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Preface 

 

Best new Psychology students! 

 

After your introduction to Groningen in the Kei week it is now finally time to get 

acquainted with your own study.  

 

Slimstuderen.nl offers throughout the year summaries for each exam that you will make. 

In this list are some topics for your first exam already displayed, so you get a good idea 

of what such a summary looks like. Last year 75% of all Dutch students used our 

summaries. 

 

Working at Simstuderen.nl 

Slimstuderen.nl is always looking for new, enthusiastic writers who can help us with our 

summaries. This applies to both the Dutch and the English-speaking Psychology 

students. Are you interested in working at Slimstuderen.nl? Send an email to 

info@slimstuderen.nl. 

 

To stay informed? 

Would you like to kept informed of all our actions, vacancies and all the other wonderful 

things we have to offer? Like us also on facebook! 

 

• All around Groningen: facebook.com/SlimstuderenGroningen 

 

Where can you buy us? 

The summaries of Slimstuderen.nl can be ordered at Slimstuderen.nl or you can buy 

them at the Copy-Copy. Oude kijk in 't Jatstraat 52! 

 

Do you want to win or order? 

Join our campaign and win six months free summaries Slimstuderen.nl. Or by your first 

order online with discount. Use the following coupon code: 

 

PSYRUG1516 
 

Hope to see you soon! 

 

SlimStuderen.nl
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A. The basics of Psychology 
 

Definition of Psychology 

Psychological Science studies the mind, brain and behavior of human beings or other 

animals by conducting research. A psychologists therefore works in the field of 

understanding, changing or predicting behaviors. 

Through biological processes in the brain, mental activity occurs. The term mind is used 

when talking about mental activity. All actions that can be observed are called behavior. 

Critical thinking is important for being scientific. It mostly describes evaluating 

information. Another important term in that context is amiable skepticism. This includes 

broad-mindedness and alertness at the same time. Keeping in mind and balancing out 

these two sides and thus evaluating the information carefully makes one a critical 

thinker.  

People oftentimes have biases or wrong intuitions. Psychological reasoning finds out how 

people think and in what situations they do so. Knowing about some of the typical 

'mistakes' most humans make, helps us to become better critical thinkers. 

A list of some of the typical mistakes most humans make: 

 Ignoring evidence (confirmation bias): When new information does not fit to 

a person's belief, they try to proof it wrong or just don't listen to it;  

 Failing to accurately judge source credibility: People tend to believe 

authorities even if they do not justify their statements; 

 Misunderstanding or not using statistics: People do not believe statistics, 

because they rather rely on their personal observations; 

 Seeing relationships that do not exist: Thinking that two events are 

correlated, because they happen around the same time, even if they are 

completely independent from each other; 

 Using relative comparisons: The way in which information is presented (for 

example the order) influences people a lot; 

 Accepting after-the-fact explanations: People interpret situations in hindsight, 

even if they do not actually know the facts; 

 Taking mental shortcuts: Sometimes heuristics define the behavior of humans; 
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 Failing to see your own inadequacies (self-serving bias): People have a 

positive image of themselves and most of them think that they are better than 

average.  

 

The origins of Psychology 

Since psychology originates from philosophy, some recent topics in psychology have 

already been discussed by wise philosophers in ancient times. One of the two main topics 

that have been around for a very long time is the nature/nurture debate. It is 

referring to the question whether individual features derive from inherited/biological 

information or from one's personal environment such as culture and education. 

The other one is the mind/body problem. A lot of people used to believe that the mind 

and the body of one person were separate from each other. 

Throughout the 1800's psychology developed into its own discipline. The first psychology 

laboratory and institute was created by the German Wilhelm Wundt in 1879. He also 

founded the method of introspection. That is a way of measuring the subjective 

thoughts of a person, by relying on their own reports of their thoughts and feelings. 

Different schools of thought have shaped psychology from that point on.  

Structuralism is the school of thought, in which people believe that conscious 

experience can and should be broken down into all of its parts. Researchers such as 

Edward Titchener believed that they would be able to understand the mind if they 

analyzed all underlying units. He tried to do so by making use of the method of 

introspection as well. 

William James was the founding father of the next school of thought, called 

functionalism. Researchers put most emphasis on trying to discover the functions of the 

mind. James believed that the mind could not be divided into single parts, because it is 

too complex. The notion of the stream of consciousness was also developed by him. It 

means that the mind contains a never-ending series of thoughts.  

The idea of functionalism was also closely related to the evolutionary theory. Charles 

Darwin founded this new way of thinking and promoted that adaptions are passed from 

one generation to another, because they give the individuals having those adaptions an 

advantage to the rest of the population. This means that also the mind developed 

through natural selection. 
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Another approach, which is very different to structuralism is the Gestalt theory. It 

consists of the belief that the sum of all personal experiences is not the same as the 

whole of personal experience and that perception is subjective.  

Sigmund Freud is a very famous person in the field of psychology. After he found out 

that unconscious processes have a huge influence on human behavior he developed a 

method to treat people with mental disorders, called psychoanalysis. Through listening to 

his patients, he tried to make their problems conscious and thus treat their disorders. 

When making use of free association patients are supposed to just talk about whatever 

comes to their mind.  

Another huge school of thought in psychology is behaviorism. John B. Watson 

demanded that psychology needs to examine observable behavior in order to be a real 

science. He and his peers believed that animals learn by reacting to environmental 

experiences or stimuli. Therefore they were trying to predict behavioral responses to a 

stimuli. Mental states, feelings or thoughts were basically of no interest to behaviorists, 

as long as you could not observe them. B.F. Skinner is also known very well for his 

research in this branch of psychology.  

The cognitive revolution in the 1960's placed a big emphasis on mental states. 

Psychologists now focused on memory, language and child development. Cognitive 

psychology first only dealt with different mental functions, such as thought processes, 

but when technology advanced, the brain became a big field of interest for cognitive 

psychologists, such as George A. Miller. Cognitive neuroscience developed as cognitive 

psychologists teamed up with neuroscientists, computer scientists and philosophers. 

Social psychology appeared around the time of World War II. Psychologists wanted to 

figure out how people behave when they are in certain social contexts. The way people 

influence other people differs from person to person. With those individual differences is 

dealt with in the field of personality psychology. 

The psychological treatments of disorders were usually determined by the current 

school of thought. Due to the fast progress in psychology, lots of diseases can now be 

treated through different approaches (e.g. biological and environmental) and therefore 

the treatments have better chances of being more effective.  

Current research in Psychology 

There are four main fields which arouse a lot of interest in the world of psychology in the 

moment. 
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Biology is very important for explaining the basic processes in our bodies which cause 

our behavior.  

For example there is a lot of research dealing with brain chemistry, to find out which 

substances cause what effects. Also, neuroscience makes use of brain imaging methods 

to discover the neural procedures within the brain.  

It also figures out whether there is localization for specific tasks. Analyzing the human 

genome is another important part considering this point. Scientists can find out which 

genes are responsible for what and connect that knowledge to the treatment of 

disorders. 

Evolutionary thinking is the next big topic in current psychology. The knowledge that 

the brain has developed for such a long time makes it possible to explain certain 

behaviors with the need for this behavior in our ancestors. Some functions of our brain 

might thus be adaptions from former times and researcher also found that even the mind 

adapts to different cultures.  

Research in the field of culture is also quite popular, because interactions between 

groups are really special in human beings. Oftentimes adaptive solutions are presented 

by a culture, because previous generations figured out that this certain method worked 

very well. In general, culture has a big influence on people's minds and their way of 

living, but the norms vary from culture to culture.  

Research in psychology now combines different levels of analysis. The major levels of 

analysis walk together with the most popular research methods and are called the 

biological level of analysis, the individual level of analysis, the social level of analysis and 

the cultural level of analysis. By using multiple levels of analysis for one topic a broader 

understanding of this topic is possible. Sometimes psychologists even work together with 

scientists from different fields to create interdisciplinary knowledge and more insight.  

Depending on the subfield in psychology, psychologists make use of different levels of 

analysis. Some also focus on science and some on practice. Some subfields of psychology 

are: neuroscience/biological psychologists, cognitive psychologists, developmental 

psychologists, personality psychologists, social psychologists, cultural psychologists, 

clinical psychologists, counseling psychologists, school psychologists, industrial and 

organizational psychologists. 
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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.  

 

 

 

 

 



Sample summary 2015-2016 

Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

 

10 

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.  

 

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  

 

mailto:klantenservice@capitaselecta.nl
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