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Voorwoord 
 

Beste nieuwe Bedrijfskunde studenten! 

 

Welkom in Groningen! Na jullie kennismaking met Groningen in de Keiweek is het nu 

eindelijk tijd om kennis te maken met jullie eigen studie.  

Ook als Slimstuderen.nl willen we jullie al graag op de hoogte brengen van onze 

werkzaamheden.  

 

Slimstuderen.nl biedt het hele jaar door samenvattingen aan voor de tentamens die je 

gaat maken. In dit overzicht zijn een aantal onderwerpen voor jullie eerste tentamen 

alvast weergegeven, zodat je een goed beeld krijgt van wat zo’n samenvatting nou 

inhoudt. Het afgelopen jaar heeft 75% van alle Nederlandse studenten gebruik gemaakt 

van onze samenvattingen. 

 

Werken bij Simstuderen.nl 

Slimstuderen.nl is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste auteurs die ons kunnen 

helpen bij onze samenvattingen. Ben je geïnteresseerd in het werken bij 

Slimstuderen.nl? Stuur dan een mailtje naar info@slimstuderen.nl. 

 

Op de hoogte blijven? 

Wil je op de hoogte blijven van al onze acties, vacatures en al het andere moois dat wij 

te bieden hebben? Like ons dan ook op facebook! 

 

 Alles rondom Groningen: facebook.com/SlimstuderenGroningen 

 

Waar kun je ons kopen? 

 

De samenvattingen van Slimstuderen.nl zijn te bestellen via Slimstuderen.nl of los te 

koop bij de Copy-Copy. Oude Kijk in ’t Jatstraat 52! 

 

Bestellen met korting! 

Bestel nou jouw eerste samenvattingen met 25% korting! Gebruik de onderstaande code 

op www.slimstuderen.nl en geniet van het studentenleven in Groningen. Op de volgende 

bladzijdes staat een voorbeeld van hoe de samenvattingen er uitzien.  

 

BDK2015 

 

Veel plezier en succes met jouw studie! 

 

SlimStuderen.nl 

  

mailto:info@slimstuderen.nl
http://www.slimstuderen.nl/
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A. Prijs strategieën 
 

Het vaststellen van prijzen laat doorschemeren hoe organisaties de waarde van 

consumenten behouden nadat ze waarde hebben gecreëerd met de andere marketing 

mix voor product ontwikkeling, promotie en productie. Dit hoofdstuk bespreekt drie 

prijsstrategieën.  

 

Wat is een prijs? 

Een prijs is hoeveel geld voor een product of service wordt gevraagd; het is een totaal 

van alle waarden dat consumenten betalen voor het voordeel dat ze genereren door het 

hebben van een product of gebruik van een service. De prijs is het enige element van de 

marketing mix dat winst genereert en flexibel is. 

 

Prijsstrategie 

Om te kunnen definiëren wat een optimale prijs is moeten marketeers een evenwicht 

vinden tussen de waarde die een consument ervaart en de kosten van het product. In 

het vaststellen van een prijs moeten verschillende factoren worden overwogen zoals 

interne/externe factoren, de vraag in de markt, de prijs van concurrenten en strategieën. 

 

Customer value based pricing 

Custumer value based pricing omvat een prijs die past bij de verwachte waarde die 

consumenten zullen ervaren van een product of service. Het bestaat uit het vaststellen 

van prijzen gebaseerd op de verwachte waarde van kopers in plaats van gebaseerd op de 

kosten van de verkoper. De prijs wordt onderweg vastgesteld in combinatie met de 

andere onderdelen van de marketing mix voordat een marketing strategie wordt 

bedacht. Marketeers beginnen met het analyseren van behoeftes van consumenten, 

waarden die consumenten hechten aan een bepaald product of service en zetten dan de 

prijs die voldoet aan de waarde.  

Er zijn twee types van value-based pricing. Good-value based pricing, dat is de 

combinatie van kwaliteit en goede service voor een passende prijs. Door de economische 

ontwikkelingen van de laatste jaren zijn er steeds meer bedrijven die meer kwaliteit 

aanbieden voor dezelfde prijs, of dezelfde kwaliteit voor een lagere prijs. Een voorbeeld 

van good-value pricing is Every Day Low Pricing zonder kortingen, in tegenstelling tot 

high-low pricing, wat hogere dagelijkse prijzen betekent maar vaker kortingen en 

promoties geeft. Value added pricing gaat om het aanbieden van waarde vergrotende 

functies en services om als bedrijf zich te differentiëren en hogere prijzen te kunnen 

vragen.  

 

Cost value based pricing 

Cost-based pricing is het vaststellen van prijzen gebaseerd op productie, distributie, 

verkoop, en winst marge. Bedrijven die meer kost-gericht zijn in hun strategie en prijs, 

moeten een balans vinden tussen kosten en verkoop/omzet. Kosten worden beschreven 

als: variabele kosten die variëren met de productie of verkoop, vaste kosten die variëren 

met de capaciteit van productie en totale kosten, en een som van het voorgaande. 

Management moet proberen om schaalvoordelen te realiseren om hun vaste kosten te 

spreiden over een groeiend aantal eenheden. Wanneer een bedrijf steeds meer ervaring 

krijgt, wordt de productie steeds efficiënter en de kosten van de productie zullen dalen. 

Learning curve laat de vermindering in gemiddelde productie kosten per eenheid zien 

dat een gevolg is van opgedane productie ervaring. De strategie achter de ervaring curve 

is het vergroten van de marktaandeel door kosten en prijs te verminderen terwijl je 

ervaring opdoet van de hoge verkoop cijfers.  

Deze techniek kan risicovol zijn wanneer concurrenten andere technieken vinden die 

efficiënter zijn dan alleen het vergroten van de afzet.  

Cost-plus pricing (markup pricing) is het toevoegen van krediet op de kosten van het 

product: 
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑 =  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 +  𝑉𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛/𝐴𝑓𝑧𝑒𝑡 
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑/ (1 − 𝑔𝑒𝑤𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡) 

 

Deze methode is niet de beste omdat het de vraag en prijzen van concurrenten negeert, 

maar het is nog steeds een populaire methode omdat organisaties geen frequente 

aanpassingen hoeven te maken. Wanneer alle bedrijven in de industrie deze methode 

volgen is de prijs competitief het minst heftig en denken consumenten/verkopers dat het 

een juiste manier is van prijzen genereren.  

 

Break-even analyse en target profit pricing 

Break even pricing is het zetten van een prijs die puur kostendekkend is, dus kosten 

van het produceren en marketing van een product. Om de totale omzet gelijk te laten 

zijn aan de totale kosten moet het bedrijf moet op zijn minst een bepaalde break-even 

volume afzetten. 

 
𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 − 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛/ (𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 − 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛) 

 

Competition based pricing  

Het vaststellen van prijzen gebaseerd op competitors pricing betekent dat bedrijven de 

strategieën, prijzen, marketing, en kosten van hun concurrenten volgen. Organisaties 

moeten de waargenomen waarde van het product door de consumenten begrijpen, hoe 

sterk de concurrent is, hoe het product van de concurrent anders is dan anderen en hoe 

de markt structuur in elkaar zit (competition concentration).  

 

Interne en externe factoren die prijzen beïnvloeden 

Prijs strategie gefocust op waarde, kosten of concurrenten zijn niet de enige factoren die 

meegenomen moeten worden in het bepalen van de prijs. Interne factoren die een effect 

kunnen hebben op de prijs zijn: marketing strategie, doelen, en marketing mix. Externe 

factoren zijn gerelateerd aan de specifieke industrie waarin het bedrijf opereert en 

factoren vanuit de omgeving. 

 

Interne factoren 

Het bepalen van de prijs is de volgende stap nadat het bedrijf de target heeft vast 

gesteld en de positioning strategie heeft bepaald. Marketing strategie en mix zijn 

essentieel in het zetten van de prijs omdat consumenten zoeken naar producten die hen 

de beste waarde geven voor een bepaalde prijs. Het bepalen van prijzen heeft ook te 

maken met de doelen die het bedrijf heeft: nieuwe consumenten aantrekken, lage prijzen 

om new entrants te voorkomen of consumenten loyaal houden. Bovendien moeten 

bedrijven in het bepalen van de prijs rekening houden met de design van het product, 

distributie van het product, en promotie van het product om het marketing programma 

zo efficiënt mogelijk te maken. Target costing is een prijs-positioning strategie die 

begint met een ideale verkoop prijs gebaseerd op de waargenomen waarde van de 

consument en bepaal erna de kosten op de prijs om die af te stemmen op de prijs. Non 

Price positioning is gefocust op het aanbieden van waarde die de hogere prijs 

rechtvaardigt. Een andere strategie is een hoge prijs vragen waardoor het product 

prestige krijgt.  
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Externe factoren 

In kleine organisaties zijn prijzen bepaald door het top management, in grote bedrijven 

door managers van verschillende divisions (afdelingen). In bepaalde industrieën, waar 

prijzen de key factor zijn(olie bedrijven, vliegmaatschappijen), worden prijzen bepaald 

door speciale prijs afdelingen die verslag uitbrengen naar de marketing afdeling of het 

top management.  

 

 

 Prijs-vraag relatie varieert in verschillende soorten industrieën. In pure competition 

markets, hebben marketing onderzoek, product ontwikkeling, prijs, reclame, en 

verkoop afdelingen geen groot belang, wat de kleine inspanning van managers in 

deze markten verklaard. In monopolistic competition markets, proberen bedrijven 

zich te differentiëren voor verschillende prijs segmenten door branding, advertising, 

personal selling. Pure monopolie (alleenhandel) is georganiseerd als een 

particulier/niet-particulier georganiseerde alleenhandel of een overheid monopolie. 

Om de relatie te begrijpen tussen prijs en consumenten moeten bedrijven kijken 

naar de demand curve. Demand curve laat het aantal eenheden zien dat wordt 

gekocht in een bepaalde tijd voor een bepaalde prijs. In een monopolie laat de 

demand curve de totale vraag zien afhankelijk van verschillende prijzen.  

 Price elasticity of demand meet de sensitiviteit van verandering in vraag als gevolg 

op een verandering in de prijs. Elasticity of demand maakt het mogelijk voor 

verkopers om hun prijzen te verlagen om meer afzet te genereren, zolang de 

marginale kosten niet hoger worden dan de marginale winst. Aan de andere kant 

zijn consumenten minder sensitief voor prijzen wanneer een product exclusief is, 

moeilijk om te vervangen, of de prijs van het product is maar een klein deel van 

zijn/haar inkomen. Prijs elasticiteit = 
%∆𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛

%∆𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
.  

 Economische omstandigheden die prijs strategieën kunnen beïnvloeden zijn 

expansies, recessies, rente, inflatie. Deze factoren hebben een directe impact op de 

perceptie van de consument van de waarde van het product, de kosten van het 

bedrijf, en het uitgavenpatroon van consumenten. Na de economische 

omstandigheden van de laatste jaren hebben veel bedrijven hun focus verlegd naar 

prijs dalingen en kortingen. Ook al is dit niet de beste strategie omdat het een 

verslechterd imago van het product, een lagere winst marge, of een lagere 

flexibiliteit van prijs veranderingen in de toekomst kan betekenen. Daarom moeten 

bedrijven zich focussen op het leveren van de verwachte waarde voor de betaalde 

prijs. 
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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 

  

mailto:info@slimstuderen.nl
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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! 

mailto:info@slimstuderen.nl
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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  
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