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Opgave 1. Beroving 2 AM 

In het bedrijfsleven wordt investeren in je medewerkers gezien als een goede zaak. 
Human capital is nu eenmaal een onderscheidende factor in de concurrentiestrijd 
tussen bedrijven. Als een bedrijf investeert in de HBO of masteropleiding  voor zijn 
medewerkers, kan dat in de toekomst leiden tot verloop (de werknemer vertrekt) of 
hogere looneisen van de betreffende werknemer. Werkgevers beschermen hun 
eigen belangen door het betalen van een studie gepaard te laten gaan met het 
tekenen van een contract waarin de werknemer beperkt wordt, om zijn diploma te 
gebruiken een voordeel te behalen op de arbeidsmarkt. 

1. Wat is een synoniem voor “human capital”? 
Menselijk kapitaal 

2. Wat wordt bedoeld met de zin “Human capital is nu eenmaal een 
onderscheidende factor in de concurrentiestrijd tussen bedrijven”? 
Dat met mensen die veel kennis en ervaring hebben een bedrijf beter (tegen 
lagere kosten) kan produceren dan de concurrent. 

3. Leg uit dat bedrijven vooral zullen investeren in HBO en masteropleidingen 
waar in de markt veel behoefte aan is. 
Bedrijven zullen investeren in bestaand personeel, omdat ze op de 
arbeidsmarkt niet de juiste persoon kan vinden. Dat komt veelal omdat 
bepaalde beroepsgroepen schaars zijn en iedereen probeert om iemand met 
ie opleiding te werven (denk aan ICT’ers) 

4. In welke arbeidsmarktsituatie kunnen werknemers hogere lonen eisen na het 
afronden van een HBO of masteropleiding? 
Vooral bij een krappe arbeidsmarkt 

5. Op welke manier kan er een berovingsprobleem ontstaan in de geschetste 
situatie. 
De opgeleide werknemer kan dreigen naar een andere werkgever te gaan. De 
opgeleide werknemer kan een hoger salaris eisen. 

6. Noem twee zaken op die de werkgever in het genoemde contract kan laten 
opnemen. 
De plicht om een bepaalde tijd bij het bedrijf te blijven, en de plicht om de 
opleidingskosten terug te betalen bij voortijdig vertrek. 
 

 


