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Samenvatting
Het pensioenbewustzijn in Nederland is laag. Veel consumenten weten niet wat zij na pensionering
voor inkomen zullen hebben, hoe ze dit kunnen aanvullen en of het opgebouwde pensioen
toereikend zal zijn. Hoewel de Nederlandse consument elk jaar van zijn pensioenuitvoerder het
Uniform Pensioenoverzicht ontvangt, leidt het verstrekken van dit overzicht niet automatisch tot
meer inzicht in de eigen pensioensituatie. Veel consumenten geven aan de informatie van
pensioenuitvoerders niet te begrijpen.
In dit onderzoek wordt de begrijpelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht onderzocht. Meer
specifiek wordt nagegaan wat het effect van voorkennis, in relatie tot leesvaardigheid en motivatie,
is op begrijpelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht. Tevens wordt onderzocht of de recent
ontwikkelde pensioenkennistest een adequaat middel is om voorkennis omtrent pensioenen te
meten.
Omdat uit literatuuronderzoek bleek dat voorkennis voor studieteksten en weinig coherente
teksten de belangrijkste voorspeller is voor tekstbegrip, is de volgende hypothese geformuleerd:
voorkennis is een sterkere voorspeller voor tekstbegrip van het Uniform Pensioenoverzicht dan
leesvaardigheid en motivatie.
Aan 100 proefpersonen zijn achtereenvolgens een motivatietest, een pensioenkennistest, een
begripstest m.b.t. het Uniform Pensioenoverzicht, een woordenschattoets en een motivatietoets
achteraf voorgelegd. De resultaten wezen uit dat de pensioenkennistest inderdaad een betrouwbare
toets is voor het meten van voorkennis omtrent het pensioen. De geformuleerde hypothese bleek
echter onwaar. Niet voorkennis, maar woordenschat en in mindere mate motivatie bleken effect te
hebben op tekstbegrip van het Uniform Pensioenoverzicht.
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Inleiding

‘Ja, dat is wel interessant, zo’n onderzoek over je pensioen. Daar zou ik eigenlijk
ook meer van moeten weten.’ Peter (50)
‘Ik weet zelf wel maar zeer weinig over pensioenen.’ Suzanne (26)
‘Het wordt tijd dat ze daar eens wat aan gaan doen.’ Piet (57)
‘Daar weet ik allemaal niks van, dat regelt mijn man allemaal.’ Josephina (54)
‘Pensioenen, dat is niet echt mijn vakgebied hè!’ Dennis (28)
Zomaar wat reacties die ik kreeg toen ik in mijn omgeving vroeg wie er wilde meewerken aan mijn
onderzoek naar de begrijpelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht. Het geeft al een beetje aan
hoezeer het onderwerp ‘pensioenen’ leeft onder jongeren én ouderen. Velen zijn weinig
geïnteresseerd in het pensioen en geven ook aan er niet genoeg over te weten. Daarbij wordt de
door pensioenuitvoerders verstrekte informatie niet altijd even goed begrepen.
Op het begrip ligt in dit onderzoek de focus: er wordt onderzoek gedaan naar tekstbegrip van het
Uniform Pensioenoverzicht en met name naar het effect van voorkennis hierop. Behalve voorkennis
kunnen echter ook andere factoren het tekstbegrip beïnvloeden. Daarom wordt ook met
leesvaardigheid en motivatie rekening gehouden als voorspellers van tekstbegrip van het Uniform
Pensioenoverzicht. Tevens wordt onderzocht of de pensioenkennistest in zijn huidige vorm een
adequaat middel is om voorkennis omtrent pensioenen te meten.
In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit onderzoek beschreven. In hoofdstuk 2 worden
de theoretische achtergronden uiteengezet en de onderzoeksvraag en hypothese worden
geformuleerd in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethode besproken en in
hoofdstuk 5 komen de analyse en resultaten aan bod. Tot slot zijn de conclusie en discussie te vinden
in hoofdstuk 6.

3

1. Aanleiding
Voor de een lijkt het nog mijlenver weg, een ander ziet het al snel dichterbij komen: de
pensioendatum. Hoewel het merendeel van de pensioendeelnemers (65%) de urgentie van een goed
pensioen inziet, staat maar liefst 71% niet open voor informatie over het pensioen (Visser,
Kloosterveld & Oosterboer, 2012). Dat komt onder andere doordat er bij velen een gebrek aan
vaardigheid bestaat om met die pensioeninformatie om te gaan. Ruim veertig procent van de
deelnemers vindt de pensioeninformatie zoals die nu verstrekt wordt moeilijk te begrijpen (Visser et
al., 2012).
In opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoeksbureau Growth for
Knowledge (GKF, 2010) onderzocht in welke mate het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) duidelijk is
voor de consument. Wanneer consumenten stap voor stap door het UPO worden geleid, blijkt het
pensioenoverzicht een duidelijk overzicht te geven van het pensioen. Maar wanneer het UPO
zelfstandig wordt bekeken, zonder dwang van onderzoekers en meer zoals in werkelijkheid gebeurt,
nemen het aantal goede antwoorden en het begrip behoorlijk af (GfK, 2010).
Veel consumenten hebben dus moeite het Uniform Pensioenoverzicht goed te begrijpen. Het
onderzoek van GfK toont aan dat voor de lezer niet alle informatie in het UPO meteen duidelijk is en
dat er ook tussen de afzonderlijke UPO-onderdelen grote verschillen bestaan in duidelijkheid en
begrijpelijkheid (GfK, 2010).
Dit onderzoek richt zich op de begripsproblemen die zich voordoen als consumenten het UPO
bestuderen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de factor voorkennis van invloed is op begrip van
het UPO en hoe voorkennis zich verhoudt tot andere factoren die begrijpelijkheid beïnvloeden, zoals
motivatie en leesvaardigheid. Om voorkennis te kunnen meten, voerden de deelnemers aan dit
onderzoek een pensioenkennistest uit. Het functioneren van die vragenlijst, die nog niet eerder
onder proefpersonen is getest, zal in dit onderzoek ook worden besproken.
Voorkennis is een belangrijke voorspeller voor tekstbegrip en dient bovendien een praktisch doel in
deze context: als uit het onderzoek zou blijken dat voorkennis een groot effect heeft op begrip van
het UPO, dan kan overwogen worden of pensioeneducatie, bijvoorbeeld door werkgevers, een goed
middel is om het begrip van het Uniform Pensioenoverzicht te verhogen. Wanneer voorkennis echter
geen groot effect op begrip van het UPO blijkt te hebben, kan meer nadruk op één van de andere
voorspellers worden gelegd. Kortom, wanneer duidelijk is welke voorspeller de meeste invloed heeft
op UPO-begrip, kan worden nagegaan op welke manier het pensioen voor de consument
inzichtelijker kan worden gemaakt.

2. Theoretisch kader
2.1 Pensioenbewustzijn in Nederland
De cijfers die in de aanleiding genoemd worden, zijn uitgesproken verontrustend. Als 71% van de
pensioenopbouwende Nederlanders niet openstaat voor informatie omtrent het pensioen, kan dat
voor bepaalde groepen mensen een groot risico inhouden. Zo zijn er bijvoorbeeld consumenten die
ervan uitgaan dat het pensioen wel goed geregeld wordt door de staat en is er een groep
‘struisvogels’, die angstvallig zijn kop in het zand steekt, in de hoop dat alles wel goed komt. Deze
consumenten kunnen bedrogen uitkomen, met alle gevolgen van dien (GfK, 2010).
In 2012 is onderzocht in welke mate Nederlanders pensioenbewust zijn. Consumenten die volledig
pensioenbewust zijn, zijn op de hoogte van hun pensioeninkomen, weten wat de mogelijkheden zijn
om meer pensioen op te bouwen en weten ook of het pensioeninkomen dat ze gaan ontvangen
toereikend zal zijn. Volledig pensioenonbewusten weten dit alles niet (Nederlands Instituut voor de
Publieke Opinie [TNS Nipo], 2012). Het onderzoek toont aan dat het pensioenbewustzijn in ons land
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laag is. In 2011 was maar liefst 69% van de pensioenopbouwende Nederlandse bevolking volledig
pensioenonbewust, tegenover slechts 10% volledig pensioenbewusten.
Eerder onderzoek van CentIQ, Wijzer in Geldzaken, Stichting Pensioenkijker.nl en TNS Nipo (2009)
laat zien dat er binnen de groep volledig pensioenonbewusten vier risicogroepen te onderscheiden
zijn: een groep die minder pensioen opbouwt dan de partner, een groep die al over minder dan
twintig jaar met pensioen gaat, een groep met weinig financiële reserves en een groep die de eigen
pensioenkennis overschat. Eén persoon kan in meerdere risicogroepen vertegenwoordigd zijn.
Onderzoek naar de achtergrondkenmerken van deze risicogroepen toont aan dat middelbaar en
laagopgeleiden vaak twee of meer risico-indicaties hebben, net als veertigplussers (CentIQ et al.,
2009). Vooral voor deze groepen is het dus van belang dat zij de informatie die ze van hun
pensioenuitvoerder ontvangen, kunnen begrijpen en verwerken.

2.2 Het Uniform Pensioenoverzicht
Eén van de communicatiemiddelen van pensioenuitvoerders is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO),
dat jaarlijks aan alle pensioendeelnemers en gepensioneerden verstrekt wordt. Elke pensioenuitvoerder is hiertoe verplicht sinds het tot stand komen van de nieuwe Pensioenwet in 2007. Het
UPO wordt met een bijbehorende toelichting aan de deelnemers verstrekt met als doel hun en hun
eventuele nabestaanden een duidelijk inzicht te geven in de huidige en toekomstige pensioensituatie.
De toelichting bij het UPO is volgens 85% van de respondenten van het GfK-onderzoek echt nodig
om het UPO te kunnen begrijpen. Slechts iets minder dan de helft van deze respondenten vindt de
toelichting echter duidelijk; twintig procent noemt het document zelfs onduidelijk (GfK, 2010). De
toelichting wordt vaak erg lang gevonden, waardoor deelnemers ontmoedigd kunnen worden het
hele document te lezen. Bovendien moeten deelnemers met weinig leesvaardigheden vaak grote
moeite doen om de toelichting te begrijpen en te verwerken (Nell & Lentz, 2012).
In het GfK-onderzoek geeft 47% van de respondenten aan het UPO vrijwel helemaal te begrijpen
en nog eens 13% beweert het eigen UPO helemaal te begrijpen. Dit bleek echter niet overeen te
komen met het aantal goede antwoorden op de gerichte vragen die gesteld werden. Eén van de
problemen die te maken hebben met de begrijpelijkheid van het UPO is volgens GfK dat niet alle
informatie meteen duidelijk is. Met name de terminologie zou een obstakel vormen (GfK, 2010).
Volgens GfK bestaan er grote verschillen in duidelijkheid en begrijpelijkheid van de afzonderlijke
onderdelen van het UPO. Vooral de effecten van een verslechterende economie en het recht op
uitkering voor de partner bij overlijden (in het geval van een premieovereenkomst) zijn onduidelijke
en moeilijk begrijpbare onderdelen. Onderwerpen die door driekwart van de respondenten wel goed
begrepen werden, zijn de informatie over het opbouwpercentage en het gebruik van Factor A (GfK,
2010).

2.3 Tekstbegrip
Om te kunnen onderzoeken welke begripsproblemen zich voordoen bij het bestuderen van het
pensioenoverzicht en welke factoren daarin een rol spelen, is van belang eerst een goede
omschrijving van de term tekstbegrip te geven. Volgens Zwaan en Rapp (2006) houdt tekstbegrip in
dat de lezer een geïntegreerde mentale representatie construeert van de in een tekst beschreven
gebeurtenissen en deze kan toepassen. Daartoe is het belangrijk dat de lezer verbindingen legt
tussen die gebeurtenissen en de al bestaande representaties in het geheugen. Zwaan en Rapp
onderscheiden drie soorten informatie die begrip kunnen bevorderen of juist in de weg kunnen
staan: linguïstische aanwijzingen, de verwachtingen die de lezer heeft ten aanzien van een bepaald
tekstgenre en de achtergrondkennis van de lezer. De interactie hiertussen brengt een mentale
representatie van de tekst tot stand (Zwaan et al., 2006).
Voor succesvol tekstbegrip zijn dus integratie van informatie, achtergrondkennis en cognitieve
activiteiten noodzakelijk. Omdat lezers hun begripsvaardigheden voor verschillende doelen kunnen
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inzetten, kunnen ze ook verschillende mentale representaties maken. Er worden daarom drie niveaus
van mentale representatie onderscheiden: de surface structure, een representatie van de gelezen
tekst op woordniveau en syntactische structuur, de textbase representatie, waarin de proposities uit
de tekst centraal staan, en het situatiemodel, waarin informatie uit de tekst gerepresenteerd wordt
in combinatie met het activeren van achtergrondkennis (Zwaan et al., 2006). Het mag duidelijk zijn
dat dit laatste niveau de meest succesvolle vorm van tekstbegrip is.
Onderzoek naar tekstbegrip heeft zich tot nu toe vooral geconcentreerd op informatieve en
verhalende teksten, waarbij een tekst in zijn geheel gelezen wordt en er daarna een begripstaak
wordt uitgevoerd (o.a. Zwaan, Radvansky, Hilliard & Curiel, 1998; Pander Maat & Van der Ploeg,
2006; Kamalski, 2007). Hoewel dit soort onderzoeken een enorme schat aan kennis en inzichten
heeft opgeleverd, is er ook een belangrijk verschil met het huidige onderzoek naar tekstbegrip bij het
lezen van een pensioenoverzicht. Een UPO wordt immers met een ander doel gelezen dan een
informatieve of verhalende tekst. Het doel van een UPO is niet het kunnen reproduceren van de
inhoud, of het onthouden van bepaalde informatie; het UPO moet de lezer inzicht geven in de eigen
pensioensituatie.
De helft van de consumenten leest het UPO vluchtig door. Slechts 36% bestudeert het UPO
grondig, terwijl ruim een tiende van de consumenten het UPO helemaal niet leest, maar alleen
bewaart. Pensioenoverzichten worden vooral geraadpleegd bij het wisselen van baan en nauwelijks
bij andere life events, zoals minder gaan werken of arbeidsongeschikt raken (GfK, 2010). Het Uniform
Pensioenoverzicht heeft dus vooral een functioneel doel. De lezer moet de informatie die erin staat
kunnen toepassen om inzicht te krijgen in de eigen pensioensituatie. Bij het lezen van de cijfers moet
de lezer zich een beeld kunnen vormen van wat dit concreet voor zijn portemonnee betekent.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar tekstbegrip wat betreft het toepassen van informatie uit een
tekst. Lentz en Pander Maat (2010) hebben wel een soortgelijk onderzoek gedaan naar de
leesbaarheid van geneesmiddelenbijsluiters. Zij voerden een tweetal experimenten uit waarbij
proefpersonen vindbaarheids- en begripsvragen moesten beantwoorden over verschillende
bijsluiters. Net zoals in de praktijk kregen de proefpersonen niet eerst de bijsluiter te lezen, maar
werd hun een aantal vragen voorgelegd, waarna ze het juiste antwoord moesten opzoeken (Lentz et
al., 2010). Deze werkwijze komt overeen met de manier waarop mensen een UPO (zouden moeten)
raadplegen: door bestudering van het UPO moet de consument immers een duidelijk inzicht krijgt in
zijn of haar toekomstige pensioensituatie. Daartoe is het belangrijk dat de consument de voor hem
belangrijke informatie weet te vinden en kan begrijpen.
Het onderzoek van Lentz en Pander Maat leverde vooral nieuwe inzichten op met betrekking tot
vindbaarheidsproblemen. De onderzoekers reviseerden drie bestaande bijsluiters op basis van
empirisch ondersteunde principes voor tekstontwerp en deze revisies bleken erg zinvol, aangezien de
zoektijd in de gereviseerde conditie enorm daalde ten opzichte van de originele bijsluiters (Lentz et
al., 2010).
De scores op de begripsvragen waren echter in de originele conditie al behoorlijk hoog, waardoor
er met de revisies weinig winst geboekt kon worden wat betreft tekstbegrip. Factoren die tot beter
begrip leidden, waren het duidelijk beschrijven van de werking van het geneesmiddel en het
explicieter formuleren van instructies en waarschuwingen (Lentz et al., 2010).
Hoewel het onderzoek van Lentz en Pander Maat zich dus wel richt op het functionele aspect van
tekstbegrip, namelijk het kunnen toepassen van de informatie uit een tekst, levert dit onderzoek
vooral inzichten op in problemen met vindbaarheid en nog weinig inzicht in begripsproblemen.

2.4 Tekstbegrip en voorkennis
Slechts een derde van de bevolking beweert voldoende te weten over pensioenen. De leeftijdsgroep
21- tot 34-jarigen geeft zelfs aan weinig tot geen kennis van pensioenen te hebben (CentIQ et al.,
2009). Om een voorbeeld te noemen: het overgrote deel van de werknemers (89%) weet wel wat
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AOW is, maar slechts een derde weet wat partnerpensioen is. En 12% van de consumenten weet niet
dat zij alleen AOW zal krijgen als er geen pensioen opgebouwd wordt. Wat betreft eigen ervaringen
is er maar een klein percentage werknemers dat in zijn omgeving heeft meegemaakt dat iemand de
dupe wordt van een slechte pensioenregeling (13%) (CentIQ et al., 2009).
2.4.1 Voorkennis
Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat een groot deel van de werknemers nog weinig voorkennis
heeft omtrent het pensioen. Voorkennis is echter een belangrijke factor bij het begrijpen van een
tekst en speelt dus ook een rol bij het begrip van pensioeninformatie. Een belangrijke factor bij
tekstbegrip in het algemeen is coherentie. Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moeten lezers
coherentie tussen de verschillende uitingen in die tekst kunnen bewerkstelligen en behouden. De
mate waarin een tekst coherent is, is onder andere afhankelijk van het gebruik van argumentoverlap
of connectieven, waardoor de lezer verschillende uitingen met elkaar kan verbinden. Bij het lezen
van een zeer coherente tekst wordt de meeste informatie die nodig is om verbanden te kunnen
leggen door de tekst zelf gegeven. Wanneer een tekst weinig coherent is, moeten lezers meer
vertrouwen op hun eigen relevante voorkennis om coherentie te bewerkstelligen (Ozuru, Dempsey &
McNamara, 2009).
Het onderzoek van Ozuru et al. (2009) toont aan dat voorkennis een belangrijke voorspeller is van
tekstbegrip, nog belangrijker dan leesvaardigheid. Voor hun onderzoek gebruikten zij een tekst uit
een biologiestudieboek, waarbij bleek dat lezers vaak moeite hadden de betekenis van bepaalde
termen of concepten te begrijpen, omdat deze heel abstract waren en moeilijk te relateren aan
ervaringen uit het dagelijks leven. De resultaten wijzen uit dat tekstbegrip bij dit soort teksten
afhankelijk is van het snel kunnen activeren van al bestaande kennis van het onderwerp en het
gebruiken van bepaalde vaardigheden, zodat lezers door hun cognitieve bronnen te gebruiken
tekstuele informatie kunnen relateren aan de al bestaande kennis (Ozuru et al., 2009).
Hoewel leesvaardigheid ook een belangrijke rol speelt, heeft voorkennis dus de meeste invloed op
wat lezers begrijpen en onthouden van een (informatieve) tekst. Kennis helpt de lezer een
perspectief op de inhoud te vormen en de aandacht te richten op de informatie, het belang van de
tekst en het oordeel over het belang van de tekst (Jetton & Alexander, 2000). Jetton et al. (2000)
onderscheiden drie voorkenniscategorieën: linguïstische voorkennis, ofwel taalkennis, onjuiste
voorkennis en inhoudelijke voorkennis.
2.4.2 Taalkennis
Lezers gebruiken linguïstische voorkennis om taal te decoderen en bij het beschouwen van
structuren en vormen (zoals genres) van geschreven taal. Kennis hebben van tekststructuren maakt
het voor lezers mogelijk om snel en accuraat toegang te krijgen tot informatie, zodat ze hun
persoonlijke interpretatie van de tekst kunnen construeren (Jetton et al., 2000).
Om een tekst te begrijpen, is een snelle en verhoogde verwerking van nieuwe tekststructuren
nodig. Het taalverwerkingssysteem moet daarom linguïstisch materiaal kunnen onthouden. Om een
linguïstische relatie tussen twee uitingen te kunnen leggen, is het geheugen van het direct voorafgaande verleden nodig. Lezers verwerken een element uit een uiting en kennen er bepaalde
eigenschappen aan toe, zoals naamval en getal. Bij het verwerken van een werkwoord weet de lezer
door zijn linguïstische voorkennis al of bij dit werkwoord alleen een onderwerp hoort, of ook een
complement (bijvoorbeeld een lijdend voorwerp). Zo staan er in het werkgeheugen steeds minder
mogelijkheden open die overeenkomen met de kenmerken van het tot dan toe gelezen deel van de
uiting. Het werkwoord geeft een aantal aanwijzingen die in het werkgeheugen snel en parallel
vergeleken worden met de daarin aanwezige items (Lewis, Vasishth & Van Dyke, 2006). Linguïstische
voorkennis is heeft dus vooral te maken met taal- en leesvaardigheden. Meer achtergronden van
leesvaardigheid komen terug in paragraaf 2.5.1.
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2.4.3 Onjuiste voorkennis
Al voordat hij naar school ging, heeft een lezer veel conceptuele kennis opgedaan over de wereld om
hem heen. Die buitenschoolse kennis beïnvloedt zijn tekstbegrip en kan significant verschillen van de
kennis die hij op school heeft opgedaan. Soms wordt kennis uit tekstboeken zelfs ter zijde gelegd en
houdt de lezer vast aan onjuiste informatie die hij buiten school heeft opgedaan (Jetton et al., 2000).
Voorkennis in het algemeen hangt sterk samen met leerprestaties. Het toepassen van voorkennis
speelt een belangrijke rol bij het kunnen herinneren van basale gegevens uit een tekst (Shapiro,
2004). Eén van de factoren die een rol spelen bij voorkennis is de kwaliteit ervan. Lipson (1982)
voerde een experiment uit waarin basisschoolleerlingen voorafgaand aan het lezen van een tekst een
voorkennistest maakten, waarmee werd gemeten welke informatie uit de tekst bekend of onbekend
was bij een leerling, of waarover de leerling onjuiste informatie bezat. Leerlingen die voorkennis
hadden van een tekstonderwerp presteerden het best op items die dat inhoudelijke aspect ook
aanspraken.
Een opvallende ontdekking was dat leerlingen die verkeerde opvattingen hadden over een
bepaald informatie-onderdeel minder goed presteerden op items die dat onderdeel aanspraken dan
op items waarover ze helemaal geen voorkennis hadden. Leerlingen hadden dus de neiging de tekst
te negeren wanneer ze voorkennis over het onderwerp hadden, zelfs als die voorkennis de tekst
tegensprak. Dit resultaat toont aan dat onjuiste voorkennis tekstbegrip kan hinderen (Lipson, 1982).
De studie van Lipson (1982) bewijst dat de mate waarin lezers informatie uit een tekst halen,
beïnvloed kan worden door de inhoud van hun voorkennis. Dit aspect van voorkennis is daarom een
belangrijke factor waarmee rekening gehouden moet worden bij het interpreteren van testresultaten. Terwijl voorkennis de lezer dus kan helpen bij het afleiden van informatie uit een tekst,
kan onjuiste voorkennis tekstbegrip juist belemmeren. Bovendien is daarmee aangetoond dat het
veranderen of corrigeren van kennis moeilijker is dan het begrijpen van onbekende informatie of het
verhogen van bestaande correcte kennis. Het is dus voor onderzoekers belangrijk om bij het
onderzoeken van de relatie tussen voorkennis en tekstbegrip niet alleen rekening te houden met
correcte voorkennis, maar ook met de misvattingen die proefpersonen kunnen hebben (Lipson
1982).
2.4.4 Domein- vs. onderwerpkennis
Ook de breedte van voorkennis is een belangrijke factor in onderzoek. Jetton et al. (2000)
onderscheiden twee soorten inhoudelijke voorkennis die tekstbegrip in hoge mate beïnvloeden:
domeinkennis en onderwerpkennis. Domeinkennis omvat de brede, algemene kennis op een bepaald
gebied. Kennis van het onderwerp is specialistische kennis die meer specifiek is voor een bepaalde
tekst (Shapiro, 2004). Een lezer kan bijvoorbeeld een behoorlijke kennis hebben over economie in
het algemeen en tegelijkertijd maar weinig weten over de voorwaarden voor partnerpensioen bij
overlijden vóór de pensioendatum, voordat hij er een tekst over leest. In dit geval heeft deze lezer
een goede domeinkennis, maar weinig kennis van het onderwerp. Over het algemeen hebben lezers
met meer onderwerpkennis ook meer domeinkennis.
In een studie naar domein- en onderwerpkennis onderzochten Alexander, Kulikowich en Schulze
(1994) de effecten van deze twee soorten kennis op begripsprestaties. Na een pretest waarmee
domeinkennis en kennis van het onderwerp werd gemeten, lazen de proefpersonen een tekst en
maakten een begripstest, waarna deze procedure met een andere tekst werd herhaald. Beide
teksten gingen over hetzelfde onderwerp, maar de een was technischer van aard dan de andere. De
onderzoekers ontdekten dat domeinkennis een significant effect heeft op de prestaties van beide
teksten, terwijl kennis van het onderwerp geen voorspeller van begripsprestaties bleek te zijn. Deze
resultaten tonen niet alleen het onderscheid aan tussen domein- en onderwerpkennis, maar
bewijzen ook dat elk type voorkennis op een andere manier interactie vertoont met tekstkenmerken
(Alexander et al., 1994).
In de pensioenkennistest gaat het om het meten van domeinkennis. Domeinkennis heeft
betrekking op een algemeen onderwerp, zoals psychologie, rechten of economie, of een
subonderwerp dat algemener en breder is dan het onderwerp waarop de taak die de lezer moet
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verrichten, betrekking heeft. Onderwerpkennis daarentegen heeft te maken met de bekendheid met
het onderwerp van de specifieke taak die verricht moet worden (Zhang, Liu & Cole, 2013). Het
onderwerp ‘pensioenen’ is welbeschouwd een subonderwerp van het domein econom(etr)ie en is
algemener dan het onderwerp waarop de taak die deelnemers gaan verrichten, betrekking heeft: die
gaat namelijk specifiek over het Uniform Pensioenoverzicht.

2.5 Andere factoren die tekstbegrip beïnvloeden
Zoals al eerder vermeld, is voorkennis niet de enige factor die tekstbegrip beïnvloedt. Ook algemene
leesvaardigheid en motivatie spelen een rol bij het begrijpen van teksten, al dan niet in interactie
met elkaar.
2.5.1 Algemene leesvaardigheid
Voorkennis en leesvaardigheid zijn weliswaar twee afzonderlijke factoren, maar ze zijn niet helemaal
van elkaar te scheiden. Samen dragen ze op hun eigen manier bij aan tekstbegripsprocessen.
Voorkennis helpt lezers gaten in de tekst te compenseren door snel en vrijwel moeiteloos toegang te
geven tot relevante informatie in het lange termijngeheugen. Leesvaardigheid daarentegen helpt
lezers meervoudige ideeën en concepten te relateren, die in verschillende delen van een tekst
voorkomen. Dit gaat gepaard met inspannende inferentieprocessen. Zo krijgen lezers een beter
inhoudelijk tekstbegrip, zelfs als ze weinig voorkennis hebben (Ozuru et al., 2009).
Lezers die weinig leesvaardigheden hebben, hebben niet zo veel voordeel van een heel coherente
tekst als zeer leesvaardige lezers. Het verbeteren van coherentie in een tekst gaat vaak gepaard met
het toevoegen van meer informatie, wat vaak resulteert in een langere, complexere tekst met een
hogere informatiedichtheid. Het gevolg daarvan is dat er vaak een hoger leesvaardigheidsniveau
nodig is om de tekst te begrijpen (Ozuru et al., 2009). De onderzoekers Voss en Silfies (1996) hebben
de verschillende manieren waarop voorkennis en leesvaardigheid verband houden met tekstbegrip
mooi geïllustreerd: uit hun onderzoek blijkt dat tekstbegrip voor een minder coherente tekst hoog
correleert met de voorkennis van de lezer, terwijl tekstbegrip voor een uitgebreidere en meer
coherente tekst juist meer correleert met leesvaardigheid (Voss et al., 1996).
Aangezien een pensioenoverzicht als een tekst met minimale coherentie mag worden beschouwd,
ligt het voor de hand dat voorkennis de belangrijkste factor is die tekstbegrip van het UPO
beïnvloedt. Bij het lezen van een UPO zal een consument echter ook een behoorlijk aantal inferenties
moeten maken, waarvoor leesvaardigheid noodzakelijk is.
Hoewel er nog veel onderzoek gedaan moet worden op het gebied van het aanwijzen van
begrijpelijkheidsproblemen in teksten, stellen Kraf en Pander Maat (2009) wel al dat woordmoeilijkheid een sterke voorspeller is voor de leesbaarheid van teksten. Moeilijke woorden, zo
stellen zij, komen voor in moeilijke teksten die veel voorkennis vereisen. Dit geldt met name voor
conceptueel moeilijke woorden, die in een gecomprimeerde vorm vakkennis uitdrukken (Kraf et al.,
2009). In UPO’s en bijbehorende toelichtingen komen vaktermen veelvuldig voor. Ook uit de studie
naar begrijpelijkheid van geneesmiddelenbijsluiters van Lentz en Pander Maat (2010) is gebleken dat
woordenschat sterk samenhangt met zoeksucces, sterker nog dan opleidingsniveau (Lentz et al.,
2010). Daarom zal ook in het huidige onderzoek rekening worden gehouden met leesvaardigheid als
een sterke voorspeller van tekstbegrip.
2.5.2 Motivatie
Bij het onderzoek naar pensioenbewustzijn in Nederland is ook het verband met motivatie
onderzocht. Met motivatie bedoelen de onderzoekers de mate waarin deelnemers belang hechten
aan het pensioen, hoe men tegenover pensioenen staat en wat de toekomstverwachting aangaande
het pensioen is (CentIQ, 2009). Hieruit blijkt dat ruim driekwart van de werknemers het huidige eigen
inkomen en het eigen spaargeld of beleggingen belangrijker vindt dan het pensioen. Verder praten of
lezen werknemers bijna nooit over pensioenen en maken ze er niet altijd tijd voor om zich ermee
bezig te houden. Ook denken ze dat er een kleine kans is dat ze te weinig pensioen opbouwen en
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menen ze voldoende te weten om het eigen pensioen goed te kunnen regelen. Eén van de factoren
die de motivatie om zich met het pensioen bezig te houden beïnvloedt, is de intentie om eerder te
stoppen met werken. Andere motiverende factoren zijn verantwoordelijkheid, toekomstgerichtheid
en kennis van informatiebronnen (CentIQ, 2009).
Hoewel er veel variabelen betrokken zijn bij de motivatie om een tekst te lezen, focust het
onderzoek naar de behoeften en barrières bij pensioencommunicatie van TNS NIPO op twee
belangrijke motivatiefactoren die tekstbegrip beïnvloeden: betrokkenheid en urgentiebesef. Wie
betrokken is bij het pensioen maakt regelmatig tijd vrij om met het pensioen bezig te zijn, heeft een
duidelijk beeld van zijn leven na pensionering, verdiept zich nu al in het pensioen en ziet daar niet
tegenop, vindt het niet erg om aan pensioen en ouder worden te denken en voelt zich beter als hij op
de hoogte is van zijn eigen pensioensituatie. Wie de urgentie van een goed pensioen inziet, vindt het
belangrijk dat zijn pensioen goed geregeld is, wil na pensionering een ruim inkomen hebben, ervaart
het vooruitzicht van een te laag pensioeninkomen als beangstigend, vindt pensioen even belangrijk
als andere financiële zaken en wil zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten (Visser et al., 2012).
Onderzoek naar de relatie tussen motivatie en tekstbegrip van Clinton en Van den Broek (2012)
bewijst dat interesse in het onderwerp een positief verband heeft met het aantal idee-units dat
lezers kunnen onthouden en met de scores op de begripsvragen. Hoge interesse leidt dus tot een
toename van het tekstbegrip. De positieve verbanden tussen interesse in het onderwerp en
tekstbegrip staan daarbij los van voorkenniseffecten, hoewel er in dit onderzoek weinig voorkennis
bestond onder de deelnemers (Clinton et al., 2012).
Hoe groter de interesse in het onderwerp, hoe meer tekstbegrip, zo lijkt dus de conclusie. Dit geldt
echter niet voor teksten die weinig coherent zijn. De resultaten tonen aan dat er bij meer interesse in
het onderwerp alleen dan meer inferenties gemaakt worden als het gaat om een coherente tekst
(Clinton et al., 2012). Het is daarom interessant voor het huidige onderzoek om ook met de motivatie
van de deelnemers rekening te houden. Het UPO is een weinig coherente tekst en van alle
pensioendeelnemers staat slechts een relatief kleine groep open voor informatie. De interesse is dus
naar verwachting laag. Maar ook bij geïnteresseerde deelnemers zou meer interesse in dit geval niet
automatisch leiden tot beter tekstbegrip, omdat het UPO een niet erg coherente tekst is.

3. Centrale vragen en hypothese
In het huidige onderzoek wordt specifiek onderzocht wat het effect van voorkennis, in dit geval
pensioenkennis, is op tekstbegrip van het Uniform Pensioenoverzicht. Daarbij wordt ook onderzocht
in hoeverre de recent ontwikkelde pensioenkennistest een goed middel is voor het toetsen van
voorkennis omtrent het pensioen. De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn daarom de
volgende:
1. Is de pensioenkennistest in zijn huidige vorm een adequaat middel om de voorkennis omtrent
pensioenen te meten?
2. Wat is het effect van voorkennis, in relatie tot de factoren leesvaardigheid en motivatie, op
begripsprestaties bij het bestuderen van het Uniform Pensioenoverzicht?
Om tot beantwoording van de eerste vraag te komen, wordt onderzocht in hoeverre de pensioenkennistest betrouwbaar is. Daarnaast wordt bij de beantwoording van deze vraag ook onderzocht
welke misvattingen er bestaan over het pensioen, om dat verkeerde voorkennis een negatief effect
kan hebben op tekstbegrip.
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Voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag wordt onderzocht welke begripsproblemen lezers ondervinden bij het bestuderen van het Uniform Pensioenoverzicht en in hoeverre
voorkennis over het pensioen een effect heeft op begripsprestaties.
In verschillende theorieën die in het theoretisch kader besproken zijn, wordt verklaard dat
voorkennis de sterkste voorspeller is van tekstbegrip. Dit is echter steeds onderzocht voor
tekstsoorten die wat betreft tekststructuur en doel veel verschillen van een Uniform Pensioenoverzicht. Studieteksten zijn immers coherenter dan financiële overzichten en worden met een ander
doel gelezen. Zoals al eerder werd vermeld, is voorkennis echter bij het lezen van minder coherente
teksten een belangrijkere factor dan leesvaardigheid. Daarom kan voor het huidige onderzoek de
volgende hypothese worden geformuleerd:
Voorkennis is een sterkere voorspeller voor tekstbegrip van het Uniform Pensioenoverzicht
dan leesvaardigheid en motivatie.
In het volgende hoofdstuk is te lezen op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd, om tot
beantwoording van de vragen en toetsing van de hypothese te komen.

4. Methode
Het onderzoek is onder supervisie van universitair hoofddocent dr. Pander Maat ontworpen en
uitgevoerd door vijf onderzoekers, die zich allen in de laatste fase van hun bachelor Nederlandse Taal
en Cultuur of Communicatie- en Informatiewetenschappen bevinden.

4.1 Materiaal
De test bestond uit vijf verschillende onderdelen: een motivatietest vooraf, een voorkennistest, een
begripstest, een woordenschattest en een motivatietest achteraf.
De motivatietest vooraf bestond uit twaalf items, waarvan elf stellingen en één meerkeuzevraag.
Voor de stellingen, die afwisselend positief of negatief geformuleerd waren, werd gebruikgemaakt
van een zevenpunts Likert-schaal. Voor het beantwoorden van de meerkeuzevraag moest de
deelnemer aangeven welke van de vijf antwoordopties het meest op hem/haar van toepassing was.
De motivatietest is ontwikkeld door de onderzoekers en is te vinden in bijlage 1.
De voorkennistest bestond uit 25 meerkeuzevragen, met drie tot vijf antwoordopties. De laatste
optie was altijd ‘Ik weet het niet’. Om te voorkomen dat deelnemers zouden gokken, waardoor een
verkeerd beeld kon worden geschetst van de voorkennis van de deelnemers, werden deelnemers
gestimuleerd deze laatste antwoordoptie te kiezen en niet te gokken als zij het antwoord op de vraag
niet wisten. De voorkennistest is ontwikkeld door dr. Pander Maat, universitair hoofddocent
Taalbeheersing aan de Universiteit Utrecht en senior onderzoeker begrijpelijkheidsonderzoek in o.a.
financiële producten. Deze test is recent ontwikkeld en nog niet eerder als toetsinstrument gebruikt.
De voorkennistest is te vinden in bijlage 2.
De begripstest bestond uit een inleiding met instructies, een fictief Uniform Pensioenoverzicht van
pensioenfonds SBT (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging), een bijbehorende
toelichting en veertien vragenkaartjes. Vrouwelijke deelnemers werd gevraagd zich te verplaatsen in
Anna de Vries, getrouwd met Bert de Vries, terwijl mannelijke deelnemers zich moesten verplaatsen
in Albert de Vries, getrouwd met Bea de Vries. Er was daarom ook een vrouwelijke en een mannelijke
vragenset, met vragen over Anna of Albert de Vries. Voor het samenstellen van het Uniform
Pensioenoverzicht en bijbehorende toelichting hebben de onderzoekers zes verschillende UPO’s van
bestaande pensioenuitvoerders geanalyseerd en de meest voorkomende onderdelen opgenomen in
het fictieve UPO met toelichting. De begripsvragen hadden in sommige gevallen meerdere
11

onderdelen, met een maximum van vijf subvragen. Voor de registratie van de mondelinge
antwoorden van de proefpersonen maakten de onderzoekers gebruik van geluidsopnamen en een
observatieformulier, waarop zoektijd en -succes, trefwoorden en bijzonderheden konden worden
genoteerd. De inleidende tekst, het UPO met bijbehorende toelichting, de vragensets en het
observatieformulier zijn alle ontwikkeld door de onderzoekers en zijn te vinden in 3 t/m 6.
De woordenschattoets bestond uit 50 meerkeuzevragen, met vijf antwoordopties waarvan de
laatste altijd ‘Ik weet het niet’ was. Net als tijdens de voorkennistoets werd de deelnemers
uitdrukkelijk gevraagd voor deze optie te kiezen en niet te gokken als zij een antwoord niet wisten.
De woordenschattoets bevatte algemene woorden, die niets te maken hadden met het onderwerp
‘pensioenen’. De woordenschattoets is ontwikkeld door dr. Pander Maat en is te vinden in bijlage 7.
De motivatietoets achteraf bestond uit zes vragen met een zevenpunts Likert-schaal, waarin
deelnemers aangaven hoe zij het bestuderen van het UPO hadden ervaren. Deze motivatietoets is
ontwikkeld door de onderzoekers en is te vinden in bijlage 8.

4.2 Proefpersonen
De vijf onderzoekers en tevens proefleiders hebben in totaal 100 deelnemers getest. De deelnemers
waren hoofdzakelijk bekenden van de proefleiders en de onderzoeken vonden plaats bij de
deelnemers thuis, in hun eigen omgeving.
De proefpersonen werden geselecteerd op basis van hun opleidingsniveau, leeftijd en geslacht. Er
werd naar gestreefd de opleidingsniveaus van de 100 proefpersonen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de verdeling van opleidingsniveaus binnen Nederland, volgens gegevens
van het CBS (Lentz & Pander Maat, 2010). Binnen elk opleidingsniveau werd ernaar gestreefd
evenveel mannen als vrouwen te selecteren evenals een gelijk aantal jongere en oudere deelnemers.
Voor dit onderzoek werden deelnemers uit twee leeftijdscategorieën geselecteerd: een groep 20tot 35-jarigen en een groep 50- tot 65-jarigen. Er is bewust voor gekozen de middengroep niet aan
het onderzoek te laten deelnemen, omdat de twee geselecteerde leeftijdsgroepen voor dit
onderzoek interessanter zijn. De groep ‘jongeren’ staat erom bekend het minst open te staan voor
pensioeninformatie, terwijl vijftigplussers in 50% van de gevallen juist wel openstaan voor informatie
omtrent het pensioen (Visser et al., 2012). Bovendien zijn jongeren vaker volledig pensioenonbewust, terwijl ouderen juist vaker volledig pensioenbewust zijn (CentIQ et al., 2009).

4.3 Procedure
Proefpersonen werden individueel getest in hun eigen omgeving. Allereerst werd een motivatietoets
afgenomen, waarbij de deelnemers aangaven in hoeverre zij het eens waren met een bepaalde
stelling, die te maken had met zijn/haar houding ten opzichte van pensioenen en pensioeninformatie. Hiermee werd de betrokkenheid van de proefpersonen gemeten.
Het tweede onderdeel van de testprocedure bestond uit het invullen van een pensioenkennistest,
waarmee de voorkennis omtrent het pensioen werd gemeten. De tijd die deelnemers nodig hadden
om de vragenlijst in te vullen, werd geregistreerd. Om de deelnemers op hun gemak te stellen,
onderkenden de proefleiders de moeilijkheid van het onderwerp en benadrukten zij dat dit geen
examen was.
Het derde onderdeel van de test bestond uit het beantwoorden van veertien begripsvragen
(waarvan enkele met subvragen) over een Uniform Pensioenoverzicht. Deelnemers kregen een korte
inleidende tekst te lezen, waarin ze werden voorgesteld aan een fictieve werknemer van Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging. Van de deelnemers werd gevraagd zich in te leven in
deze werknemer, waarna de proefleiders de deelnemers een halve minuut de tijd gaven om het UPO
met bijbehorende toelichting vluchtig door te nemen. Hierna kregen de deelnemers vragenkaartjes
te zien, waarna zij in het UPO of de toelichting het antwoord moesten aanwijzen en mondeling in
hun eigen woorden moesten antwoorden. Doordat deelnemers de vraag hardop voorlazen, konden
de proefleiders precies registreren wat de zoektijd was die de deelnemer nodig had om het goede
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antwoord te vinden in de tekst. Wanneer deelnemers een antwoord gevonden hadden, maar dit
letterlijk voorlazen, werd hen gevraagd in hun eigen woorden te vertellen wat het betekende, zodat
de proefleider een duidelijk beeld kreeg van de mate waarin de tekst begrepen werd.
Na het afnemen van de mondelinge begripstoets werd de deelnemers een woordenschattoets
voorgelegd, waarmee de algemene leesvaardigheid werd gemeten. Ook voor dit onderdeel
registreerden de proefleiders de tijd die deelnemers nodig hadden om de woordenschattoets te
voltooien.
Tot slot vulden de deelnemers een korte motivatietoets in, die betrekking had op de terugblik van
de deelnemers. Met deze motivatietoets werd gemeten of eventueel gewekte interesse in het
pensioen situationele of individuele interesse was.
Na afloop van de test ontvingen de deelnemers een kleine attentie, als dank voor hun inzet.

5. Analyse en resultaten
In dit hoofdstuk wordt het functioneren van de pensioenkennistest geanalyseerd, alsmede de
misvattingen die er bestaan omtrent het pensioen. Hierna volgt een analyse van de begripsproblemen die lezers ondervinden bij het bestuderen van het Uniform Pensioenoverzicht en wordt
onderzocht in hoeverre voorkennis tekstbegrip van het UPO beïnvloedt, in relatie tot leesvaardigheid
en motivatie.

5.1 Het functioneren van de pensioenkennistest
Om te bepalen hoe goed de pensioenkennistest functioneert, is onderzocht in hoeverre deze test
betrouwbaar is. Ook is geanalyseerd in hoeverre de pensioenkennisvragen de begrips- en vindprestaties voor de UPO-test voorspellen. Daarnaast zijn ook de meest voorkomende misvattingen
over het pensioen in de analyse meegenomen.
5.1.1 Betrouwbaarheid
De pensioenkennistest heeft een α van .763. Dit is een bevredigende alpha, waaruit mag worden
afgeleid dat deze test betrouwbaar is. De items van de pensioenkennistest vertegenwoordigen dus
eenzelfde construct: pensioenkennis. Er zijn geen items die duidelijk negatief correleren met de
overige items, dus er is geen reden om bepaalde vragen te verwijderen uit de analyse. De ShapiroWilkes test, die accurater is dan de Kolmogorov-Smirnov test, toont bovendien aan dat scores van de
pensioenkennistest niet significant verschillen van een normale verdeling (D (100) = .985, p > .05).
Ook is onderzocht in hoeverre de afzonderlijke pensioenkennisvragen de begripsprestaties van
het Uniform Pensioenoverzicht even goed voorspellen. Met als onafhankelijke variabele de score van
elke pensioenkennisvraag en als afhankelijke variabele het totaal aantal correcte trefwoorden dat is
genoemd bij de UPO-test, is voor elke vraag uit de pensioenkennistest afzonderlijk een t-toets
uitgevoerd. De meeste vragen blijken geen voorspellers voor UPO-begrip. De pensioenkennisvragen
die wel samenhang vertonen met begrip van het Uniform Pensioenoverzicht zijn vraag 9 (t(98) = 2.915, p = .004), vraag 15h (t(98) = -3.110, p = .002), vraag 16 (t(98) = -2.824, p = .006), vraag 20
(t(98) = -3.041, p = .003) en vraag 21 (t(98) = -2.893, p = .005). Deze vragen gaan over uiteenlopende
onderwerpen: de hoogte van pensioen en AOW, levensmomenten die pensioen raken, partnerpensioen en keuzemogelijkheden, dus deze vragen hebben betrekking op thema’s in het UPO. De
moeilijkheid van de vragen varieert: van slechts 13% correct beantwoord (vraag 21) tot 51% voor
vraag 15h. Deze vragen behoren dus wel tot de moeilijkere categorie, maar sommige vragen zijn
moeilijker dan andere. De pensioenkennisvragen die samenhangen met UPO-begrip hebben dus
betrekking op onderwerpen die in het UPO behandeld worden, maar verschillen in moeilijkheid. Wat
betreft vindbaarheid is er geen enkele pensioenkennisvraag die samenhang vertoont met de
vindprestaties van de UPO-test.
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5.1.2 De meest voorkomende misvattingen over het pensioen
Allereerst mag worden gesteld dat er op de pensioenkennistest matig gescoord is. Slechts 26% van
de deelnemers heeft de helft of meer dan de helft van de vragen goed beantwoord. Op slechts 11
van de 38 vragen werd door meer dan de helft van de deelnemers het goede antwoord gegeven:
slechts 29% van de vragen is dus door minstens 51 proefpersonen correct beantwoord.
Om de meest voorkomende misverstanden over het pensioen vast te stellen, zijn eerst de tien
vragen geselecteerd waarop de meeste verkeerde antwoorden werden gegeven of waarbij werd
aangegeven dat de deelnemer het antwoord niet wist. Deze tien vragen kunnen dus als de tien
moeilijkste vragen van de pensioenkennistest worden beschouwd. Het gaat hierbij om resp. vraag 8,
22, 7, 21, 2, 24, 19, 23, 9 en 4 (zie bijlage 2). Wanneer wordt nagegaan tot welke onderwerpen deze
vragen behoren, kan worden geconcludeerd dat de volgende twee onderwerpen het moeilijkst zijn:
‘het recht op pensioen en AOW’ en ‘keuzemogelijkheden’. Opvallend is dat alle vragen met
betrekking tot deze onderwerpen slecht scoorden. Het onderwerp ‘levensmomenten’ scoorde
daarentegen juist goed: geen van deze vragen was zo moeilijk dat ze bij de tien slechtste scores
behoorden.
Nu de tien moeilijkste vragen in beeld zijn gebracht, wordt onderzocht welke misvattingen het meest
voorkomen. Bij de analyse van die gegevens wordt er dus gecorrigeerd voor antwoordoptie 5,
waarmee deelnemers aangaven het antwoord niet te weten. Een antwoord niet weten is immers
geen misvatting.
De tien meest voorkomende misvattingen hadden betrekking op de vragen 8, 24, 6, 14, 19, 5b, 12,
15g, 20 en 25/22 (deze delen de tiende plaats). Wat opvalt, is dat binnen het onderwerp ‘pensioen
en crisis’ over alle gestelde vragen misvattingen bestaan. Ook over het onderwerp ‘partnerpensioen’
bestaan veel misvattingen: twee derde van de vragen is fout beantwoord. Over het onderwerp
‘levensmomenten’ bestaan nog steeds relatief de minste misvattingen.
De grootste drie misvattingen met betrekking tot pensioenkennis zijn de volgende:
1. 49% van de deelnemers denkt dat iemand in elk willekeurig land AOW kan ontvangen
wanneer iemand zijn hele leven in Nederland heeft gewoond, maar na het bereiken van de
AOW-leeftijd naar het buitenland verhuist.
2. 53% van de deelnemers denkt dat pensioenfondsen last hebben van de lage rente omdat zij
door die lage rente weinig rendement hebben op hun pensioenbeleggingen.
3. 40% van de deelnemers denkt dat met ‘deelnemers aan een pensioenregeling’ wordt
bedoeld: zowel werknemers bij werkgevers die deelnemen aan de regeling als exwerknemers die inmiddels pensioen krijgen.

5.2 Het effect van voorkennis op begrip van het UPO
Nu duidelijk is dat de pensioenkennistest een betrouwbare toets is voor het meten van voorkennis
over pensioenen, kan worden onderzocht of de gemeten voorkennis een effect had op de
begripsprestaties van de deelnemers. Eerst worden begripsproblemen die lezers ondervonden
globaal in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht wat precies het effect van voorkennis is op
begrip van het Uniform Pensioenoverzicht.
5.2.1 Begripsproblemen die lezers ondervinden
De mondelinge begripstoets over het Uniform Pensioenoverzicht blijkt na een betrouwbaarheidstest
een zeer betrouwbaar middel te zijn om begrip van het UPO te meten (α = .907 wanneer antwoorden
alleen dan werden goed geteld als proefpersonen deze ook in de tekst konden aanwijzen; α = .891 in
een ruimere opvatting, waarbij ook uit het hoofd gegeven of beredeneerde antwoorden werden
goed gerekend). Omdat in de strikte variant slechts 35 van de 100 observaties geldig zijn, wordt in
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deze analyse de ruime opvatting gehanteerd, die 100 observaties telt en bovendien een correlatie
van .967 heeft met de strikte opvatting.
Om de begripsproblemen die proefpersonen ondervonden in kaart te brengen, zijn van de ruime
begripsscores frequentietabellen gemaakt en is onderzocht welke tien vragen de meeste
begripsproblemen opleveren. Voor elke vraag is berekend hoeveel procent van de deelnemers die
vraag als geheel correct beantwoord had, d.w.z. wanneer een goed antwoord uit verschillende
trefwoorden bestond, is met die afzonderlijke trefwoordscores één gemiddelde vraagscore
berekend. De vragen waarop het slechtst gescoord werd, waren resp. de vragen 7, 14, 3c, 1, 4b, 12,
10b, 2, 11b en 11a (zie bijlage 5), waarbij vraag 7 dus het slechtst begrepen werd (slechts 11,3% van
de deelnemers beantwoordde deze vraag correct) en vraag 11a in 50% van de gevallen niet begrepen
werd.
Vooral de vraag waarop het antwoord niet in het UPO of de toelichting te vinden was en vragen
waarvoor een parafrase van wat letterlijk in de toelichting staat vereist was, leverden begripsproblemen op. Ook ondervond 40% van de deelnemers begripsproblemen wanneer een parafrase
van tekst uit het UPO nodig was en wanneer de inhoud van de toelichting moest worden toegepast
op de voorbeeldsituatie. De drie onderwerpen met de laagste begripsscores zijn de volgende:
1. de hoogte van het partnerpensioen na het wisselen van bedrijfstak (een jaar na de
voorbeeldsituatie);
2. het gebruik van de informatie over pensioenaangroei;
3. de exacte ingangsdatum van het pensioen.
In de volgende subparagraaf zal worden onderzocht in hoeverre voorkennis een rol speelt bij de
begripsprestaties.
5.2.2 De samenhang tussen begrip en voorkennis
Om te bepalen welk effect voorkennis heeft op het begrijpen van het UPO, in vergelijking met de
factoren leesvaardigheid en motivatie, wordt onderzocht wat de correlatie is tussen enerzijds het
UPO-begrip en anderzijds de mogelijke voorspellers voorkennis, leesvaardigheid en motivatie.
Gekeken naar de afzonderlijke correlaties, zijn de verbanden tussen enerzijds begrip en anderzijds
voorkennis, leesvaardigheid of motivatie (uitgesplitst naar betrokkenheid en urgentiebesef) slechts
minimaal tot matig. De samenhang tussen betrokkenheid en begrip van het UPO is niet significant (r
= -.146, p > .05). Urgentiebesef heeft slechts een zwak verband met begrip (r = .245, p = .014), net als
pensioenkennis (r = .279, p = .005). Woordenschat heeft een matig verband met begrip van het UPO
(r = .495, p < .001).
Om na te gaan welk van deze onafhankelijke variabelen het grootste effect heeft op begrip van
het Uniform Pensioenoverzicht, is een regressieanalyse uitgevoerd. Opnieuw zijn de onafhankelijke
variabelen pensioenkennis, woordenschat, betrokkenheid en urgentiebesef vergeleken met de
afhankelijke variabele tekstbegrip van het UPO. Na het uitvoeren van een lineaire regressieanalyse
blijven er twee modellen over: in het eerste model wordt alleen woordenschat als significante
voorspeller voor UPO-begrip gezien, terwijl in het tweede model naast woordenschat ook
urgentiebesef een significante voorspeller blijkt te zijn:

Model 1
Constante
Woordenschat
Model 2
Constante
Woordenschat
Urgentiebesef

B

SE B

ẞ

t

4.360
0.597

4.256
0.106

.495*

1.024
5.640

-2.435
0.587
2.235

4.853
0.103
0.839

.487*
.227**

-.502
5.709
2.665

NB. R² = .237 voor Model 1; ΔR² = .282 voor Model 2 (ps < .001). *p < .001. **p < .01.
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In model 1 is de individuele bijdrage van woordenschat aan tekstbegrip .597. Anders gezegd:
wanneer woordenschat toeneemt met één eenheid, neemt tekstbegrip toe met .597 eenheden. Hoe
groter dus de woordenschat, hoe groter het tekstbegrip. In model 2, waarin ook met urgentiebesef
rekening wordt gehouden als significante voorspeller van tekstbegrip, daalt de bijdrage van
woordenschat naar .587 en is de bijdrage van urgentiebesef 2.235. Dit houdt in dat, wanneer
urgentiebesef toeneemt met één eenheid, tekstbegrip toeneemt met 2.235 eenheden.
Bij het hanteren van model 2 zijn woordenschat en urgentiebesef beide significante voorspellers
voor tekstbegrip van het Uniform Pensioenoverzicht. Aan de grootte van de t is te zien dat
woordenschat een groter effect op tekstbegrip heeft dan urgentiebesef. Wanneer woordenschat met
één standaarddeviatie verandert, verandert de tekstbegripscore met (ẞ =) .487 standaarddeviaties,
terwijl de tekstbegripscore verandert met slechts .227 standaarddeviaties wanneer urgentiebesef
met één standaarddeviatie verandert. De VIF-waarden tonen bovendien aan dat er geen sprake van
collineariteit is: er bestaat geen sterk lineair verband tussen woordenschat en urgentiebesef (VIF =
1.001).
Voorkennis over het pensioen lijkt dus geen significant effect te hebben op tekstbegrip van het
Uniform Pensioenoverzicht, terwijl woordenschat en in mindere mate urgentiebesef dat wel hebben.
Wanneer in de regressieanalyse echter alleen de pensioenkennisvragen worden meegenomen
waarvan in paragraaf 5.1.1 met t-toetsen is aangetoond dat ze wel effect hebben op tekstbegrip van
het UPO, stijgt de correlatie tussen voorkennis en UPO-begrip naar .466 en blijkt pensioenkennis wel
een significante voorspeller voor tekstbegrip van het UPO te zijn (t = (96) = 2.976, p < .01), samen
met woordenschat (t (96) = 4.106, p < .001) en urgentiebesef (t (96) = 2.150, p < .05). In dit geval
blijkt voorkennis omtrent het pensioen dus nog een sterkere voorspeller dan urgentiebesef te zijn.
Ook in dit geval is er geen sprake van collineariteit (VIF < 1.27). Maar aangezien deze variabele
slechts vijf van de vijfentwintig vragen uit de test telt en deze vijf vragen inhoudelijk weinig
samenhang vertonen, geeft dit geen realistisch beeld van het effect van pensioenkennis op UPObegrip.

6. Conclusie en discussie
Zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk is de pensioenkennistest met een α van .763 inderdaad een
betrouwbare toets voor het meten van voorkennis over het pensioen. De afzonderlijke items meten
eenzelfde construct, namelijk pensioenkennis, en scores wijken niet significant af van een
normaalverdeling. Omdat het na de betrouwbaarheidsanalyse niet nodig bleek items uit de toets
verwijderen, kan de toets in zijn huidige vorm gebruikt blijven worden om voorkennis omtrent
pensioenen te meten. Wel is het zo dat er, met slechts 26% van de deelnemers die minimaal de helft
van de vragen goed beantwoord heeft, vrij laag gescoord is. Het lijkt er dus op dat de lat iets te hoog
gelegd is voor de deelnemers.
Wellicht is er ook een aantal te specifieke vragen gesteld, waarin onderwerpkennis gemeten werd
en niet zozeer domeinkennis. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor vraag 22: ‘Stel, u bent
getrouwd en u wilt het pensioen dat u heeft opgebouwd voor uw partner inruilen voor eigen
pensioen. Kan dat?’ Dit is een vraag die wellicht toch meer specifieke kennis vereist dan alleen
algemene achtergrondkennis over het pensioen. Iets dergelijks zou ook kunnen gelden voor vraag 8:
‘Janny heeft haar hele leven in Nederland gewoond. Nu ze de AOW-leeftijd heeft bereikt, besluit ze
te verhuizen naar het buitenland. Kan zij ook AOW krijgen als ze in een ander land woont?’ Deze
vraag heeft betrekking op een situatie waarin veel Nederlanders zichzelf niet zullen herkennen en die
voor hen ook niet relevant is. Slechts één op de elf AOW-uitkeringen ging in 2007 naar het
buitenland, volgens het CBS (Bajnath & Hartman, 2007), dus weinig deelnemers zullen in de praktijk
met deze situatie te maken hebben gehad. Er wordt dus weliswaar domeinkennis gemeten met de
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pensioenkennistest, maar hier en daar bevat de test ook vragen die specifiekere voorkennis vereisen
en dus eigenlijk onderwerpkennis meten.
De vragen van de pensioenkennistest voorspellen tekstbegrip van het UPO niet allemaal even
goed: slechts 13% van de pensioenkennisvragen vertoont samenhang met het begrijpen van het
Uniform Pensioenoverzicht.
Gekeken naar de begripsprestaties bij de UPO-test, kan worden geconcludeerd dat de meeste
begripsproblemen zich voordoen wanneer deelnemers verder moeten redeneren als het antwoord
niet in het UPO of de toelichting staat en wanneer er een parafrase moet worden gegeven van wat
letterlijk in de toelichting beschreven staat. Ook het moeten parafraseren van tekst in het UPO en
het toepassen van informatie uit de toelichting op de voorbeeldsituatie zorgen vaak voor
begripsproblemen.
Zoals uit het resultatenhoofdstuk al bleek, heeft voorkennis geen significant effect op tekstbegrip
van het UPO. Wanneer voorkennis apart wordt gecorreleerd met begrip, is er wel sprake van een
minimaal verband, maar wanneer er vervolgens in een regressieanalyse wordt gecorrigeerd voor
woordenschat en motivatie (m.n. urgentiebesef), is voorkennis geen significante voorspeller meer
voor tekstbegrip van het Uniform Pensioenoverzicht. De in hoofdstuk 3 geformuleerde hypothese
blijkt dan ook onwaar te zijn. Woordenschat blijkt de sterkste voorspeller te zijn en ook
urgentiebesef (motivatie) heeft een effect op tekstbegrip van het UPO.
Voor vervolgonderzoek is het interessant na te gaan hoe het te verklaren is dat voorkennis in veel
gevallen de belangrijkste voorspeller voor tekstbegrip is, bijvoorbeeld bij studieteksten, maar niet
voor teksten zoals een pensioenoverzicht. Wellicht speelt de aard van de taak die lezers moeten
verrichten na het lezen van de tekst of het doel waarmee een tekst gelezen wordt, hierin een rol. Het
is denkbaar dat bij het toepassen van informatie uit een tekst op (voorbeeld)situaties andere
factoren, zoals woordenschat, effect hebben op tekstbegrip dan wanneer er bepaalde informatie uit
een informatieve tekst onthouden moet worden. Hiervoor is echter meer onderzoek nodig.
Ook is voor verder onderzoek aan te bevelen of er een verschil is in tekstbegrip van het Uniform
Pensioenoverzicht wanneer deze in papieren vorm of digitaal wordt aangeboden. Pensioenuitvoerder ABP biedt deelnemers nu ook de kans het UPO digitaal te ontvangen en ontwikkelt
daarnaast een app waarop o.a. het UPO bekeken kan worden (S. Coonen, persoonlijke
communicatie, 26 maart, 2013). Daarin zijn de belangrijkste termen en bedragen geaccentueerd en
krijgt de lezer bij het aanklikken ervan direct een klein venster met de uitleg te zien, waardoor
zoeken in de toelichting overbodig wordt. Het is interessant om na te gaan of hierdoor het
tekstbegrip van het Uniform Pensioenoverzicht ook daadwerkelijk verbetert.
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Bijlage 1: Motivatietoets vooraf

Uw houding tegenover pensioenen en pensioeninformatie
Hieronder worden u enkele vragen voorgelegd over uw pensioen en het UPO. Wilt u aangeven in
hoeverre u het eens of oneens bent met de stellingen, en bij de laatste vraag een van de
alternatieven kiezen? Dank u wel!
1
Ik maak regelmatig tijd vrij om met mijn pensioen bezig te zijn.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

2
Ik vind het belangrijk dat ik na mijn pensionering ruim kan leven.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

3
Ik heb mij nog nooit in mijn pensioen verdiept.
1
Zeer mee
eens

2

3

4
Vergeleken met mijn financiën op dit moment vind ik mijn pensioen minder belangrijk.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

6

7
Zeer mee
oneens

6

7
Zeer mee
oneens

5
Ik vind het vervelend om na te denken over pensionering en ouder worden.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

6
Ik wil graag precies weten hoe hoog later mijn pensioeninkomen zal zijn.
1
Zeer mee
eens

2

3

4
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5

7
Ik ben bang voor de mogelijkheid dat ik later niet rond kan komen van mijn pensioen.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

5

6

7
Zeer mee
oneens

5

6

7
Zeer mee
oneens

5

6

7
Zeer mee
oneens

8
Ik heb een helder beeld van hoe mijn leven eruit ziet zodra ik met pensioen ga.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

9
Ik vind het belangrijk dat mijn pensioen goed is geregeld.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

10
Ik zie er tegenop om mij in mijn pensioen te verdiepen.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

11
Wat betreft mijn financiële toekomst wil ik zo min mogelijk aan toeval overlaten.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

12
In hoeverre leest u uw jaarlijks pensioenoverzicht?
Omcirkel het antwoord dat het meest overeenkomt met uw eigen situatie.
A

Ik heb nog nooit een pensioenoverzicht ontvangen.

B

Ik gooi het direct weg.

C

Ik kijk er niet naar en stop het direct bij mijn administratie.

D

Ik kijk er globaal naar en stop het dan bij mijn administratie.

E

Ik kijk er bewust naar en vraag me af of ik met dit bedrag straks voldoende inkomen heb.
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Bijlage 2: Pensioenkennistest

Vragen over pensioenen
Als u het niet weet, gok dan niet. Kies gewoon het laatste alternatief!
1.
Er zijn drie manieren om inkomen voor de oude dag op te bouwen. Uw werkgever kan pensioen
regelen en u kunt zelf pensioen regelen. Wat is de derde soort oudedagsvoorziening?
a.
b.
c.
d.
e.

Pensioen van een buitenlands pensioenfonds
Pensioen voor zelfstandige ondernemers
Pensioen dat de overheid regelt
Pensioen dat de bedrijfstak regelt
Ik weet het niet

2.
Anneke heeft in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze werkt een zogenoemde
premieovereenkomst. Wat houdt dat in?
a. De werkgever betaalt de hele premie voor het pensioen
b. Hoeveel premie de werkgever betaalt, hangt af van de prestaties van de individuele
werknemer
c. De hoogte van de premie staat vast, de uitkering staat pas vast bij pensionering
d. De hoogte van het pensioen hangt af van de ingelegde premie
e. Ik weet het niet

3.
Theo heeft in de pensioenregeling van het bedrijf waar hij werkt een zogenoemde
uitkeringsovereenkomst volgens het middelloonsysteem. Wat houdt dat in?
a. Het pensioen wordt gebaseerd op het loon dat de gemiddelde Nederlandse werknemer
verdient
b. Het pensioen wordt gebaseerd op het gemiddelde loon dat hij in zijn loopbaan heeft
verdiend
c. Het pensioen is gelijk aan het loon dat hij in het midden van zijn loopbaan heeft verdiend,
dat wil zeggen tussen zijn 35ste en 50ste jaar
d. Het pensioen is gelijk aan het loon dat de gemiddelde Nederlandse werknemer verdient
e. Ik weet het niet

4.
In hoeverre hebben pensioenfondsen geld in aandelen belegd?
a.
b.
c.
d.
e.

Alle pensioenfondsen beleggen het geld voor 30-40% in aandelen
Een redelijk aantal pensioenfondsen belegt voor 30-40% in aandelen
Pensioenfondsen beleggen hun vermogen meestal voor niet meer dan 10% in aandelen
Pensioenfondsen beleggen alleen zonder risico, dus niet in aandelen
Ik weet het niet
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5.
Hangt de hoogte van uw pensioen af van de volgende factoren?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hoeveel dagen per week u werkt
Of u getrouwd bent
Hoeveel u per uur verdient
Of u kinderen hebt
Hoeveel jaren u werkt
Hoeveel pensioen uw partner heeft

Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet

6.
Wat zijn deelnemers aan een pensioenregeling?
a.
b.
c.
d.
e.

Werknemers bij werkgevers die deelnemen aan de regeling
Ex-werknemers die inmiddels pensioen krijgen
Zowel a. als b.
Noch a. noch b.
Ik weet het niet

7.
Michel bereikt de leeftijd waarop je normaal gesproken AOW zou krijgen. Hij heeft de Franse
nationaliteit, maar woont al ongeveer 25 jaar in Nederland. Hoe zit het met de AOW van Michel?
a.
b.
c.
d.
e.

Michel krijgt geen AOW.
Michel krijgt wel AOW, maar ongeveer de helft.65
Michel krijgt AOW als hij minstens 20 jaar in Nederland een baan heeft gehad
Michel krijgt de volle AOW.
Ik weet het niet

8.
Janny heeft haar hele leven in Nederland gewoond. Nu ze de AOW-leeftijd heeft bereikt, besluit ze te
verhuizen naar het buitenland. Kan zij ook AOW krijgen als ze in een ander land woont?
a.
b.
c.
d.
e.

Nee
Ja, maar alleen in Europese landen
Ja, maar alleen als dat land met Nederland afspraken heeft over de AOW-regels
Ja, dat kan in elk land
Ik weet het niet
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9.
Kees gaat met pensioen. Hij verwacht dat zijn pensioenuitvoerder hem 70% van zijn laatstverdiende
loon uitbetaalt. Toch krijgt hij minder van zijn pensioenuitvoerder. Hoe kan dat?
a. Het pensioen wordt niet afgestemd op het hele loon, maar op een lager bedrag; er komt
immers nog AOW bij
b. Het vakantiegeld telt nooit mee bij de berekening van het pensioen
c. De 70% geldt alleen als Kees gehuwd zou zijn
d. Er kan geld worden gereserveerd voor het partnerpensioen van ex-echtgenoten
e. Dat weet ik niet

10.
Fatima werkt een halve werkweek. Wat zou het voor haar pensioen uitmaken als ze de hele week
zou werken?
a. Dan zou ze twee keer zo veel pensioen hebben
b. Dan zou ze minder dan twee keer zo veel pensioen hebben want de AOW wordt van het
pensioensalaris afgetrokken
c. Per uur bouwt een deeltijder meer pensioen op dan een voltijder. Fatima krijgt daarom als
voltijder minder dan twee keer zo veel pensioen dan wanneer ze een halve week werkt
d. Niets
e. Ik weet het niet

11.
Als u bijverdient tijdens uw pensioen, worden de inkomsten dan afgetrokken van het pensioen?
a.
b.
c.
d.
e.

De inkomsten worden verrekend met de AOW
De inkomsten worden verrekend met de (pre-)pensioenuitkering
Zowel a. als b.
Noch a. noch b.
Ik weet het niet

12.
Maakt het voor AOW en pensioen verschil of iemand wel of niet getrouwd is met zijn of haar
levenspartner?
a.
b.
c.
d.
e.

Nee
Alleen voor AOW maakt dat verschil
Alleen voor pensioen maakt dat verschil
Voor zowel AOW als pensioen maakt dat verschil
Ik weet het niet
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13.
Krijgt iemand met een hoog pensioen minder AOW?
a. Nee, de AOW wordt niet lager voor mensen met een hoog pensioen
b. Ja, wie een pensioen heeft van boven de 50.000 euro per jaar wordt met ingang van 2014
gekort op de AOW
c. Ja, wie een pensioen heeft van boven de 100.000 euro per jaar wordt met ingang van 2014
gekort op de AOW
d. Ja, als uw echtgenoot en u allebei een pensioen van boven de 50.000 euro per jaar hebben
wordt u beiden gekort op de AOW
e. Ik weet het niet

14.
Silvia heeft een nieuwe baan. Daar gaat ze deelnemen in een nieuwe pensioenregeling. Wat doet ze
met het pensioen dat is opgebouwd in haar oude baan?
a.
b.
c.
d.
e.

Dat moet ze laten staan bij de oude pensioenuitvoerder
Dat moet ze meenemen naar haar nieuwe pensioenregeling
Ze krijgt de oude pensioenbijdragen terug en heeft dan geen rechten meer
Ze mag zelf bepalen of ze het oude pensioen meeneemt
Ik weet het niet

15.
Welke van de volgende veranderingen in uw persoonlijke of werksituatie zijn van invloed op uw
(toekomstige) pensioenrechten?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Kinderen krijgen
Partner stopt met werken
Een erfenis krijgen
Beëindigen van een samenlevingscontract
Binnen een bedrijf veranderen van bedrijfslocatie
Promotie maken
Tijdelijk minder gaan werken in verband met zorgverlof
Overstappen op variabele werktijden
Parttime gaan werken

Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet
Ja / Nee / Ik weet het niet

16.
Wat is waardeoverdracht?
a. Het overdragen van uw pensioenrechten naar uw nabestaanden
b. Het omzetten van een hypotheek in een pensioen waarbij de waarde van uw huis gelijk staat
aan de hoogte van uw pensioen
c. Het meenemen van pensioenrechten bij wisseling van werkgever
d. Het omzetten van een pensioen in een betaalrekening
e. Ik weet het niet
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17.
Wanneer ontstaat een AOW-gat?
a.
b.
c.
d.
e.

Als het eigen inkomen van een partner jonger dan 65 jaar afgetrokken wordt van de AOW
Als iemand door te trouwen ineens minder AOW krijgt
Als de partnertoeslag voor AOW’ers met een partner jonger dan 65 komt te vervallen
Als prepensioenregeling eindigt op 65 jaar, terwijl de AOW dan nog niet ingaat
Ik weet het niet

18.
Voor wie is er behalve uw partner nog meer pensioen geregeld als u komt te overlijden?
a.
b.
c.
d.
e.

Uw (studerende of invalide) kinderen tot 27 of 30 jaar
Eventuele invalide broers en zussen tot 27 of 30 jaar
Zowel a. als b.
Noch a. noch b.
Ik weet het niet

19.
Connie is gescheiden; heeft zij recht op een partnerpensioen als haar ex-partner overlijdt?
a.
b.
c.
d.
e.

Nee, partnerpensioen geldt alleen voor de echtgenoot op het moment van overlijden
Ja, behalve als het partnerpensioen op risicobasis was verzekerd
Ja, behalve als zij in het buitenland woont
Nee
Ik weet het niet

20.
Theo is vijf jaar geleden gescheiden; heeft hij recht op een deel van het pensioen van zijn ex-partner?
a. Nee
b. Alleen als dat bij de scheiding bepaald is
c. Als hij niets anders heeft afgesproken, heeft hij recht op de helft van het ouderdomspensioen
dat zijn ex tijdens hun huwelijk heeft opgebouwd
d. Sinds 2000 hebben mensen geen recht meer op het pensioen van ex-partners
e. Ik weet het niet

21.
Stel dat mijn pensioenregeling de keuze biedt om eerder met pensioen te gaan. Wat betekent het
ongeveer voor de pensioenuitkering om een jaar vroeger met pensioen te gaan?
a. Deze wordt ongeveer 2% lager
b. Deze wordt ongeveer 4% lager
c. Deze wordt ongeveer 7% lager
d. Deze wordt ongeveer 10% lager
e. Ik weet het niet
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22.
Stel, u bent getrouwd en u wilt het pensioen dat u heeft opgebouwd voor uw partner inruilen voor
eigen pensioen. Kan dat?
a.
b.
c.
d.
e.

U mag nooit partnerpensioen inruilen tegen eigen pensioen
Ja, dat mag
Ja, dat mag, tenminste als uw partner toestemming geeft
Nee, dat mag niet tenzij dat uitdrukkelijk in de pensioenovereenkomst geregeld is
Ik weet het niet

23.
Kunt u ervoor kiezen om uw pensioen te laten variëren in hoogte?
a. Nee
b. Ja, u kunt in uw eerste pensioenjaren een lagere uitkering kiezen en in de latere jaren een
hogere
c. Ja, u kunt in uw eerste pensioenjaren een hogere uitkering kiezen en in de latere jaren een
lagere
d. Zowel b. als c. zijn mogelijk
e. Ik weet het niet

24.
Waarom hebben pensioenfondsen last van de lage rente?
a. Omdat zij door die lage rente weinig rendement hebben op hun pensioenbeleggingen
b. Omdat zij bij een lage rente veel geld in kas moeten hebben om later de pensioenen te
kunnen betalen
c. Omdat mensen bij een lage rente minder pensioenpremie hoeven te betalen
d. Omdat er bij een lage rente meer mensen vervroegd met pensioen gaan
e. Ik weet het niet

25.
Kan mijn pensioenfonds net als een bank in problemen komen omdat mensen hun geld weghalen?
a.
b.
c.
d.
e.

Ja
Nee, bij een pensioenfonds kunt u uw geld helemaal niet weghalen
Bij sommige fondsen kan dit, bij andere niet
Bij pensioenverzekeraars kan dit niet, bij pensioenfondsen wel
Ik weet het niet
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Bijlage 3: Inleidende tekst (versie voor vrouwelijke deelnemers)*

Geachte deelnemer,
Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek! U krijgt zo meteen
van de proefleider een pensioenoverzicht voor een zekere A. de Vries. Het gaat hier
om Anna de Vries, die getrouwd is met Bert de Vries. We willen u vragen om zich te
verplaatsen in deze Anna, en voor haar een aantal vragen te beantwoorden.
Het overzicht is gemaakt door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging
(SBT). Dat is het pensioenfonds voor de textielverzorging, de bedrijfstak waarin Anna
werkt. In die bedrijfstak vallen wasserijen, stomerijen en dergelijke. Alle bedrijven in
deze sector doen verplicht mee aan de pensioenregeling van SBT.
U krijgt de vragen telkens op een kaartje te lezen. Vervolgens probeert u met behulp
van het pensioenoverzicht of de toelichting het antwoord te vinden. U geeft
mondeling het antwoord. Als u het niet kunt vinden dan zegt u dat gewoon.
Terwijl u werkt, noteert de proefleider een paar gegevens over hoe u te werk gaat.
Laat u daardoor niet van de wijs brengen. Onthoud ook dat dit geen examen is. Als
iets moeilijk is, dan ligt dat meer aan de tekst dan aan u. Pensioenen kunnen
ingewikkeld zijn, dat weten we heel goed. Dit onderzoek gaat erover hoe we teksten
over pensioenen uiteindelijk kunnen verbeteren.
Als u deze brief uit hebt, krijgt u zo meteen eerst een halve minuut om het Uniform
Pensioenoverzicht van A. de Vries door te bladeren. Daarna geeft de proefleider u de
eerste vraag. Als u helemaal klaar bent met een vraag, geeft u het kaartje weer
terug.

*In de mannelijke versie zijn de namen Anna de Vries, Bert de Vries en Anna vervangen door resp.
Albert de Vries, Bea de Vries en Albert.
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Bijlage 4: UPO met toelichting, vragensets en observatieformulier
SBT Stichting Pensioenfonds Textielverzorging

Uniform Pensioenoverzicht 2013
BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS
ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?
Voor u
Voor uw partner

A de Vries
B de Vries

geboren op 21 februari 1951

BSN 1234 56 789

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
Uw werkgever op 31 december 2012
Wasserij Fontix

Pensioengevend
salaris
€ 40 601

Start pensioenopbouw
Franchise
Pensioengrondslag
Opbouwpercentage

1 december 1990
€ 17 300
€ 23 301
1,75%

Deeltijdpercentage
100%

Welk pensioen kunt u verwachten?
Bij pensionering
Let op: alle vermelde bedragen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten nog premies en
belasting worden betaald.
Te bereiken pensioen
Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 65-jarige leeftijd ontvangt u
vanaf 65 jaar zolang u leeft

€ 17 158 exclusief AOW

Opgebouwd pensioen per 31 december 2012
Als uw deelname in de SBT-pensioenregeling op 31 december 2012 zou zijn beëindigd, ontvangt u
vanaf 65 jaar zolang u leeft

€ 14 902 exclusief AOW

Let op: een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap kan invloed hebben op de
hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.
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Bij overlijden tijdens uw deelneming in de pensioenregeling
Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft
Heeft uw partner geen recht op een (volledige) Anw, dan ontvangt
uw partner tot zijn of haar 65ste leeftijd Anw-compensatie
van SBT. Deze is maximaal

€ 9 542 exclusief Anw
€ 9 542 exclusief AOW

€ 10 512

Uw ex-partner ontvangt

€ 6 705

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 18-jarige leeftijd
of als uw kind studeert of invalide is tot zijn/haar 27-jarige leeftijd

€ 1 893
€ 1 893

Bij uw overlijden na uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft

€ 8 543 exclusief Anw
€ 8 543 exclusief AOW

Uw ex-partner ontvangt
€ 6 705
Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 18-jarige leeftijd
of als uw kind studeert of invalide is tot zijn/haar 27-jarige leeftijd

€ 1 893
€ 1 893

Bij overlijden na beëindiging van uw deelneming in de pensioenregeling
Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft

€ 3 379 exclusief Anw
€ 3 379 exclusief AOW

Uw ex-partner ontvangt

€ 6 705

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 18-jarige leeftijd
of als uw kind studeert of invalide is tot zijn/haar 27-jarige leeftijd

€ 1 249
€ 1 249

Bij uw overlijden na uw pensioendatum
Uw partner ontvangt
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd
vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft

€ 2 679 exclusief Anw
€ 2 679 exclusief AOW

Uw ex-partner ontvangt

€ 6 705

Uw kinderen ontvangen per kind
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 18-jarige leeftijd
of als uw kind studeert of invalide is tot zijn/haar 27-jarige leeftijd

€ 1 249
€ 1 249
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Bij arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een aanvulling op de WIA-uitkering die u van de overheid
krijgt.
Als u duurzaam en volledig arbeidsongeschikt wordt, ontvangt
u vanaf de ingang van de WIA-uitkering tot 65 jaar:

€ 7887 exclusief WIA

Kijk in de toelichting voor meer informatie, ook over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor
de verdere opbouw van uw pensioen.

Keuzemogelijkheden
Wilt u weten welke keuzemogelijkheden u hebt binnen uw pensioenregeling? Kijk dan in de
toelichting.

Wat is uw pensioenaangroei?
Factor A
Pensioenaangroei in 2012
Kijk in de toelichting voor meer informatie

€ 408

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?
Pensioenfonds SBT probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet indexering. Pensioenfonds
SBT wil met deze verhoging de ontwikkeling van de lonen in de sector van de textielverzorging
volgen. Het bestuur van het pensioenfonds besluit elk jaar of uw pensioen wordt verhoogd. Het is
dus niet zeker of uw pensioen in de toekomst wordt verhoogd en ook niet met hoeveel. Voor
verhoging is geen geld apart gezet. Als het bestuur besluit uw pensioen te verhogen, dan wordt die
verhoging gedeeltelijk betaald uit premie en gedeeltelijk uit opbrengsten van beleggingen. Het
bestuur kijkt bij zijn jaarlijkse besluit over verhoging of er voldoende geld is om de
loonontwikkeling in de sector te volgen. De lonen in de sector X stegen in 2011 gemiddeld met
1,5%. Er was onvoldoende geld om uw pensioen per 1 januari 2012 te verhogen. De afgelopen drie
jaar heeft het pensioenfonds uw pensioen als volgt verhoogd.
Datum
01-01-2011
01-01-2010
01-01-2009

Verhoging/indexering
0,5%
0%
2%

32

Loonstijging
3%
3,5%
2%

Prijsstijging
1%
2,5%
1,5%

Stichting Pensioenfonds Textielverzorging (SBT)

Toelichting
Wat hebt u aan het Uniform Pensioenoverzicht?
Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en
arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen
als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar. Zo krijgt u snel een duidelijk inzicht in uw
huidige en toekomstige pensioensituatie.
Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere
pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op
www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders bij
elkaar. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over pensioen.
De uitkeringen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Dat betekent dat daarover
premies en belasting betaald moeten worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw persoonlijke
omstandigheden.

Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld
arbeidsongeschikt worden en overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het
pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan hebben
gevolgen voor uw pensioen of nabestaandenpensioen. Meer weten? Neem dan contact op met de
klantenservice van het Pensioenfonds SBT.

Het karakter van uw pensioenregeling
Welke pensioenregeling hebt u?
Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij
middelloon bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een pensioen
dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het
gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling.

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
Pensioengevend salaris
Uw bruto jaarsalaris (op basis van een volledig dienstverband) dat meetelt voor uw
pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de
pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen
voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Vraag uw werkgever ernaar. In dit
pensioenoverzicht zijn we uitgegaan van het laatst bekende salaris in 2012 dat uw werkgever aan
ons heeft doorgegeven.
Deeltijdpercentage
Het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand
werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het
deeltijdpercentage 50%.
Start pensioenopbouw
De datum vanaf wanneer u deelneemt aan deze pensioenregeling.

33

Franchise
Het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover
geen pensioen op, omdat u vanaf uw 65ste een AOW-uitkering ontvangt van de overheid.
Pensioengrondslag
Uw pensioengevend salaris min de franchise.
Opbouwpercentage
Het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt.

Welk pensioen kunt u verwachten?
Opgebouwd pensioen per 31 december 2012
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot 31 december 2012 heeft opgebouwd. Stel dat uw
dienstverband is beëindigd op 31 december 2012, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als
u met pensioen gaat.
Te bereiken pensioen
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het
pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag als u tot die leeftijd blijft werken en pensioen blijft
opbouwen in uw huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we er vanuit dat de omstandigheden die
staan onder ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?’ niet zullen wijzigen. Uw
pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u de pensioenleeftijd bereikt.
Bij overlijden
Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering.
Partnerpensioen
Onder partner wordt verstaan degene met wie u voor uw pensionering gehuwd bent of een
geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of de partner met wie u samenwoont. In dat laatste
geval dient dat partnerschap te zijn vastgelegd in een notariële akte die zes maanden oud is, of
moet aantoonbaar gemaakt kunnen worden dat u en uw partner al vijf jaar een gezamenlijke
huishouding hebben. U bent verplicht de gegevens van uw partner door te geven aan ons.
Uw partner krijgt de uitkering die in dit pensioenoverzicht staat, als u nog in SBT deelneemt
wanneer u overlijdt. Is uw deelneming beëindigd? Dan wordt de uitkering bij overlijden lager.
Hoeveel lager is afhankelijk van de tijd die u bij SBT heeft deelgenomen.
Hoe hoog de uitkering is bij uw overlijden, kan afhankelijk zijn van het moment van overlijden:
vóór of na uw pensioendatum. Daarom wordt in het overzicht de hoogte van de uitkering(en) in de
verschillende situaties genoemd.
Scheiding
In het pensioenoverzicht ziet u hoeveel nabestaandenpensioen uw ex-partner(s)
ontvangt/ontvangen bij uw overlijden.
Wezenpensioen
Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan ieder kind dat u heeft bij uw overlijden. Onder kinderen
worden, naast uw eigen kinderen, ook verstaan stief- of pleegkinderen die als eigen kinderen
worden onderhouden en opgevoed, mits daarmee is begonnen voor uw pensionering. Het
wezenpensioen eindigt op 18-jarige leeftijd. Als het kind studeert of door ziekte of gebrek geen
volledig eigen inkomen heeft, eindigt de uitkering op 27-jarige leeftijd.
Als ook uw partner die aanspraak heeft op partnerpensioen overlijdt, ontvangen uw kinderen een
dubbele uitkering.
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Anw
Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van
de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw achterblijvende partner
kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als hij of zij:





jonger is dan 65 jaar en;
is geboren voor 1950 of;
een kind jonger dan 18 jaar heeft of;
voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner. De
Anw-uitkering voor uw kinderen staat los van het inkomen van uw partner. Uw partner moet deze
uitkering(en) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de
overheid.
Krijgt uw partner géén of geen volledige Anw-uitkering? Dan krijgt hij of zij van SBT Anwcompensatie. Dat is maximaal 75% van de Anw-uitkering. In de meeste gevallen ontvangt uw
partner Anw-compensatie tot 65 jaar. Maar hoeveel en hoelang uw partner Anw-compensatie
krijgt, is afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw partner.
Als uw partner op het moment van uw overlijden jonger is dan 40 jaar en geen kinderen heeft,
duurt de Anw-compensatie maar één jaar.
Bij arbeidsongeschiktheid
Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt
verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt
deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid
en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.
Naast deze uitkering en uw eventuele salaris ontvangt u van ons een aanvulling: het SBTarbeidsongeschiktheidspensioen.
a) SBT vult uw inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid aan tot maximaal 70% van uw
salaris. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen
naar verhouding vastgesteld. Bij de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspensioen
houdt het pensioenfonds rekening met de wettelijke uitkering die u van het UWV ontvangt.
b) De dekking van deze verzekering eindigt wanneer u niet meer deelneemt in pensioenfonds
SBT. Stopt u de deelneming terwijl u al een uitkering van ons ontvangt (dus als u
arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering gewoon door. Daarnaast gaat de opbouw
van uw pensioen onder voorwaarden door zolang u arbeidsongeschikt bent.
c)

Voor de exacte inhoud van deze dekking, voorwaarden, arbeidsongeschiktheidspercentages
en bijbehorende uitkeringspercentages verwijzen wij u door naar het pensioenreglement.

Keuzemogelijkheden
Uw pensioenregeling biedt u de onderstaande optie(s).
Partnerpensioen
Door een deel van uw Ouderdomspensioen in te ruilen, kunt u uw eventuele partner na uw
pensionering verzekeren van een hoger partnerpensioen. Het kan ook andersom: u kunt uw
partnerpensioen geheel of gedeeltelijk inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u hiervan
gebruik wilt maken, moet uw verzoek hiertoe vanaf een halfjaar voor, doch uiterlijk op de
(eventueel vervroegde) pensioendatum door SBT zijn ontvangen. Uiteraard moet ook uw eventuele
partner toestemming verlenen voor deze inruil.
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Eerder of later met pensioen
In overleg met uw werkgever kunt u ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Als u
eerder met pensioen gaat wordt uw pensioenuitkering lager. Gaat u later met pensioen, dan wordt
uw pensioenuitkering hoger. Als u uw pensioendatum wilt vervroegen of uitstellen moet u ten
minste een halfjaar voor uw (eventuele vervroegde) pensioendatum een verzoek indienen bij SBT.
Hoog-laagpensioen
Tegen de tijd dat u met pensioen gaat kunt u er eenmalig voor kiezen om gedurende een aantal
jaren eerst een hoger pensioen te ontvangen en daarna gedurende de rest van uw leven een lager
pensioen te ontvangen. Ook kunt u de keuze andersom maken waarbij u gedurende een aantal
jaren eerst een lager pensioen ontvangt en daarna gedurende de rest van uw leven een hoger
pensioen ontvangt. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet uw verzoek hiertoe ten minste een
halfjaar voor uw (eventueel vervroegde) pensioendatum door SBT zijn ontvangen.
Deeltijdpensionering
In overleg met uw werkgever kunt u ervoor kiezen om eerder of later gedeeltelijk met pensioen te
gaan. Dit kan alleen als u gedeeltelijk blijft werken. U moet uw verzoek hiervoor ten minste een
half jaar voor de gewenste deeltijdpensioendatum indienen bij SBT.

Wat is uw pensioenaangroei?
Factor A
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes?
Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het
pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte over het over het jaar 2012. Heeft u
meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze
pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte?
Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op
www.belastingdienst.nl.
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Bijlage 5: Vragenset
Soorten vragen:
L
LT
P
PT
T
TT
R
RT
V

antwoord moet letterlijk worden opgelezen uit het eerste deel van het UPO
antwoord moet letterlijk worden opgelezen uit de toelichting
antwoord vergt een parafrase van wat letterlijk in Deel 1 staat
antwoord vergt een parafrase van wat letterlijk in de toelichting staat
antwoord is een toepassing van de inhoud van deel 1 op een voorbeeldsituatie
antwoord is een toepassing van de inhoud van de toelichting op een voorbeeldsituatie
antwoord vergt een redenering op basis van informatie uit deel 1
antwoord vergt een redenering op basis van informatie uit de toelichting
antwoord vergt voorkennis die niet te vinden is in deel 1 of de toelichting

De vragenset:
Pag

Vraag

Soort

1

Nr
Nieuw
1

Wat betekent ‘pensioengrondslag’?

PT

1

2

Wat betekent ‘opbouwpercentage’?

PT

1

3a

1

3b

Stel, Anna de Vries blijft tot haar 65
dit werk doen. Hoeveel pensioen
krijgt zij dan van SBT?
Is dit een netto bedrag?

1

3c*

1

10a

1

10b*

1

10c

1

13

2

6a

ste

-

deel van mijn salaris
wordt gebruikt om te
berekenen
mijn pensioenbijdrage
percentage
van mijn pensioengrondslag
dat jaarlijks in mijn pensioen
wordt gestopt

P (tekst);
L (bedrag)

€17 158

L

- Nee
- een bruto bedrag
Op 1 februari 2016 / de eerste dag
van de maand dat Anna 65 wordt
€14 902

Wat is de exacte datum waarop dit
pensioen begint te lopen?
Stel, Anna de Vries is 1 januari 2013 in
een andere bedrijfstak gaan werken.
Hoeveel pensioen krijgt zij dan van
SBT?
Hoeveel pensioen krijgt Anna de Vries
van SBT ongeveer als zij op 1 januari
2014 in een andere bedrijfstak gaat
werken?

TT

Stel, Anna de Vries is 1 januari 2013
bij een andere wasserij gaan werken.
Wat betekent dat voor haar
pensioen?
Stel dat Anna in februari 2014 half
zou gaan werken, en blijft dat doen
ste
tot haar 65 . Wat betekent dat voor
haar pensioen?
Stel, Anna blijft tot haar pensioen
werken in haar huidige baan, en
overlijdt op 67-jarige leeftijd. Haar

R
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Antwoord (vet: trefwoorden)

P (tekst);
L (bedrag)

R

R

T

-

Dat staat niet in dit UPO / ik
vind het niet (op p2 kijkend)
- Het enige wat zeker is: het is
een bedrag tussen €17158
en €14902
- Niets
- Omdat die wasserij een
textielverzorgingsbedrijf is
en dus ook bij SBT zit
- Dat wordt lager
- Maar niet de helft lager
e
Vraag tbv het 2 element zo nodig
door (‘hoeveel lager ongeveer?’)
€8543

2
2

6b
6c*

2

6d

2

6e

2

man Bert is 64 jaar en blijft met twee
kinderen achter, die 17 en 25 jaar oud
zijn. Het oudste kind is net gaan
werken na een studie.
Wat krijgt haar man aan pensioen?
Voor hoe lang krijgt haar man dit?
Heeft haar man Bert recht op Anw?
Waarom wel/niet?

T
TT

Zo lang hij leeft
- Ja
- hij is jonger dan 65
- heeft een kind < 18
Het jongste kind krijgt €1 893

Wat krijgen de kinderen aan
pensioen?
Voor hoe lang krijgen de kinderen
pensioen?

T

7

Anna gaat op 1 januari 2014 in een
andere bedrijfstak werken. Anderhalf
jaar later overlijdt zij, op 64-jarige
leeftijd. Haar man Bert blijft achter
met twee kinderen van 13 en 15,
maar die zijn niet van Anna, maar van
zijn eerste vrouw.
Wat krijgt Anna’s man aan pensioen
van SBT?

GT

2

8

Stel dat Anna niet getrouwd was
met haar partner Bert, maar drie
maanden voor haar overlijden met
hem is gaan samenwonen. Zou hij
dan ook pensioen krijgen na Anna’s
overlijden?

TT

3

4a

P

-

Ten eerste WIA
WIA-aanvulling van SBT

3

4b*

Stel dat Anna volgende maand een
ongeluk krijgt, en helemaal niet meer
kan werken.
Uit welke onderdelen bestaat dan
haar inkomen?
Hoe hoog is haar totale inkomen dan
ongeveer?

TT

-

Ongeveer 70% van haar
salaris
want tot die hoogte vult SBT
haar WIA aan
Nee
want de verzekering voor
deze aanvulling houdt op als
zij niet meer deelnemer is
bij SBT

T

-

3

5

Stel dat Anna volgende maand in een
andere bedrijfstak werken. Een jaar
later krijgt ze een ongeluk waardoor
ze helemaal niet meer kan werken.
Heeft zij recht op een aanvulling op
de WIA-uitkering van SBT?
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TT

de

Tot het 18 jaar
tenzij student invalide, dan
ste
uiterlijk tot het 27
Instinker. Het UPO suggereert dat dit
€3 379 is. Maar dat bedrag geldt
alleen als Anna op 1 januari 2013 van
bedrijfstak zou zijn veranderd en op
64-jarige leeftijd zou overlijden. Wat
haar man krijgt nu zij een jaar later
van bedrijfstak verandert, staat er
niet in.
Maar waarschijnlijk krijgt hij meer.
Immers, de toelichting zegt onder
‘partnerpensioen’: “Gaat u uit
dienst? Dan wordt de uitkering bij
overlijden lager. Hoeveel lager is
afhankelijk van de diensttijd die u bij
SBT heeft deelgenomen.”
- UPO zegt dit niet
- Maar waarschijnlijk > 3379
- Want langer in dienst
- Nee,
- want dan is het
partnerschap niet
vastgelegd in een akte van
minstens een half jaar oud,
- en kan ook niet aangetoond
worden dat ze al 5 jaar een
huishouding voeren

-

3

9a

3

9b

3

14

Stel dat Anna op 1 januari 2014 met
pensioen wil. Is dat mogelijk?
Wat betekent dat voor haar
pensioen? Waarom?

PT

Waarvoor kan Anna de informatie
over pensioenaangroei gebruiken?

PT

PT
R

V

3

11a

3

11b*

5

12

Is Anna’s pensioen dit jaar aangepast
aan de stijging van de salarissen in de
bedrijfstak?
Met hoeveel procent is Anna’s
pensioen bij het ingaan van 2009,
2010 en tot 2011 achtergebleven bij
de stijging van de salarissen?
Wat voor soort pensioenregeling
heeft Anna?
Wat houdt zo’n soort regeling in?

P

P

LT
PT

LT

-

Ja
in overleg met Fontix
Dat wordt lager
Omdat er twee jaar opbouw
vervalt
Je hebt ieder jaar een bepaalde
ruimte om buiten je
werkgeverspensioen zelf extra
pensioen op te bouwen met
lijfrentes. Die ruimte hangt af van je
jaarlijkse pensioenaangroei. Als die
onder een bepaald bedrag blijft, heb
je ruimte, anders niet. Dat kun je
controleren op de site van de
belastingdienst.
Nee, het is niet verhoogd.

In 2009 niet
in 2010 met 3,5%
in 2011 met 2,5%
Totaal 6%**
Een uitkeringsovereenkomst, dat wil
zeggen dat je van tevoren weet wat
je gaat krijgen (ipv dat alleen de
premie vaststaat). Verder gaat het
om een regeling op basis van het
middelloonsysteem. Dat betekent
dat de uitkering wordt gebaseerd op
het gemiddelde salaris dat Anna
heeft verdiend in de jaren bij SBT.

PT
**Dit is een ruwe schatting, die voorbijgaat aan het cumulatieve effect van verhogingen of het uitblijven
daarvan. Bijvoorbeeld: de twee indexeringen zijn 2% en daarna nog eens 0.5%. Omdat de tweede indexering op
een eerder verhoogd bedrag van toepassing is, telt dat op tot iets meer dan 2,5%: in feite gaat het om 2,51%.
Dat effect is er ook bij de loonstijgingen van achtereenvolgens 2, 3,5, 3 en 1,5%. Reken je dat uit, dan zijn de
lonen in vier jaar niet met 10% maar met 10,37% gestegen. Het loon is dus uiteindelijk 110,37% van wat het
ooit was, het pensioengetal 102,51%. Deel je die twee, dan is het loongetal 7,7% hoger. Er is dus meer dan
7,5% verloren gegaan.
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Bijlage 6: Observatieformulier
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Bijlage 7: Woordenschattoets
Wat is de betekenis van de vetgedrukte woorden?
Als u het niet weet, gok dan niet. Kies gewoon de laatste optie!
1. Er kwam een abrupt einde aan ons gesprek.
a.
b.
c.
d.
e.

verrassend
plotseling
vervelend
positief
ik weet het niet

2. Zij was gisteren erg recalcitrant.
a.
b.
c.
d.
e.

opgewekt
geërgerd
opstandig
meegaand
ik weet het niet

3. De spreker was na de interruptie volledig uit zijn doen.
a.
b.
c.
d.
e.

belediging
ruzie
onderbreking
stemming
ik weet het niet

4. Dat is een penetrante geur.
a.
b.
c.
d.
e.

heerlijke
zurige
doordringende
zoete
ik weet het niet

5. Dit bedrijf moet gesaneerd worden.
a.
b.
c.
d.
e.

gezond gemaakt
gemoderniseerd
beëindigd
uitgebreid
ik weet het niet

6. De toestand is precair.
a.
b.
c.
d.
e.

totaal hopeloos
erg vervelend
geheel onder controle
zeer onzeker
ik weet het niet
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ppnr: ….

7. Zijn bijdrage aan het werk is marginaal.
a.
b.
c.
d.
e.

groot
klein
positief
negatief
ik weet het niet

8. Die politicus heeft een markant gezicht.
a.
b.
c.
d.
e.

lelijk
knap
opvallend
onopvallend
ik weet het niet

9. Wat is nu de moraal van dat verhaal?
a.
b.
c.
d.
e.

wat we ervan kunnen leren
hoe het afloopt
hoe het gewaardeerd wordt
hoe lang het is
ik weet het niet

10. Op dit moment is behoedzaamheid het verstandigste.
a.
b.
c.
d.
e.

voorzichtigheid
spoed
overleg
veiligheid
ik weet het niet

11. Wat is de status quo in dit internationale conflict?
a.
b.
c.
d.
e.

de toestand op dit moment
het belangrijkste moment
de voorgeschiedenis
de vooruitzichten voor de toekomst
ik weet het niet

12. Die dissidenten krijgen veel aandacht van de pers.
a.
b.
c.
d.
e.

guerrillastrijders
terroristen
deelnemers aan een demonstratie
tegenstanders van het regime
ik weet het niet
43

13. Wie maken deel uit van deze alliantie?
a.
b.
c.
d.
e.

vriendengroep
kerkgenootschap
vereniging
bondgenootschap
ik weet het niet

14. De toeschouwers keken apathisch.
a.
b.
c.
d.
e.

zonder emoties
enthousiast
kritisch
met veel emoties
ik weet het niet

15. Zij is de spil van de familie
a.
b.
c.
d.
e.

Zij is het buitenbeentje
Zij is het ieders lievelingetje
Alles draait om haar
Zij is het meest succesvol
Ik weet het niet

16. Hij is een demagoog.
a.
b.
c.
d.
e.

iemand die veel doet voor de gewone man
iemand die het volk laat mee beslissen
iemand die het volk vertegenwoordigt in de Tweede Kamer
iemand die het volk misleidt
ik weet het niet

17. Zij heeft een funeste invloed op hem.
a.
b.
c.
d.
e.

heel goede
heel slechte
heel grote
heel kleine
ik weet het niet

18. In haar baan heeft zij af en toe te maken met scrupules.
a.
b.
c.
d.
e.

tegenslagen
gewetensbezwaren
stress
verveling
ik weet het niet
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19. Dit gebouw is een labyrint.
a.
b.
c.
d.
e.

belangrijk historisch monument
doolhof waarin je makkelijk verdwaalt
betonnen, vierkante kolos
luxe uitgevoerd paleis
ik weet het niet

20. Ik houd niet zo van zijn monologen.
a.
b.
c.
d.
e.

bazige gedrag
opschepperij
lange verhalen
rare streken
ik weet het niet

21. Het electoraat zal daar niet blij mee zijn.
a.
b.
c.
d.
e.

het publiek
de klanten
de patiënten
de kiezers
ik weet het niet

22. Zijn uitspraken waren ondubbelzinnig.
a.
b.
c.
d.
e.

duidelijk
onduidelijk
vriendelijk
onvriendelijk
ik weet het niet

23. Heb je een gratificatie gekregen?
a.
b.
c.
d.
e.

verzoek om informatie
uitnodiging
vergunning
extra uitkering
ik weet het niet

24. Bij een calamiteit weten we niet of deze maatregelen voldoende zijn.
a.
b.
c.
d.
e.

verkeersongeluk
tegenslag
ramp
overval
ik weet het niet
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25. Na de omwenteling verhuisde hij naar het platteland.
a.
b.
c.
d.
e.

oorlog
verandering van baan
scheiding
revolutie
ik weet het niet

26. De politici hebben veel privileges.
a.
b.
c.
d.
e.

worden goed betaald
hebben voorrechten
krijgen veel cadeaus
hebben veel macht
ik weet het niet

27. Zij bedoelde dat ironisch.
a.
b.
c.
d.
e.

Zij bedoelde het omgekeerde
Zij bedoelde dat als kritiek
Zij bedoelde dat aardig
Zij bedoelde precies wat zij zei
Ik weet het niet

28. Het is billijk dat hij dit terugbetaalt.
a.
b.
c.
d.
e.

waarschijnlijk
nobel
redelijk
onterecht
ik weet het niet

29. De sportvoorzieningen worden versoberd.
a.
b.
c.
d.
e.

ingekrompen
uitgebreid
verplaatst
gehandhaafd
ik weet het niet

30. Deze maatregel is pijnlijk voor forensen.
a.
b.
c.
d.
e.

mensen die dagelijks reizen met het openbaar vervoer
mensen die heen en weer reizen tussen huis en werk
mensen die naar andere landen reizen
mensen die met de auto reizen
ik weet het niet
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31. Toen hij dat zei, ontstond er tumult.
a.
b.
c.
d.
e.

gelach
gehuil
rumoer
blijdschap
ik weet het niet

32. Als ik mensen toespreek, ben ik nerveus.
a.
b.
c.
d.
e.

opgewonden
onzeker
kalm
zenuwachtig
ik weet het niet

33. Hij wordt humaan behandeld.
a.
b.
c.
d.
e.

beleefd
rechtvaardig
menselijk
gastvrij
ik weet het niet

34. Hij stond bekend om zijn doortastendheid.
a.
b.
c.
d.
e.

slim en handig te werk gaan
snel en krachtig ingrijpen
overhaast te werk gaan
bedachtzaam optreden
ik weet het niet

35. In het journaal werden navrante beelden getoond.
a.
b.
c.
d.
e.

interessante
vreselijke
historische
ontroerende
ik weet het niet

36. Deze groepen zitten in een coalitie.
a.
b.
c.
d.
e.

conflict
onderhandeling
samenwerking
moeilijke situatie
ik weet het niet
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37. Er ontstaat frictie tussen Jan en Maria.
a.
b.
c.
d.
e.

begrip
onenigheid
verliefdheid
concurrentie
ik weet het niet

38. De segregatie in de Amsterdamse wijk de Bijlmer is toegenomen.
a.
b.
c.
d.
e.

misdaad
overlast van vandalen
samenwerking tussen groepen
gescheiden leven van groepen
ik weet het niet

39. Zijn huis is een vesting.
a.
b.
c.
d.
e.

bijzonder groot huis
erg luxe huis
goed beveiligd huis
afgelegen huis
ik weet het niet

40. Zijn partij heeft een nieuwe slogan.
a.
b.
c.
d.
e.

leus, slagzin
beleidsprogramma
website
adviseur
ik weet het niet

41. Het ontwerp ziet er in de maquette prachtig uit.
a.
b.
c.
d.
e.

proefexemplaar
model
plattegrond
tekeningen
ik weet het niet

42. Zijn komst in dit bedrijf heeft consequenties.
a.
b.
c.
d.
e.

oorzaken
voordelen
nadelen
gevolgen
ik weet het niet
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43. Zij is megalomaan.
a.
b.
c.
d.
e.

heeft grootheidswaan
is onzeker
is somber
is hyperactief
ik weet het niet

44. Meteen op de aanslag volgden represailles.
a.
b.
c.
d.
e.

achtervolgingen
arrestaties
rechtszaken
wraakacties
ik weet het niet

45. Peter en Thea kochten een sculptuur.
a.
b.
c.
d.
e.

beeldhouwwerk
schilderij
plafondlamp
zonnewijzer
ik weet het niet

46. Zijn broer betuttelde hem.
a.
b.
c.
d.
e.

gaf hem opdrachten
beschermde hem onnodig
bemoeide zich met zijn zaken
gaf hem voortdurend kritiek
ik weet het niet

47. Zij is misschien een gegadigde.
a.
b.
c.
d.
e.

iemand die ons goed gezind is
iemand die uitgenodigd is
iemand die misschien geschikt is
iemand die gedupeerd is
ik weet het niet

48. Mijn aanvraag werd na een week ingewilligd.
a.
b.
c.
d.
e.

goedgekeurd
afgekeurd
behandeld
doorgestuurd
ik weet het niet

49

49. Hun rivaliteit begint iedereen op te vallen.
a.
b.
c.
d.
e.

relatie
goede vriendschap
vijandschap
onderlinge concurrentie
ik weet het niet

50. Hij reageert laks op de problemen.
a.
b.
c.
d.
e.

snel
verstandig
onverstandig
gemakzuchtig
ik weet het niet
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Bijlage 8: Motivatietoets achteraf
TERUGBLIK
Tot slot vragen we u hoe u terugkijkt op dit onderzoek. Wilt u de volgende stellingen van een oordeel
voorzien?
1
Het UPO is minder moeilijk te lezen dan ik dacht.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

4

5

6

7
Zeer mee
oneens

6

7
Zeer mee
oneens

5

6

7
Zeer mee
oneens

5

6

7
Zeer mee
oneens

2
Een UPO bevat interessante informatie.
1
Zeer mee
eens

2

3

3
Ik voel er weinig voor om mij meer met mijn UPO te gaan bezighouden.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5

4
In het UPO staan dingen die eigenlijk iedereen zou moeten weten.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

5
Ik snap minder van pensioenen dan ik eerst dacht.
1
Zeer mee
eens

2

3

4

6
Het UPO gaat grotendeels over onwaarschijnlijke situaties en is dus niet zo belangrijk.
1
Zeer mee
eens

2

3

4
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5

6

7
Zeer mee
oneens

