
Antwoorden levenslooptoets 
 
Algemeen 
1. Drie van de onderstaande noemen (elke fout -1 punt) 

- Vraag naar vrouwelijk kapitaal stijgt door omslag van industrie naar diensten 
- Meer vraag naar zorg door ver4grijzing/ meer onderwijs en gezondheidszorg 

leidt tot meer vraag naar vrouwelijk kapitaal  
- Introductie pil 
- Beter opleidingsniveau van de vrouw 

2. Daardoor meer vraag naar jonge vrouwen die daardoor hun moederschap gingen 
uitstellen waardoor eer ruimte voor een nieuwe fase kwam 

3. Tijd & Inkomen zijn relatief schaars door het wegvallen van een inkomen terwijl de 
kosten toenemen 

 
Studielening 
4. Toegankelijkheid van opleidingen wordt vergroot wat goed is voor de opbouw van het 

(nationale) menselijk kapitaal. 
 (NB geneuzel over hoe fijn het is om niet zo zwaar en zo lang in de schulden te zitten 
 voor die arme studentjes => 0 punten) 
5. Hebben studenten nog wel een prikkel om hun menselijk kapitaal ten volle te benutten 

als de opbrengsten naar de bank gaan? 
 
Werk 
6. Dwingt op vooral te investeren in bedrijfspecifiek kapitaal en daardoor kan men minder 

goed ij andere bedrijven aan de slag en loopt groot risico bij ontslag 
 (NB noemen van bedrijfspecifiek kapitaal noodzakelijk voor de 2 punten) 
 
Gert en Hermien 
Elementen die punten opleveren: 
• Het is noodzakelijk om hun leven opnieuw in te richten om hun kind een goede start 

(leervermogen en dienstbaarheid) te geven (1p) 
• Handig als ze zich beide specialiseren om vervolgens te ruilen. Zo ontstaat wederzijds 

voordeel (Ruil) (2p)  
• Gert heeft minder MK opgebouwd dus voor hem is het minder kostbaar zich van de 

arbeidsmarkt terug te trekken. (Ruil) (1p) 
• Hermien heeft vooral voor bedrijfsspecifiek MK. Heeft ze opgebouwd en moet zich nu 

gaan uitbetalen volgens het impliciete contract dat ze met Google Nederland heeft. 
Maakt stoppen met werken stuk lastiger (Samenwerken & Onderhandelen) (1p) 

• G&H moeten er wel van op aan kunnen dat ze hun tegengesteld belang opzij kunnen 
zetten en te handelen naar hun wederzijds belang (Samenwerken & Onderhandelen) 
(1p) 

• Kunnen ze oplossen door contract/herhaald spel/ reputatie Samenwerken & 
Onderhandelen) (1p) 

• Ze moeten er voor zorgen om een goede relatie met hun kinderen te onderhouden om zo 
hun pensioen veilig te stellen. Hermien valt af als makelaar in het intergenerationeel 
contact. Kan Gert deze rol overnemen? (Samenwerken & Onderhandelen) (1p) 

 
• 1 punt over voor opbouw/diepgang en originaliteit van het advies 
• Verder 1 punt per goed gebruikte overige begrippen uit ruil en samenwerken & 

onderhandelen. Tot een maximum van 9 punten totaal. 


