tentamen 

 Inschrijven via www.capitaselecta.nl 

 Vragen via klantenservice@capitaselecta.nl of 

010-2142394  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.capitaselecta.nl/
mailto:klantenservice@capitaselecta.nl



