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Deze toets is gebaseerd op het artikel ‘Levensloop als proeftuin voor een economische bril’ 
door Lans Bovenberg. 

Zorg er voor dat je in al je antwoorden argumenten uit het artikel gebruikt. 
 

Algemeen (5 punten) 
1. Welke drie argumenten worden er in het artikel gebruikt om de stelling “de 21e eeuw wordt de 

eeuw van de vrouw” te onderbouwen. (2p) 
2. Leg uit hoe de omslag van een industriële naar een diensteneconomie heeft bijgedragen aan de 

opkomst van de nieuwe levensfase ‘het speelkwartier’. (2p) 
3. Leg in eigen woorden de ouderschapsval uit. (1p) 
 
Studielening (3 punten) 
Tijdens je studie kun je geld lenen van de InformatieBeheerGroep (IBG). Na het afronden van de 
studie dient deze te worden terugbetaald. Als je echter een laag inkomen hebt hoef je niet de hele 
studieschuld af te betalen. Dit heet de draagkrachtregeling,  
4. Geef een voordeel van deze draagkrachtregeling. (1p) 
5. Geef een nadeel van deze draagkrachtregeling. Gebruik bij je antwoord de term ‘moreel 

gevaar’ (moral hazard) (2p) 
 
Werk (4 punten) 
Uit het artikel: 
Een voorbeeld van een ongeschreven (impliciete) afspraak is die tussen werkgever en werknemer. Op 
jonge leeftijd krijg je als werknemer minder betaald dan je productiviteit maar op oudere leeftijd 
wordt dit goed gemaakt doordat je juist meer krijgt dan je productiviteit. 
6. Wat voor gevolgen heeft deze afspraak voor het opbouwen van menselijk kapitaal tijdens de 

periode dat je aan het werk bent. (2p) 
 
Gert en Hermien (9 punten) 
Gert en Hermien, beide 30 jaar oud, wonen sinds anderhalf jaar samen in een huis dat ze samen 
hebben gekocht. Over een half jaar verwachten Gert en Hermien hun eerste kind. Ze hopen later nog 
een tweede of zelfs derde kindje te krijgen. 
Gert heeft aan de kunstacademie Minerva gestudeerd en daarna een paar jaar als freelance illustrator 
gewerkt. Omdat dat niet beviel heeft hij drie jaar geleden de verkorte PABO gedaan en hij is nu sinds 
een halfjaar werkzaam als groepsleerkracht op een basisschool.  
Hermien is na haar opleiding bedrijfseconomie als managementtrainee bij Google Nederland 
begonnen en is daar inmiddels opgeklommen tot commercieel directeur. 
Gezien de huidige economische crisis maken Gert en Hermien zich enigszins zorgen om hun 
pensioenopbouw. Zeker Gert omdat hij tijdens zijn freelance werk geen pensioen heeft opgebouwd. 
Op dit moment werken Gert en Hermien beide fulltime (5 dagen in de week). Nu met hun kindje op 
komst zijn ze aan het nadenken over de vraag hoe ze de zorg voor hun kindje moeten vormgeven en 
wat de consequenties van hun eventuele keuzes zullen zijn.  
 
7. Schrijf op basis van de concepten ‘Ruil’ en ‘Samenwerken en Onderhandelen’ een advies voor 

Gert en Hermien waarbij je in ieder geval de verschillende mogelijkheden voor hun bespreekt 
en de (economische) voor- en nadelen weergeeft. 
In de bijlage zijn per concept de bijbehorende begrippen gegeven. Juist gebruik van deze 
begrippen leidt tot een beter gefundeerd advies en dus tot een hoger cijfer.(9p)   


