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Inleiding	  
	  
Wanneer	  je	  een	  hypotheek	  afsluit,	  moet	  je	  weten	  waar	  je	  precies	  aan	  begint.	  Het	  
afsluiten	  van	  een	  hypotheek	  is	  namelijk	  één	  van	  de	  belangrijkste	  financiële	  beslissingen	  
die	  je	  in	  je	  leven	  maakt:	  je	  gaat	  een	  langdurige	  verplichting	  aan,	  die	  beslag	  zal	  leggen	  op	  
een	  groot	  deel	  van	  je	  maandelijkse	  inkomsten	  (Hoeken,	  2011).	  Daarnaast	  brengt	  een	  
hypotheek	  ook	  risico’s	  met	  zich	  mee.	  Je	  moet	  daarom	  een	  hypotheek	  kiezen	  die	  bij	  je	  
past.	  Hiervoor	  moet	  je	  wel	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  kennis	  over	  hypotheken.	  
Hypotheekinformatie	  is	  echter	  relatief	  complex	  (Hoeken,	  2011).	  Je	  moet	  de	  informatie	  
zowel	  kunnen	  lezen	  als	  begrijpen,	  maar	  ook	  kunnen	  toepassen	  op	  je	  eigen	  situatie.	  
Alleen	  dan	  kun	  je	  de	  consequenties	  van	  je	  keuze	  overzien	  en	  een	  goede	  beslissing	  
nemen.	  Deze	  actieve	  rol	  vereist	  dat	  je	  op	  een	  bepaald	  niveau	  van	  financiële	  geletterdheid	  
zit.	  Maar,	  hoe	  weet	  je	  dan	  of	  je	  op	  het	  juiste	  niveau	  zit?	  
	  
Er	  zijn	  in	  het	  verleden	  instrumenten	  ontworpen	  waarmee	  het	  financiële	  
geletterdheidsniveau	  van	  mensen	  vastgesteld	  kan	  worden.	  In	  tegenstelling	  tot	  bij	  
medische	  geletterdheid,	  bestaat	  hier	  echter	  nog	  geen	  standaardinstrument	  voor.	  
Daarnaast	  bestaat	  er	  nog	  geen	  instrument	  dat	  specifiek	  gericht	  is	  op	  het	  meten	  van	  
financiële	  geletterdheid	  in	  de	  hypotheekcontext.	  In	  dit	  onderzoek	  richt	  ik	  me	  daarom	  op	  
het	  ontwerpen	  van	  een	  instrument	  waarmee	  het	  niveau	  van	  financiële	  geletterdheid	  van	  
mensen	  met	  betrekking	  tot	  hypotheken	  gemeten	  kan	  worden.	  
	  
De	  aanpak	  van	  mijn	  onderzoek	  was	  als	  volgt.	  Allereerst	  heb	  ik	  ‘geletterdheid’	  
gedefinieerd.	  Vervolgens	  heb	  ik	  gekeken	  naar	  voorgaande	  instrumenten	  waarmee	  
geletterdheid	  gemeten	  wordt.	  Hiermee	  werd	  duidelijk	  aan	  welke	  criteria	  een	  instrument	  
moet	  voldoen	  en	  op	  welke	  wijze	  geletterdheid	  gemeten	  kan	  worden.	  Daarna	  heb	  ik	  
gekeken	  naar	  hypotheektesten	  en	  folders	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  kennis	  en	  
vaardigheden	  die	  mensen	  moeten	  bezitten	  over	  hypotheken	  om	  hypotheekinformatie	  te	  
begrijpen	  en	  een	  beslissing	  te	  kunnen	  nemen	  in	  de	  hypotheekcontext.	  Dit	  resulteerde	  
samen	  in	  de	  eerste	  versie	  van	  mijn	  instrument.	  Ten	  slotte	  is	  de	  eerste	  versie	  
gecontroleerd	  door	  twee	  hypotheekadviseurs	  en	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  controle	  
verbeterd.	  De	  eindversie	  van	  het	  instrument	  is	  voorgelegd	  aan	  64	  proefpersonen.	  Op	  
basis	  van	  de	  resultaten	  hiervan	  zijn	  enkele	  aanbevelingen	  gedaan.	  	  
	  
Doel	  van	  het	  instrument	  
	  
Het	  instrument	  heeft	  zowel	  wetenschappelijke	  als	  praktische	  doelen.	  Allereerst	  kunnen	  
mensen	  dit	  instrument	  gebruiken	  om	  hun	  eigen	  kennis	  over	  hypotheken	  te	  meten.	  
Wanneer	  blijkt	  dat	  zij	  niet	  voldoen	  aan	  het	  vereiste	  geletterdheidsniveau	  kunnen	  zij	  hier	  
zelf	  aan	  werken	  of	  een	  intermediair	  (zoals	  een	  hypotheekadviseur)	  inschakelen	  om	  hen	  
te	  begeleiden.	  
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In	  de	  discussies	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  financiële	  sector	  wordt	  voornamelijk	  veel	  
aandacht	  besteed	  aan	  de	  regelgeving	  en	  toezicht	  van	  bankiers.	  Dit	  leidt	  er	  echter	  alleen	  
maar	  toe	  dat	  de	  intermediair	  de	  burger	  alleen	  onder	  strikte	  voorwaarden	  een	  
hypotheeklening	  mag	  verkopen.	  In	  het	  ideale	  geval,	  kan	  een	  goed	  geletterd	  persoon	  zelf	  
beslissen	  welke	  hypotheek	  hij	  wil.	  Hiervoor	  moet	  hij	  echter	  wel	  eerst	  gewezen	  worden	  
op	  zijn	  eventuele	  gebrek	  aan	  kennis.	  	  
	  
Daarnaast	  kan	  het	  instrument	  ook	  gebruikt	  worden	  door	  bijvoorbeeld	  
hypotheekadviseurs	  om	  de	  gesprekken	  met	  klanten	  beter	  te	  laten	  verlopen.	  Financiële	  
informatievoorziening	  moet	  namelijk	  persoonsgericht	  zijn.	  Dat	  vereist	  dat	  de	  informatie	  
toegesneden	  wordt	  op	  de	  klant.	  Dit	  kan	  alleen	  gebeuren	  door	  de	  klant	  te	  kennen.	  Door	  
voorafgaand	  aan	  het	  gesprek	  het	  niveau	  van	  geletterdheid	  van	  klanten	  vast	  te	  stellen,	  
leren	  hypotheekadviseurs	  hun	  klanten	  vooraf	  kennen	  waardoor	  de	  gesprekken	  
efficiënter	  zullen	  zijn.	  Het	  instrument	  kan	  tenslotte	  ook	  gebruikt	  worden	  in	  de	  
wetenschap	  voor	  onderzoek	  naar	  bijvoorbeeld	  de	  begrijpelijkheid	  van	  
hypotheekinformatie	  of	  voor	  het	  vaststellen	  van	  het	  niveau	  van	  geletterdheid	  van	  
bepaalde	  groepen.	  	  
	  

Definitie	  geletterdheid	  
	  
Voordat	  ik	  een	  instrument	  ontwerp	  om	  financiële	  geletterdheid	  rondom	  hypotheken	  te	  
meten,	  is	  het	  belangrijk	  om	  eerst	  vast	  te	  stellen	  wat	  geletterdheid	  precies	  inhoudt.	  Het	  
begrip	  literacy,	  in	  het	  Nederlands	  vertaald	  als	  ‘geletterdheid’,	  is	  geen	  eenduidig	  begrip.	  
In	  dit	  hoofdstuk	  zal	  ik	  daarom	  verschillende	  definities	  van	  geletterdheid	  bespreken	  en	  
kijken	  hoe	  deze	  zich	  tot	  elkaar	  verhouden.	  	  
	  
Van	  geletterdheid	  naar	  functionele	  geletterdheid	  en	  domeingeletterdheid 

Lange	  tijd	  werd	  geletterdheid	  gezien	  als	  simpelweg	  de	  vaardigheid	  van	  het	  lezen	  en	  
schrijven	  (Zarcadoolas	  et	  al.	  2005).	  De	  introductie	  van	  de	  notie	  ‘functionele	  
geletterdheid’	  heeft	  deze	  definitie	  in	  een	  ander	  perspectief	  geplaatst.	  Functionele	  
geletterdheid	  verwijst	  ook	  naar	  taalvaardigheden	  als	  lezen	  en	  schrijven,	  maar	  is	  breder	  
dan	  dat.	  In	  essentie	  gaat	  het	  bij	  geletterdheid	  om	  het	  begrijpen	  en	  gebruiken	  van	  
informatie	  (Kirsch,	  2001).	  Mensen	  zijn	  dan	  ook	  niet	  geletterd	  of	  ongeletterd,	  maar	  zijn	  
hoog-‐	  of	  laaggeletterd.	  De	  vraag	  of	  het	  niveau	  van	  geletterdheid	  voldoende	  is,	  hangt	  af	  
van	  de	  mogelijkheid	  om	  met	  die	  kennis	  maatschappelijk	  te	  functioneren.	  Een	  voorbeeld	  
van	  een	  functionele	  definitie	  van	  geletterdheid	  is	  de	  definitie	  die	  het	  ECBO	  
(expertisecentrum	  beroepsonderwijs)	  hanteert:	  “Geletterdheid	  is	  het	  gebruiken	  van	  
gedrukte	  en	  geschreven	  informatie	  om	  te	  functioneren	  in	  de	  maatschappij,	  om	  de	  eigen	  
doelen	  te	  bereiken	  en	  om	  de	  eigen	  kennis	  en	  mogelijkheden	  te	  ontwikkelen”.	  In	  deze	  
definitie	  is	  zichtbaar	  dat	  geletterdheid	  niet	  beperkt	  wordt	  tot	  het	  kunnen	  lezen	  en	  
schrijven,	  maar	  dat	  het	  verwijst	  naar	  een	  breed	  scala	  van	  informatie-‐verwerkende	  
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vaardigheden	  (Houtkoop,	  1999).	  	  
Binnen	  functionele	  geletterdheid	  zijn	  verschillende	  domeinen	  te	  onderscheiden.	  Zo	  heb	  
je	  bijvoorbeeld	  medische	  geletterdheid,	  visuele	  geletterdheid	  en	  financiële	  
geletterdheid.	  Geletterdheid	  is	  dan	  ook	  context	  specifiek:	  iemand	  die	  adequaat	  geletterd	  
is	  in	  een	  bekende	  omgeving,	  kan	  laaggeletterd	  zijn	  in	  een	  onbekende	  context.	  Voor	  elk	  
van	  deze	  domeinen	  geldt	  dat	  er	  complexe	  informatie	  beschikbaar	  is,	  waarbij	  het	  
belangrijk	  is	  dat	  mensen	  deze	  informatie	  begrijpen	  om	  zo	  goede	  keuzes	  en	  beslissingen	  
te	  kunnen	  maken	  binnen	  de	  desbetreffende	  context.Hypotheekgeletterdheid	  die	  in	  dit	  
onderzoek	  centraal	  staat,	  valt	  binnen	  het	  domein	  van	  de	  financiële	  geletterdheid.	  	  
	  
Financiële	  geletterdheid	  
	  
Binnen	  het	  domein	  van	  de	  financiële	  geletterdheid	  bestaat	  er	  helaas	  geen	  universeel	  
geaccepteerde	  definitie	  van	  dit	  concept.	  Er	  zijn	  dan	  ook	  veel	  verschillende	  definities	  in	  
omloop.	  Zo	  heeft	  Huston	  (2010)	  in	  haar	  review	  van	  onderzoeksliteratuur	  naar	  financiële	  
geletterdheid	  acht	  verschillende	  definities	  gevonden.	  Van	  de	  71	  studies	  die	  zij	  
evalueerde,	  hadden	  51	  studies	  zelfs	  geen	  definitie	  van	  het	  concept	  financiële	  
geletterdheid.	  
	  
De	  definities	  die	  we	  in	  de	  literatuur	  tegenkomen,	  zijn	  in	  grote	  lijnen	  onder	  te	  verdelen	  in	  
drie	  groepen,	  namelijk:	  	  

1. Financiële	  geletterdheid	  als	  het	  bezitten	  van	  kennis	  over	  het	  financiële	  domein.	  
2. Financiële	  geletterdheid	  als	  vaardigheid	  in	  het	  gebruik	  van	  kennis.	  
3. Financiële	  geletterdheid	  als	  gedragsverandering	  ten	  gevolge	  van	  (grotere)	  kennis	  

en	  vaardigheden.	  
	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  definitie	  waarbij	  financiële	  geletterdheid	  slechts	  wordt	  gezien	  als	  
het	  bezitten	  van	  kennis	  over	  het	  financiële	  domein	  is	  de	  definitie	  die	  Lusardi	  (2008)	  
geeft	  in	  haar	  onderzoek	  naar	  de	  verhouding	  tussen	  financiële	  geletterdheid	  en	  de	  keuzes	  
van	  consumenten	  met	  betrekking	  tot	  financiële	  producten.	  In	  haar	  onderzoek	  wordt	  
geletterdheid	  gedefinieerd	  als:	  “Knowledge	  of	  basic	  financial	  concepts,	  such	  as	  the	  
working	  of	  interest	  compounding,	  the	  difference	  between	  nominal	  and	  real	  values,	  and	  the	  
basics	  of	  risk	  diversification”	  (p.	  2).	  Geletterdheid	  is	  volgens	  deze	  definitie	  een	  
kennistoestand.	   

Een	  aantal	  onderzoekers	  kiest	  voor	  een	  definitie	  die	  meer	  in	  lijn	  ligt	  met	  de	  definitie	  van	  
functionele	  geletterdheid.	  Deze	  vallen	  onder	  de	  tweede	  groep	  die	  hierboven	  beschreven	  
staat.	  Een	  voorbeeld	  van	  zo’n	  onderzoeker	  is	  Kirsch	  (2001)	  die	  de	  focus	  legt	  op	  de	  
vaardigheden	  van	  mensen	  om	  kennis	  over	  financiële	  zaken	  toe	  te	  passen.	  Het	  betreft	  in	  
zijn	  definitie	  de	  vraag	  of	  de	  betrokkene	  de	  informatie	  kan	  benutten	  voor	  zijn	  keuze	  en	  
gedrag.	  Financiële	  geletterdheid	  wordt	  in	  zijn	  onderzoek	  als	  volgt	  gedefinieerd:	  “	  using	  
printed	  and	  written	  information	  to	  function	  in	  society,	  to	  achieve	  one’s	  goals,	  and	  to	  
develop	  one’s	  knowledge	  and	  potential”	  (p.3).	  Mensen	  zijn	  volgens	  Kirsch	  niet	  financieel	  
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geletterd	  wanneer	  zij	  voldoende	  kennis	  bezitten,	  maar	  pas	  wanneer	  zij	  deze	  kennis	  
kunnen	  gebruiken	  (en	  op	  deze	  wijze	  kunnen	  functioneren	  in	  de	  maatschappij).	  Deze	  
definitie	  van	  financiële	  geletterdheid	  is	  complexer	  dan	  de	  bovengenoemde.	  Mensen	  
moeten	  niet	  alleen	  (voor)kennis	  bezitten,	  maar	  moeten	  ook	  de	  vaardigheid	  bezitten	  om	  
deze	  kennis	  toe	  te	  passen.	   

Daarnaast	  zijn	  er	  nog	  onderzoekers	  die	  attitude	  en	  gedrag	  betrekken	  bij	  hun	  definitie.	  
Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  definitie	  die	  het	  OECD	  van	  financiële	  geletterdheid	  geeft:	  “A	  
combination	  of	  awareness,	  knowledge,	  skills,	  attitude	  and	  behaviours	  necessary	  to	  make	  
sound	  financial	  decisions	  and	  ultimately	  achieve	  individual	  financial	  wellbeing”	  (p.4).	  In	  
deze	  derde	  definitie	  wordt	  dus	  niet	  alleen	  gekeken	  naar	  de	  kennis	  en	  de	  vaardigheden	  
om	  deze	  kennis	  te	  benutten,	  maar	  ook	  naar	  het	  werkelijke	  gedrag	  dat	  daaruit	  voortkomt.	  
We	  kunnen	  ons	  hierbij	  afvragen	  of	  attitude	  en	  gedrag	  noodzakelijke	  onderdelen	  zijn	  van	  
geletterdheid.	  Hoewel	  attitude	  en	  gedrag	  een	  belangrijke	  rol	  spelen	  in	  het	  zoeken	  naar	  
en	  gebruiken	  van	  informatie,	  moeten	  deze	  aspecten	  onderscheiden	  worden	  van	  de	  
vaardigheden	  die	  mensen	  hiervoor	  nodig	  hebben.	  Methoden	  om	  financiële	  geletterdheid	  
te	  bevorderen	  zouden	  bijvoorbeeld	  niet	  moeten	  bestaan	  uit	  het	  veranderen	  van	  de	  
attitude	  van	  mensen,	  maar	  wel	  uit	  het	  aanleren	  van	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  in	  de	  
financiële	  context.	  Mensen	  die	  bijvoorbeeld	  niets	  willen	  weten	  over	  sparen,	  maar	  wel	  de	  
vaardigheden	  hebben	  om	  informatie	  over	  sparen	  te	  verkrijgen	  en	  te	  beoordelen,	  kunnen	  
op	  basis	  van	  hun	  attitude	  niet	  beschouwd	  worden	  als	  mensen	  met	  een	  lage	  financiële	  
geletterdheid.	  Om	  deze	  reden	  vormen	  attitude	  en	  gedrag	  in	  deze	  studie	  geen	  onderdeel	  
van	  het	  concept	  financiële	  geletterdheid.	  	  
	  
Dat	  we	  in	  de	  literatuur	  veel	  definities	  van	  financiële	  geletterdheid	  tegenkomen	  valt	  
onder	  andere	  te	  verklaren	  door	  de	  verschillende	  doelen	  van	  de	  onderzoeken.	  Op	  basis	  
van	  het	  doel	  van	  het	  onderzoek	  wordt	  er	  namelijk	  een	  bepaald	  perspectief	  aangenomen	  
met	  betrekking	  tot	  de	  definitie.	  Dit	  zien	  we	  onder	  andere	  terug	  in	  de	  hierboven	  
besproken	  definitie	  van	  het	  OECD.	  In	  hun	  onderzoek	  wordt	  een	  bepaald	  doel	  
geïmpliceerd	  namelijk	  “to	  make	  sound	  financial	  decisions	  and	  […]	  individual	  financial	  
wellbeing”	  (p.4).	  Zij	  zijn	  met	  name	  geïnteresseerd	  in	  de	  wijze	  waarop	  financiële	  
geletterdheid	  kan	  bijdragen	  aan	  verandering	  en	  toename	  van	  het	  financieel	  welzijn	  van	  
individuen.	  Zij	  zijn	  hierdoor	  niet	  alleen	  geïnteresseerd	  in	  de	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  
mensen	  maar	  zijn	  ook	  geïnteresseerd	  in	  het	  werkelijke	  gedrag	  dat	  hieruit	  voortkomt.	  
	  
Het	  doel	  van	  mijn	  instrument	  is	  onderscheid	  te	  kunnen	  maken	  tussen	  ‘hooggeletterde’	  
individuen	  en	  ‘laaggeletterde’	  individuen.	  Met	  dit	  doel	  ben	  ik	  dus	  niet	  geïnteresseerd	  in	  
het	  daadwerkelijke	  gedrag	  van	  mensen	  (bijvoorbeeld	  of	  zij	  een	  geschikte	  hypotheek	  
kiezen)	  maar	  geïnteresseerd	  in	  de	  kennis	  die	  mensen	  bezitten	  over	  hypotheken	  en	  de	  
vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  om	  hypotheekinformatie	  te	  kunnen	  begrijpen.	  Op	  basis	  van	  
dit	  doel	  en	  in	  lijn	  met	  definities	  die	  ik	  ben	  tegengekomen	  in	  de	  literatuur,	  wordt	  
financiële	  geletterdheid	  in	  deze	  studie	  als	  volgt	  gedefinieerd:	  Financiële	  geletterdheid	  
representeert	  de	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  mensen	  in	  een	  hypotheekcontext.	  Met	  deze	  
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kennis	  en	  vaardigheden	  kunnen	  mensen	  beredeneerde	  keuzes	  maken	  met	  betrekking	  tot	  
hypotheken.	  Deze	  definitie	  ligt	  ook	  in	  lijn	  met	  de	  definitie	  die	  Hutson	  (2011)	  geeft.	  Zij	  
definieert	  financiële	  geletterdheid	  als	  volgt:	  “Financial	  literacy	  could	  be	  defined	  as	  
measuring	  how	  well	  an	  individual	  can	  understand	  and	  use	  personal	  finance-‐related	  
information”	  (2011	  p.306).	  De	  definitie	  die	  in	  deze	  studie	  het	  uitgangspunt	  vormt	  is	  
direct	  en	  spreekt	  bestaande	  definities	  in	  de	  literatuur	  niet	  tegen.	  	  
 

Onderzoeksmethoden	  naar	  financiële	  geletterdheid	  
	  
In	  het	  vorige	  hoofdstuk	  heb	  ik	  besproken	  wat	  geletterdheid	  is	  en	  op	  welke	  wijze	  
geletterdheid	  gedefinieerd	  wordt	  in	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek.	  Dit	  roept	  echter	  de	  
vraag	  op	  hoe	  dit	  concept	  precies	  gemeten	  moet	  worden.	  Aangezien	  er	  op	  dit	  moment	  
nog	  geen	  instrumenten	  bestaan	  waarmee	  financiële	  geletterdheid	  in	  een	  
hypotheekcontext	  gemeten	  kan	  worden,	  zal	  ik	  me	  voor	  het	  beantwoorden	  van	  deze	  
vraag	  baseren	  op	  voorgaand	  onderzoek	  naar	  financiële	  geletterdheid.	  Zoals	  verwacht	  
kon	  worden	  op	  basis	  van	  de	  diversiteit	  van	  definities	  die	  bestaan	  van	  financiële	  
geletterdheid,	  variëren	  de	  methoden	  die	  gebruikt	  worden	  om	  financiële	  geletterdheid	  te	  
meten	  ook	  sterk	  van	  elkaar.	  In	  dit	  hoofdstuk	  bespreek	  ik	  de	  verschillende	  methodes	  die	  
we	  tegenkomen	  in	  onderzoek	  naar	  financiële	  geletterdheid.	  	  
	  
Proxy	  metingen	  
	  
Een	  proxy-‐meting	  is	  een	  meting	  waarbij	  een	  bepaald	  (deel)aspect	  wordt	  getoetst,	  die	  
vervolgens	  in	  relatie	  wordt	  gelegd	  met	  een	  ander	  construct.	  Met	  betrekking	  tot	  
geletterdheid	  meet	  men	  dus	  factoren	  die	  een	  hoge	  correlatie	  hebben	  met	  geletterdheid.	  
De	  meest	  voorkomende	  data	  die	  hiervoor	  gebruikt	  worden,	  zijn	  de	  socio-‐biografische	  
data,	  bijvoorbeeld	  de	  opleiding	  van	  mensen	  (Sutton	  &	  Benseman,	  2006).	  Zo	  wordt	  vaak	  
aangenomen	  dat	  mensen	  zonder	  opleiding	  een	  lager	  niveau	  van	  geletterdheid	  hebben	  
dan	  mensen	  met	  een	  hoge	  opleiding.	  Deze	  indirecte	  relatie	  moet	  echter	  wel	  bewezen	  
worden	  door	  middel	  van	  wetenschappelijk	  onderzoek.	  Aangezien	  proxy-‐metingen	  een	  
hoog	  validiteitsprobleem	  hebben,	  wordt	  in	  de	  wetenschap	  deze	  methode	  enkel	  gebruikt	  
om	  mensen	  grofweg	  in	  twee	  groepen	  te	  delen	  (mensen	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
laaggeletterdheid	  tegenover	  mensen	  met	  een	  laag	  risico	  op	  laaggeletterdheid).	  Een	  
proxy-‐meting	  is	  geen	  goede	  methode	  om	  daadwerkelijk	  het	  niveau	  van	  geletterdheid	  
van	  mensen	  te	  meten.	  Met	  behulp	  van	  een	  proxy-‐meting	  kan	  wel	  aangetoond	  worden	  
dat	  er	  bepaalde	  factoren	  zijn	  die	  een	  correlatie	  hebben	  met	  het	  niveau	  van	  geletterdheid.	  
Zo	  blijkt	  onder	  andere	  uit	  het	  onderzoek	  van	  het	  ANZ	  (2003)	  naar	  financiële	  
geletterdheid	  onder	  Australiërs	  dat	  er	  een	  sterke	  relatie	  bestaat	  tussen	  financiële	  
geletterdheid	  en	  de	  sociaal-‐economische	  status	  van	  mensen.	  Uit	  dit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  
laaggeschoolde	  mensen,	  mensen	  met	  een	  laag	  inkomen,	  alleenstaande	  mensen,	  zeer	  
jonge	  mensen	  en	  zeer	  oude	  volwassenen	  een	  laag	  niveau	  van	  financiële	  geletterdheid	  
hebben.	   
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Directe	  meetmethode	  	  
	  
Het	  niveau	  van	  financiële	  geletterdheid	  van	  mensen	  wordt	  meestal	  gemeten	  aan	  de	  hand	  
van	  een	  vragenlijst	  waarmee	  de	  kennis	  van	  mensen	  wordt	  getoetst.	  Er	  wordt	  in	  deze	  
onderzoeken	  een	  directe	  relatie	  gelegd	  tussen	  de	  prestatie	  op	  de	  toets	  (de	  vragenlijst)	  
en	  het	  niveau	  van	  geletterdheid.	  Deze	  vragenlijsten	  zijn	  op	  te	  delen	  in	  twee	  groepen,	  
namelijk:	  vragenlijsten	  waarbij	  aan	  de	  hand	  van	  opgaven	  de	  kennis	  en	  het	  begrip	  van	  
financiële	  zaken	  gemeten	  wordt	  (onder	  andere	  de	  71	  studies	  die	  opgenomen	  zijn	  in	  het	  
onderzoek	  van	  Hutson,	  2011)	  en	  vragenlijsten	  waarbij	  respondenten	  zelf	  een	  
beoordeling	  van	  hun	  financiële	  kennis	  moeten	  geven.	  Zo	  werd	  er	  bijvoorbeeld	  in	  
Australië	  een	  enquête	  gehouden	  waarbij	  respondenten	  zelf	  aan	  moesten	  geven	  in	  
hoeverre	  zij	  dachten	  dat	  zij	  financieel	  geletterd	  waren.	  In	  dit	  onderzoek	  werden	  
respondenten	  hoofdzakelijk	  gevraagd	  naar	  hun	  visie	  op	  het	  hebben	  van	  financiële	  
producten,	  het	  belang	  van	  financiële	  educatie,	  het	  verzamelen	  van	  informatie	  over	  
financiële	  producten	  en	  hun	  bewustzijn	  met	  betrekking	  tot	  de	  financiële	  omgeving	  (ANZ,	  
2003).	  Sommige	  vragenlijsten	  bestaan	  zowel	  uit	  kennisvragen	  als	  
zelfbeoordelingsvragen,	  bijvoorbeeld	  het	  onderzoek	  van	  Lusardi	  en	  Mitchell	  (2007).	  	  
	  
De	  vragenlijsten	  die	  we	  tegenkomen	  in	  onderzoek	  naar	  financiële	  geletterdheid	  
verschillen	  sterk	  van	  elkaar.	  Meestal	  wordt	  het	  niveau	  van	  geletterdheid	  in	  verband	  
gebracht	  met	  de	  kennis	  van	  de	  individuen	  over	  de	  economie,	  financiën	  en	  financiële	  
beslissingen	  met	  betrekking	  tot	  sparen,	  pensioen	  planning	  of	  keuzes	  binnen	  dit	  gebied.	  
Echter,	  niet	  alle	  onderzoekers	  nemen	  al	  deze	  aspecten	  mee	  in	  hun	  vragenlijst.	  Zo	  wordt	  
bijvoorbeeld	  in	  studie	  van	  Lusardi	  en	  Mitchell	  (2006)	  het	  niveau	  van	  geletterdheid	  
gemeten	  aan	  de	  hand	  van	  slechts	  drie	  vragen,	  terwijl	  bijvoorbeeld	  de	  vragenlijst	  van	  
Chen	  en	  Volpe	  (2006)	  uit	  68	  vragen	  bestaat.	  Volgens	  Skehan	  (1998)	  biedt	  de	  directe	  
vorm	  van	  meten	  van	  geletterdheid	  (dus	  middels	  een	  kennistoets)	  een	  goede	  garantie	  dat	  
men	  op	  basis	  van	  het	  resultaat	  van	  het	  getoetste	  ook	  effectief	  kan	  voorspellen	  of	  de	  
respondent	  dit	  ook	  in	  het	  echte	  leven	  kan.	  Hierbij	  is	  het	  echter	  wel	  belangrijk	  dat	  alle	  
essentiële	  aspecten	  van	  geletterdheid	  getoetst	  worden.	  	  
	  
Medische	  geletterdheid	  
	  
Hoewel	  dit	  onderzoek	  gericht	  is	  op	  het	  meten	  van	  financiële	  geletterdheid,	  is	  voorgaand	  
onderzoek	  naar	  medische	  geletterdheid	  ook	  interessant.	  Ten	  eerste	  omdat	  ze	  op	  dit	  
gebied	  verder	  gevorderd	  zijn	  met	  onderzoek	  naar	  geletterdheid	  en	  daarnaast	  omdat	  de	  
definitie	  van	  medische	  geletterdheid	  grotendeels	  overeenkomt	  met	  die	  van	  financiële	  
geletterdheid.	  Medische	  geletterdheid	  wordt	  gedefinieerd	  als:	  “[...]	  the	  degree	  to	  which	  
individuals	  have	  the	  capacity	  to	  obtain,	  process,	  and	  understand	  basic	  health	  information	  
and	  services	  needed	  to	  make	  appropriate	  health	  decisions”	  (Baker,	  2006.	  Fransen	  et	  al.	  
2011).	  Oftewel	  de	  mate	  waarin	  individuen	  in	  staat	  zijn	  om	  informatie	  te	  verkrijgen,	  
begrijpen	  en	  toe	  te	  passen	  omtrent	  hun	  gezondheid	  en	  gezondheids-‐gerelateerde	  
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factoren.	  Het	  verschil	  tussen	  deze	  definitie	  en	  de	  definitie	  die	  het	  uitgangspunt	  vormt	  in	  
dit	  onderzoek,	  is	  alleen	  de	  context	  waarin	  geletterdheid	  gemeten	  wordt	  (namelijk	  in	  de	  
zorgsector	  in	  plaats	  van	  de	  financiële	  sector).	  Hoewel	  er	  geen	  letterlijke	  vragen	  uit	  deze	  
bestaande	  instrumenten	  te	  gebruiken	  zijn,	  is	  de	  methode	  waarmee	  geletterdheid	  
gemeten	  wordt	  zeker	  interessant.	  De	  drie	  toetsen	  die	  ik	  hieronder	  zal	  beschrijven	  zijn	  de	  
Rapid	  Estimate	  of	  Adult	  LIteracy	  in	  Medicine,	  de	  Test	  of	  health	  functional	  literacy	  in	  adults	  
en	  de	  Newest	  Vital	  Sign.	  Dit	  zijn	  namelijk	  de	  drie	  meest	  gebruikte	  toetsen	  in	  de	  
zorgsector.	  	  
	  
Rapid	  Estimate	  of	  Adult	  Literacy	  in	  Medicine	  
	  
Een	  bekend	  instrument	  voor	  het	  meten	  van	  gezondsheidsgeletterdheid	  is	  de	  Rapid	  
Estimate	  of	  Adult	  Literacy	  in	  Medicine	  (REALM)	  toets.	  De	  REALM	  wordt	  gezien	  als	  een	  
valide	  en	  betrouwbaar	  instrument	  en	  wordt	  gebruikt	  door	  professionals	  in	  de	  
zorgsector.	  De	  REALM	  is	  een	  screening	  instrument	  om	  kennis	  van	  patiënten	  over	  
medische	  termen	  en	  anatomie	  vast	  te	  stellen.	  Aan	  de	  hand	  van	  drie	  korte	  woordenlijsten	  
met	  medische	  termen	  die	  respondenten	  moeten	  voorlezen,	  wordt	  in	  deze	  toets	  
nagegaan	  óf	  en	  in	  welke	  mate	  mensen	  deze	  termen	  kennen	  en	  gebruiken	  (Fransen	  et	  al.	  
2011).	  De	  originele	  woordenlijst	  bestaat	  uit	  125	  woorden,	  maar	  er	  worden	  ook	  
verschillende	  verkorte	  versies	  van	  gebruikt.	  	  
	  
Bij	  de	  REALM	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  sterke	  correlatie	  tussen	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  
woord	  voor	  te	  lezen	  en	  begrip	  van	  het	  woord.	  De	  theorie	  achter	  de	  REALM	  is	  namelijk	  
dat	  als	  mensen	  moeite	  hebben	  met	  het	  uitspreken	  van	  een	  woord	  (een	  beginners	  -‐
leesvaardigheid),	  dit	  een	  indicatie	  is	  voor	  een	  begripsprobleem	  (Davis	  et	  al.	  1993).	  
Hoewel	  de	  REALM	  nog	  steeds	  veel	  wordt	  gebruikt,	  is	  er	  ook	  veel	  kritiek	  op	  geweest.	  Zo	  
is	  het	  onder	  andere	  aannemelijk	  dat	  het	  kunnen	  uitspreken	  van	  een	  woord	  niet	  
noodzakelijkerwijs	  betekent	  dat	  je	  het	  woord	  ook	  begrijpt.	  Het	  woord	  zou	  bijvoorbeeld	  
op	  een	  ander	  bestaand	  woord	  kunnen	  lijken,	  waardoor	  je	  hem	  zonder	  te	  begrijpen	  wel	  
goed	  kunt	  uitspreekt.	  Onder	  andere	  Fransen	  et	  al.	  (2011)	  stellen	  dat	  met	  de	  REALM	  
slechts	  de	  leesvaardigheid	  van	  mensen	  wordt	  getoetst	  en	  dat	  andere	  belangrijke	  
aspecten	  van	  gezondheidsvaardigheden	  hiermee	  niet	  gemeten	  wordt.	  Hoewel	  
leesvaardigheid	  een	  belangrijk	  onderdeel	  is	  van	  geletterdheid,	  dekt	  de	  REALM	  niet	  het	  
brede	  concept	  van	  medische	  geletterdheid,	  namelijk	  of	  mensen	  de	  informatie	  
daadwerkelijk	  begrijpen,	  verwerken	  en	  kunnen	  toepassen.	  
	  
Test	  of	  Health	  Functional	  Literacy	  in	  Adults	  	  
	  
In	  1995	  werd	  door	  Parker	  et	  al.	  de	  Test	  of	  Health	  Functional	  Literacy	  in	  Adults	  (TOHFLA)	  
ontwikkeld	  (Parker	  et	  al.	  1995).	  Aan	  de	  hand	  van	  stukken	  tekst	  uit	  bestaand	  medisch	  
materiaal	  wordt	  de	  medische	  geletterdheid	  van	  mensen	  met	  de	  TOHFLA	  getoetst.	  
Allereerst	  wordt	  de	  leesvaardigheid	  van	  mensen	  getoetst	  aan	  de	  hand	  van	  een	  cloze-‐test.	  
Respondenten	  moeten	  een	  invuloefening	  doen	  waarbij	  telkens	  een	  woord	  van	  een	  zin	  
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weggelaten	  is,	  die	  zij	  zelf	  moeten	  invullen.	  Ze	  kunnen	  hierbij	  kiezen	  uit	  vier	  
verschillende	  woorden	  die	  grammaticaal	  hetzelfde	  zijn.	  Met	  de	  TOHFLA	  wordt	  naast	  
leesvaardigheid,	  ook	  rekenvaardigheid	  gemeten.	  Respondenten	  krijgen	  numerieke	  
instructies	  voorgelegd	  die	  uit	  bestaand	  medisch	  informatiemateriaal	  komen	  en	  er	  wordt	  
getoetst	  in	  hoeverre	  zij	  deze	  instructies	  begrijpen.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  TOFHLA	  worden	  
dus	  twee	  belangrijke	  constructen	  gemeten,	  namelijk:	  rekenvaardigheid	  en	  
leesvaardigheid	  (begrijpend	  lezen).	  Evenals	  de	  REALM	  wordt	  de	  TOFHLA	  veel	  gebruikt	  
in	  onderzoek	  naar	  gezondheidsgeletterdheid.	  Een	  voordeel	  van	  de	  TOFHLA	  ten	  opzichte	  
van	  de	  REALM	  is	  dat	  naast	  leesvaardigheid	  ook	  begrip	  en	  rekenvaardigheid	  wordt	  
gemeten.	  	  
	  
Newest	  Vital	  Sign	  
	  
De	  Newest	  Vital	  Sign	  (NVS)	  wordt	  ook	  veel	  gebruikt	  in	  de	  zorgsector.	  Patiënten	  krijgen	  
een	  voedingsetiket	  van	  een	  bak	  ijs	  te	  zien.	  Vervolgens	  moeten	  zij	  zes	  vragen	  
beantwoorden	  over	  de	  inhoud	  van	  het	  etiket.	  Daarbij	  gaat	  het	  om	  het	  lezen,	  berekenen	  
en	  interpreteren	  van	  de	  gegevens.	  Deelname	  aan	  de	  test	  duurt	  ongeveer	  drie	  minuten	  
(Johnson	  en	  Weiss,	  2008).	  Een	  voordeel	  van	  de	  NVS	  tegen	  opzichte	  van	  de	  
voorgenoemde	  twee	  instrumenten	  is	  dat	  hiermee	  ook	  wordt	  getoetst	  of	  mensen	  kennis	  
kunnen	  toepassen.	  Je	  zou	  je	  hierbij	  echter	  wel	  kunnen	  afvragen	  of	  het	  kunnen	  toepassen	  
van	  informatie	  op	  een	  bak	  eis,	  het	  construct	  ‘geletterdheid	  in	  de	  zorgsector’	  dekt.	  	  
	  
Conclusie	  
	  
Uit	  de	  analyse	  van	  de	  bestaande	  methoden	  is	  gebleken	  dat	  er	  geen	  consistente	  aanpak	  
bestaat	  voor	  het	  meten	  van	  financiële	  geletterdheid.	  In	  dit	  hoofdstuk	  heb	  ik	  grofweg	  
twee	  methoden	  besproken	  waarmee	  financiële	  geletterdheid	  gemeten	  wordt.	  De	  meeste	  
onderzoeken	  naar	  het	  niveau	  van	  financiële	  geletterdheid	  worden	  uitgevoerd	  door	  
middel	  van	  een	  vragenlijst	  waarmee	  de	  kennis	  van	  respondenten	  direct	  getoetst	  wordt.	  	  
De	  specifieke	  invulling	  van	  deze	  vragenlijsten	  verschilt	  echter	  sterk	  van	  elkaar.	  De	  
onderzoeken	  naar	  financiële	  geletterdheid	  leken	  alleen	  het	  kennisaspect	  van	  
geletterdheid	  te	  meten,	  terwijl	  geletterdheid	  ook	  andere	  vaardigheden	  omvat	  (zoals	  het	  
toepassen	  van	  deze	  kennis	  op	  bepaalde	  situaties).	  Aangezien	  er	  nog	  geen	  
standaardinstrument	  is	  om	  financiële	  geletterdheid	  mee	  te	  meten	  en	  de	  bestaande	  
literatuur	  zo	  van	  elkaar	  verschilt,	  ben	  ik	  vervolgens	  kort	  afweken	  naar	  een	  andere	  sector	  
namelijk,	  de	  medische	  sector.	  De	  standaardinstrumenten	  in	  de	  medische	  sector	  werpen	  
licht	  op	  de	  vraag	  hoe	  een	  standaardinstrument	  voor	  het	  meten	  van	  geletterdheid	  eruit	  
kan	  zien.	  Uit	  deze	  standaardintrumenten	  komt	  onder	  andere	  naar	  voren	  dat	  
geletterdheid	  meer	  dan	  alleen	  kennis	  omvat.	  	  
	  
Om	  terug	  te	  komen	  op	  de	  vraag	  die	  ik	  me	  aan	  het	  begin	  van	  dit	  hoofdstuk	  stelde	  “Op	  
welke	  wijze	  kan	  het	  concept	  geletterdheid	  gemeten	  worden?”	  hebben	  we	  in	  dit	  hoofdstuk	  
verschillende	  methoden	  gezien.	  Het	  geletterdheidsniveau	  wordt	  het	  vaakst	  gemeten	  
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door	  middel	  van	  een	  vragenlijst.	  Het	  voordeel	  van	  een	  vragenlijst	  is	  de	  praktische	  
bruikbaarheid	  ervan.	  Bij	  de	  REALM	  moet	  bijvoorbeeld	  altijd	  iemand	  aanwezig	  zijn	  om	  
het	  af	  te	  nemen.	  In	  het	  licht	  van	  het	  doel	  van	  mijn	  instrument	  heb	  ik	  ervoor	  gekozen	  om	  
geletterdheid	  te	  meten	  door	  middel	  van	  een	  vragenlijst.	  Dit	  roept	  de	  vraag	  op	  hoe	  de	  
vragenlijst	  eruit	  moet	  zien,	  opdat	  er	  geletterdheid	  mee	  gemeten	  wordt.	  In	  het	  volgende	  
hoofdstuk	  bespreek	  ik	  daarom	  de	  methodologische	  kant	  van	  vragenlijsten.	  	  
	  
Methodologische	  kant	  instrument	  
	  
Het	  toetsen	  van	  kennis	  door	  middel	  van	  vragenlijsten	  kan	  op	  vier	  verschillende	  
manieren	  gebeuren	  (Floyd	  &	  Fowler,	  1995),	  namelijk	  door:	  

1. mensen	  direct	  te	  vragen	  hoeveel	  kennis	  zij	  bezitten	  (zelfrapportage);	  
2. mensen	  een	  aantal	  stellingen	  voor	  te	  leggen	  waarop	  zij	  moeten	  aangeven	  of	  deze	  

waar	  of	  onwaar	  zijn;	  
3. meerkeuzevragen	  te	  stellen,	  waarbij	  mensen	  het	  juiste	  antwoord	  moeten	  

selecteren;	  
4. open	  vragen	  te	  stellen,	  waarbij	  mensen	  zelf	  een	  antwoord	  moeten	  bedenken	  op	  

de	  vraag.	  	  
	  
Welk	  soort	  vraag	  er	  het	  best	  gesteld	  kan	  worden,	  is	  in	  grote	  mate	  afhankelijk	  van	  het	  
doel	  van	  de	  vraag.	  	  
	  
Zelfrapportage	  vragen	  
	  
Zelfrapportagevragen	  zijn	  een	  geschikte	  manier	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  mate	  waarin	  
mensen	  zelf	  denken	  dat	  zij	  kennis	  over	  een	  bepaald	  onderwerp	  bezitten.	  In	  bestaand	  
onderzoek	  naar	  het	  niveau	  van	  financiële	  geletterdheid	  van	  mensen	  komen	  
zelfrapportage	  vragen	  wel	  voor.	  Onder	  andere	  het	  ANZ	  (2003)	  heeft	  een	  onderzoek	  
gehouden	  naar	  het	  niveau	  van	  financiële	  geletterdheid	  van	  Australiërs	  aan	  de	  hand	  van	  
zelfrapportage	  vragen.	  Respondenten	  werden	  hoofdzakelijk	  gevraagd	  naar	  hun	  visie	  op	  
het	  hebben	  van	  financiële	  producten,	  het	  belang	  van	  financiële	  educatie,	  het	  verzamelen	  
van	  informatie	  over	  financiële	  producten	  en	  het	  bewustzijn	  met	  betrekking	  tot	  de	  
financiële	  omgeving.	  Met	  dit	  soort	  vragen	  kan	  echter	  niet	  de	  kwaliteit	  en	  
nauwkeurigheid	  van	  de	  kennis	  van	  respondenten	  beoordeeld	  worden	  (Floyd	  &	  Fowler,	  
1995).	  Een	  groot	  voordeel	  van	  zelfrapportage	  vragen	  is	  dat	  de	  informatie	  snel	  
beschikbaar	  is,	  je	  hoeft	  immers	  geen	  koppeling	  te	  maken	  naar	  het	  gemeten	  construct	  
(geletterdheid)	  omdat	  je	  direct	  vraagt	  wat	  je	  wilt	  weten.	  
	  
Het	  grootste	  probleem	  van	  zelfrapportagevragen	  zit	  dan	  ook	  in	  de	  betrouwbaarheid	  van	  
de	  meting	  (Coombe,	  2002).	  Externe	  en	  toevallige	  factoren	  zoals	  subjectiviteit	  van	  de	  
respondent	  zouden	  de	  resultaten	  van	  de	  evaluatie	  die	  mensen	  aan	  hun	  eigen	  kennis	  
toeschrijven	  kunnen	  beïnvloeden.	  De	  antwoorden	  van	  de	  respondent	  hangen	  hierbij	  
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volledig	  af	  van	  het	  zelfbeeld	  van	  de	  respondent.	  Overconfidence	  kan	  hierbij	  een	  rol	  
spelen.	  Sommige	  mensen	  zijn	  overmoedig	  over	  hun	  eigen	  capaciteiten	  waardoor	  ze	  
teveel	  vertrouwen	  hebben	  in	  hun	  eigen	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Mensen	  met	  
overconfidence	  denken	  genoeg	  kennis	  te	  bezitten,	  terwijl	  dit	  in	  de	  werkelijkheid	  niet	  zo	  
is.	  Er	  lijkt	  dus	  een	  discrepantie	  te	  bestaan	  tussen	  de	  expertise	  die	  mensen	  zichzelf	  
toekennen	  en	  hun	  werkelijke	  expertise.	  Daarnaast	  zijn	  er	  mensen	  die	  juist	  heel	  weinig	  
zelfvertrouwen	  hebben	  en	  hun	  tekortkomingen	  niet	  toe	  willen	  geven.	  Deze	  mensen	  
zullen	  zichzelf	  dus	  ook	  een	  hoge	  expertise	  toeschrijven.	  Sutton	  &	  Benseman	  (2006)	  
wijzen	  op	  het	  feit	  dat	  laaggeletterden	  niet	  snel	  geneigd	  zijn	  om	  hun	  tekortkomingen	  toe	  
te	  geven.	  Vanwege	  het	  betrouwbaarheidsprobleem	  en	  het	  feit	  dat	  met	  
zelfrapportagevragen	  geen	  conclusies	  getrokken	  kunnen	  worden	  over	  de	  kwaliteit	  en	  
accuraatheid	  van	  de	  kennis	  die	  mensen	  bezitten,	  zijn	  deze	  vragen	  niet	  geschikt	  voor	  het	  
meten	  van	  het	  geletterdheidsniveau.	  
	  
Stellingen	  en	  meerkeuzevragen	  
	  
Het	  toetsen	  van	  kennis	  wordt	  vaak	  gedaan	  door	  mensen	  meerkeuzevragen	  en	  stellingen	  
voor	  te	  leggen,	  dit	  zien	  we	  bijvoorbeeld	  terug	  op	  schoolexamens.	  Deze	  twee	  
vraagvormen	  delen	  dezelfde	  tekortkomingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  meten	  van	  kennis.	  	  
Allereerst	  wordt	  met	  dit	  soort	  vragen	  voornamelijk	  de	  herkenning	  van	  het	  juiste	  
antwoord	  getoetst,	  in	  plaats	  van	  het	  daadwerkelijk	  herinneren	  van	  die	  kennis.	  Vanuit	  
een	  cognitief	  perspectief	  is	  het	  herkennen	  van	  een	  juist	  antwoord	  makkelijker	  dan	  het	  
herinneren	  van	  het	  juiste	  antwoord	  (Floyd	  &	  Fowler,	  1995).	  Daarnaast	  is	  de	  
betrouwbaarheid	  van	  dit	  soort	  vragen	  in	  grote	  mate	  afhankelijk	  van	  de	  constructie	  van	  
de	  plausibele	  foute	  antwoorden.	  Deze	  twee	  tekortkomingen	  leiden	  samen	  tot	  het	  gevaar	  
dat	  het	  aantal	  antwoorden	  dat	  respondenten	  goed	  hebben	  een	  overschatting	  is	  van	  het	  
aantal	  antwoorden	  waarop	  respondenten	  daadwerkelijk	  het	  antwoord	  weten.	  Een	  
voordeel	  van	  meerkeuzevragen	  is	  dat	  hiermee	  ook	  het	  onderscheidend	  vermogen	  kan	  
worden	  getoetst,	  mensen	  moet	  immers	  kiezen	  uit	  verschillende	  
antwoordmogelijkheden.	  Daarnaast	  is	  de	  toets	  zeer	  makkelijk	  na	  te	  kijken.	  Met	  een	  
antwoordsleutel	  is	  het	  juiste	  aantal	  antwoorden	  zo	  geteld.	  Een	  andere	  reden	  waarom	  
vaak	  voor	  meerkeuzevragen	  of	  stellingen	  wordt	  gekozen	  is	  omdat	  een	  toets	  meerdere	  
vragen	  kan	  bevatten.	  Vergeleken	  met	  open	  vragen,	  kunnen	  respondenten	  
meerkeuzevragen	  relatief	  snel	  beantwoorden.	  Hierdoor	  kan	  de	  toets	  meer	  vragen	  en	  
onderwerpen	  bevatten	  waardoor	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  toets	  stijgt.	  
	  
Gezien	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  de	  vraagvormen	  kies	  ik	  voor	  de	  constructie	  van	  de	  
vragenlijst	  voor	  meerkeuzevragen	  en	  stellingen.	  De	  redenering	  dat	  meerkeuzevragen	  
respondenten	  sturen	  en	  dat	  de	  antwoordopties	  kunnen	  leiden	  tot	  herkenning	  is	  
begrijpelijk.	  Daar	  staat	  echter	  tegenover	  dat	  respondenten	  bij	  het	  beantwoorden	  van	  
open	  vragen	  meerdere	  gedachten	  kunnen	  hebben	  (Floyd	  &	  Fowler,	  1995).	  Voor	  het	  
toetsen	  van	  ‘feitenkennis’	  zou	  dit	  nadelig	  kunnen	  werken	  omdat	  respondenten	  wellicht	  
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geen	  verband	  kunnen	  leggen	  tussen	  de	  vraag	  en	  het	  antwoord,	  waardoor	  zij	  niet	  weten	  
in	  welke	  richting	  naar	  een	  antwoord	  gezocht	  moet	  worden.	  Hierdoor	  zouden	  foute	  
antwoorden	  er	  niet	  op	  wijzen	  dat	  ze	  kennis	  niet	  bezitten.	  
	  
Open	  vragen	  hebben	  ook	  potentiele	  problemen	  op	  het	  gebied	  van	  betrouwbaarheid,	  
doordat	  de	  beoordeling	  van	  de	  antwoorden	  gebonden	  is	  aan	  de	  subjectiviteit	  van	  de	  
beoordelaar.	  Daarnaast	  is	  het	  deelnemen	  aan	  een	  toets	  met	  open	  vragen	  en	  het	  
beoordelen	  hiervan	  veel	  werk.	  Naast	  validiteit	  en	  betrouwbaarheid	  is	  het	  ook	  belangrijk	  
dat	  het	  instrument	  efficiënt	  is.	  Een	  toets	  is	  efficiënt	  wanneer	  er	  in	  een	  zo	  kort	  mogelijke	  
tijd	  zoveel	  mogelijk	  informatie	  opgeleverd	  wordt.	  Door	  het	  maken	  van	  een	  toets	  die	  
voornamelijk	  bestaat	  uit	  meerkeuze	  vragen	  kan	  zoveel	  mogelijk	  informatie	  bevraagd	  
worden	  in	  weinig	  tijd.	  Daarnaast	  is	  het	  voor	  beoordelaars	  makkelijk	  om	  de	  toets	  na	  te	  
kijken	  omdat	  dit	  door	  middel	  van	  een	  antwoordformulier	  gebeurt.	  Het	  doel	  van	  mijn	  
onderzoek	  is	  een	  instrument	  te	  maken	  dat	  door	  iedereen	  gebruikt	  kan	  worden.	  In	  het	  
licht	  van	  dit	  doel	  zal	  mijn	  instrument	  vooral	  bestaan	  uit	  multiple-‐choice	  vragen.	  	  
	  
Het	  toetsen	  van	  geletterdheid	  middels	  een	  vragenlijst	  brengt	  ook	  bepaalde	  problemen	  
met	  zich	  mee.	  Hutson	  (2011)	  bespreekt	  in	  haar	  onderzoek	  de	  tekortkomingen	  van	  de	  
bestaande	  instrumenten	  waarin	  geletterdheid	  gemeten	  wordt	  door	  middel	  van	  een	  
vragenlijst.	  Haar	  onderzoek	  werpt	  licht	  op	  criteria	  van	  een	  instrument	  waarmee	  
geletterdheid	  gemeten	  wordt.	  Om	  deze	  reden	  bespreek	  ik	  in	  de	  volgende	  paragraaf	  de	  
tekortkomingen	  die	  Hutson	  gevonden	  heeft.	  	  
	  
Tekortkomingen	  van	  bestaande	  instrumenten	  	  
	  
Onderzoek	  naar	  de	  verschillende	  studies	  onthulde	  drie	  belangrijke	  tekortkomingen	  van	  
huidige	  instrumenten	  namelijk:	  (1)	  het	  ontbreken	  van	  een	  conceptualisering	  en	  
duidelijke	  definitie	  van	  het	  construct	  ‘financiële	  geletterdheid’,	  (2)	  de	  inhoud	  van	  het	  
gebruikte	  instrument	  en	  (3)	  de	  interpretatie	  van	  de	  scores	  van	  de	  respondenten	  op	  de	  
toets	  (Huston	  2010,	  p.305).	  Het	  koppelen	  van	  de	  prestatie	  van	  de	  respondent	  aan	  een	  
bepaalde	  maatstaaf,	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  meting.	  Hiervoor	  is	  het	  van	  
belang	  een	  ondergrens	  of	  een	  maatstaaf	  vast	  te	  stellen.	  Deze	  norm	  is	  de	  vertaling	  op	  de	  
vraag	  hoe	  iemand	  zou	  moeten	  kunnen	  scoren.	  Wanneer	  deze	  norm	  ontbreekt	  kunnen	  er	  
geen	  conclusies	  getrokken	  worden	  met	  betrekking	  tot	  het	  niveau	  van	  financiële	  
geletterdheid.	  	  
	  
De	  tweede	  tekortkoming	  van	  bestaande	  onderzoeken	  betreft	  de	  ‘inhoud	  van	  het	  
gebruikte	  instrument’,	  oftewel	  de	  onderwerpen	  die	  opgenomen	  zijn	  in	  de	  vragenlijsten.	  
Veel	  onderzoekers	  richten	  zich	  volgens	  Huston	  enkel	  op	  kleinere	  onderdelen	  waar	  
financiële	  geletterdheid	  onder	  valt	  (bijvoorbeeld	  alleen	  rente).	  In	  deze	  onderzoeken	  
worden	  niet	  alle	  aspecten	  van	  financiële	  geletterdheid	  getoetst	  waardoor	  het	  brede	  
construct	  financiële	  geletterdheid	  niet	  gemeten	  wordt.	  Het	  ontbreken	  van	  een	  duidelijke	  
definitie	  van	  het	  construct	  ‘financiële	  geletterdheid’	  is	  volgens	  Hutson	  de	  grootste	  
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tekortkoming	  van	  bestaande	  onderzoeken.	  Het	  ontbreken	  van	  een	  nauwkeurige	  en	  
consistente	  definitie	  beperkt	  namelijk	  de	  mogelijkheid	  om	  uitspraken	  te	  kunnen	  doen	  
over	  de	  resultaten	  van	  het	  instrument.	  
	  
Uit	  het	  onderzoek	  van	  Hutston	  komen	  drie	  criteria	  naar	  voren	  waar	  een	  instrument	  aan	  
moet	  voldoen,	  namelijk:	  

1. Er	  moet	  een	  duidelijke	  definitie	  zijn	  van	  het	  gemeten	  construct.	  
2. De	  inhoud	  van	  het	  gebruikte	  instrument	  moet	  alle	  aspecten	  van	  het	  construct	  

dekken.	  
3. Er	  moet	  een	  maatstaaf	  zijn	  om	  de	  scores	  van	  de	  respondenten	  te	  interpreteren.	  

	  
Aan	  het	  eerste	  criterium	  is	  in	  dit	  onderzoek	  voldaan,	  er	  is	  immers	  een	  definitie	  gegeven	  
van	  financiële	  geletterdheid	  in	  de	  hypotheekcontext.	  De	  tweede	  stap	  is	  een	  vertaling	  
maken	  van	  de	  definitie	  naar	  de	  operationalisatie	  van	  de	  definitie.	  Zoals	  Hutson	  stelt,	  is	  
het	  hierbij	  belangrijk	  dat	  de	  inhoud	  van	  het	  gebruikte	  instrument	  alle	  aspecten	  van	  het	  
construct	  dekt.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  ga	  ik	  verder	  in	  op	  de	  operationalisatie	  van	  
financiële	  geletterdheid	  en	  de	  aspecten	  die	  hieronder	  vallen.	  	  
	  
Operationalisering	  van	  het	  begrip	  ‘geletterdheid’	  
	  
In	  de	  definitie	  kwam	  naar	  voren	  dat	  geletterdheid	  zowel	  kennis	  als	  vaardigheden	  
behelst.	  Maar	  wat	  wordt	  er	  dan	  precies	  bedoeld	  met	  kennis	  en	  vaardigheden?	  
	  
Financiële	  kennis	  	  
	  
Financiële	  kennis	  en	  begrip	  houdt	  in	  dat	  de	  consument	  de	  vormen,	  het	  gebruik	  en	  de	  
functies	  van	  financiële	  diensten	  en	  van	  geld	  begrijpt.	  Het	  betreft	  hier	  dus	  kennis	  van	  
financiële	  zaken	  die	  nodig	  is	  om	  hypotheekinformatie	  te	  begrijpen.	  Het	  gaat	  echter	  niet	  
alleen	  om	  het	  technisch	  kunnen	  lezen	  en	  schrijven	  van	  hypotheekinformatie	  (zie	  
vaardigheden).	  	  

Vaardigheden	  
	  
Vaardigheden	  betreft	  de	  financiële	  vaardigheden	  en	  competenties	  die	  nodig	  zijn	  in	  het	  
financiële	  beheer.	  Uit	  de	  literatuur	  blijkt	  ook	  dat	  wanneer	  men	  spreekt	  over	  
geletterdheid,	  rekenkundige	  vaardigheden	  vaak	  worden	  geïmpliceerd.	  Omgaan	  met	  
hypotheken	  vereist	  dan	  ook	  het	  hebben	  van	  bepaalde	  financiële	  vaardigheden.	  Zo	  
moeten	  mensen	  bijvoorbeeld	  ook	  rente	  kunnen	  berekenen	  om	  zo	  zicht	  te	  hebben	  in	  de	  
consequenties	  en	  verantwoordelijkheden	  die	  een	  hypotheek	  met	  zich	  meebrengt.	  
	  
Om	  geletterdheid	  van	  mensen	  te	  meten	  moet	  dus	  zowel	  de	  kennis	  als	  de	  vaardigheden	  
van	  mensen	  getoetst	  worden.	  Welke	  kennis	  en	  vaardigheden	  dit	  precies	  zijn	  is	  
afhankelijk	  van	  de	  context.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  bespreek	  ik	  de	  kennis	  en	  
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vaardigheden	  die	  mensen	  moeten	  bezitten	  om	  beslissingen	  te	  kunnen	  maken	  in	  de	  
hypotheekcontext.	  Deze	  elementen	  vormen	  vervolgens	  de	  inhoud	  van	  de	  vragenlijst.	  
	  
Inhoud	  vragenlijst	  
	  
Uit	  praktische	  overwegingen	  moet	  er	  een	  keuze	  gemaakt	  worden	  in	  de	  
hypotheekinformatie	  die	  in	  de	  vragenlijst	  opgenomen	  wordt,	  omdat	  het	  invullen	  ervan	  
anders	  teveel	  tijd	  van	  de	  respondent	  vraagt.	  De	  vragenlijst	  wordt	  gebruikt	  om	  vast	  te	  
stellen	  of	  mensen	  de	  kennis	  bezitten	  die	  nodig	  is	  om	  een	  hypotheekbeslissing	  te	  nemen.	  
Dit	  roept	  de	  vraag	  op	  welke	  afwegingen	  het	  afsluiten	  van	  een	  hypotheek	  met	  zich	  
meedraagt.	  Met	  behulp	  van	  de	  wijzerinjegeldzaken	  tool	  is	  vastgesteld	  voor	  welke	  keuzes	  
mensen	  komen	  te	  staan	  bij	  het	  afsluiten	  van	  een	  hypotheek.	  De	  klant	  moet	  een	  keuze	  
maken	  over:	  

• het	  maximale	  leenbedrag;	  
• de	  hypotheekvorm;	  
• de	  rentevorm	  (variabele	  rente,	  vaste	  rente	  of	  een	  combinatie);	  
• de	  renteperiode;	  
• verzekeringen;	  
• het	  überhaupt	  afsluiten	  van	  de	  hypotheek.	  	  

	  
Deze	  keuzeonderwerpen	  helpen	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  benodigde	  kennis	  bij	  het	  
maken	  van	  hypotheekbeslissingen.	  Voordat	  er	  een	  weloverwogen	  keuze	  gemaakt	  kan	  
worden,	  is	  er	  tenslotte	  kennis	  nodig	  over	  het	  desbetreffende	  onderwerp.	  Het	  kiezen	  van	  
een	  geschikte	  hypotheekvorm	  is	  bijvoorbeeld	  lastig	  als	  iemand	  niet	  weet	  welke	  
hypotheekvormen	  er	  bestaan	  en	  op	  welke	  punten	  zij	  verschillen.	  	  
	  
Naast	  de	  wijzerinjegeldzaken	  tool	  heb	  ik	  nog	  enkele	  andere	  bronnen	  van	  
hypotheekinformatie	  bekeken	  om	  te	  voorkomen	  dat	  essentiële	  onderwerpen	  ontbreken	  
die	  wellicht	  niet	  in	  deze	  tool	  zijn	  opgenomen.	  Ik	  heb	  hiervoor	  gebruik	  gemaakt	  van	  
bestaande	  informatie	  uit	  de	  hypotheeksector,	  namelijk:	  	  

• De	  kennistoets	  van	  het	  AFM	  	  
• De	  ABN	  AMBRO	  Hypotheek	  Kennis-‐	  en	  ervaring	  toets	  
• Een	  Folder	  van	  het	  AFM	  over	  hypotheken	  
• Een	  voorbeeld	  adviesrapport	  van	  ABN	  AMRO	  	  

	  
De	  keuze	  is	  op	  deze	  informatiebronnen	  gevallen	  omdat	  zij	  zowel	  in	  een	  commercieel	  
(ABN	  AMRO)	  als	  een	  niet-‐commercieel	  perspectief	  (AFM)	  voorzien.	  Het	  is	  namelijk	  
denkbaar	  dat	  een	  bank	  andere	  motieven	  heeft	  bij	  het	  verstrekken	  van	  informatie	  of	  het	  
toetsen	  van	  kennis	  dan	  een	  toezichthouder	  die	  zulke	  commerciële	  partijen	  controleert.	  
Door	  informatie	  van	  beide	  kanten	  te	  bekijken	  zorg	  ik	  er	  voor	  dat	  er	  een	  volledig	  beeld	  
ontstaat	  van	  de	  benodigde	  en	  beschikbare	  hypotheekinformatie.	  
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De	  inhoud	  van	  de	  twee	  kennistoetsen	  is	  eerst	  geanalyseerd	  en	  vervolgens	  
gecategoriseerd	  op	  basis	  van	  onderwerp.	  Ik	  ga	  ervan	  uit	  dat	  de	  onderwerpen	  die	  door	  
de	  ABN	  AMRO	  en	  het	  AFM	  in	  de	  toetsen	  zijn	  opgenomen,	  de	  onderwerpen	  zijn	  die	  zij	  
belangrijk	  vinden.	  Om	  vast	  te	  stellen	  welke	  onderwerpen	  in	  deze	  kennistoetsen	  
essentieel	  zijn	  voor	  mijn	  vragenlijst,	  heb	  ik	  gekeken	  naar	  de	  mate	  van	  overlap	  in	  
onderwerpen	  tussen	  de	  twee	  toetsen.	  De	  analyses	  van	  de	  kennistoetsen	  zijn	  te	  vinden	  in	  
bijlage	  1.	  	  
	  
Uit	  de	  analyse	  zijn	  de	  volgende	  onderwerpen	  naar	  voren	  gekomen:	  

• algemene	  hypotheekzaken	  (zoals	  de	  regelgeving	  rondom	  hypotheken	  ongeacht	  
de	  hypotheekvorm);	  

• hypotheekvormen	  (verschillen	  tussen	  de	  producten	  in	  kosten	  en	  risico's);	  
• hypotheekrente;	  
• risico’s;	  
• de	  Nationale	  Hypotheekgarantie;	  
• de	  rol	  van	  adviseurs.	  

	  
Met	  deze	  onderwerpen	  in	  het	  achterhoofd	  heb	  ik	  vervolgens	  de	  folder	  van	  het	  AFM	  en	  
het	  adviesrapport	  van	  ABN	  AMRO	  bekeken.	  De	  analyse	  van	  het	  adviesrapport	  is	  te	  
vinden	  in	  bijlage	  1.4.	  Zowel	  het	  adviesrapport	  als	  de	  folder	  waren	  voor	  een	  groot	  deel	  
gericht	  op	  het	  geven	  van	  advies	  over	  een	  al	  gekozen	  hypotheekvorm	  waarbij	  de	  risico’s	  
en	  rentebepaling	  van	  deze	  vorm	  besproken	  werden.	  Deze	  informatie	  komt	  overeen	  met	  
het	  tweede	  genoemde	  punt	  uit	  de	  analyse	  van	  de	  kennistoetsen:	  “hypotheekvormen”.	  
Daarnaast	  werd	  er	  ook	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  andere	  onderwerpen	  die	  uit	  de	  analyse	  
van	  de	  kennistesten	  naar	  voren	  waren	  gekomen.	  Het	  enige	  punt	  waarop	  de	  inhoud	  van	  
het	  adviesrapport	  verschilde	  van	  dat	  van	  de	  folder	  en	  de	  kennistoetsen	  was	  de	  context	  
van	  de	  hypotheekinformatie.	  Deze	  was	  in	  de	  folder	  en	  kennistoetsen	  algemeen	  van	  aard,	  
terwijl	  de	  informatie	  in	  het	  adviesrapport	  gericht	  was	  op	  een	  specifiek	  persoon.	  Hierin	  
werd	  extra	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  berekenen	  van	  de	  eigen	  financiële	  situatie.	  	  

Alle	  overige	  aanwezige	  informatie	  was	  onder	  de	  zes	  eerder	  genoemde	  onderwerpen	  te	  
verdelen,	  waardoor	  deze	  zes	  onderwerpen	  een	  goed	  overzicht	  lijken	  te	  zijn	  van	  de	  
benodigde	  kennis	  voor	  het	  maken	  van	  een	  weloverwogen	  hypotheekkeuze.	  Deze	  
aanname	  wordt	  bevestigd	  doordat	  deze	  onderwerpen	  ook	  overeenkomen	  met	  de	  
onderwerpen	  uit	  de	  wijzerinjegeldzaken	  tool.	  De	  eigen	  financiële	  situatie	  die	  in	  het	  
adviesrapport	  aan	  bod	  kwam,	  vormt	  een	  zevende	  onderwerp,	  dat	  als	  enige	  niet	  in	  alle	  
informatiebronnen	  aan	  bod	  kwam.	  	  

Koppeling	  naar	  geletterdheid	  
	  
De	  zes	  opgesomde	  onderwerpen	  vormen	  een	  afspiegeling	  van	  de	  informatie	  in	  de	  
kennistoetsen,	  het	  adviesrapport	  en	  de	  folder.	  Dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  deze	  ook	  
noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  toetsen	  van	  hypotheekgeletterheid.	  Voor	  de	  invulling	  van	  de	  
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vragenlijst	  is	  het	  daarom	  belangrijk	  om	  te	  bepalen	  welke	  onderwerpen	  om	  informatie	  
draaien	  die	  daadwerkelijk	  betrekking	  hebben	  op	  hypotheken	  en	  essentieel	  zijn	  voor	  het	  
maken	  van	  een	  hypotheekkeuze.	  Hieronder	  worden	  de	  zeven	  onderwerpen	  besproken	  
in	  het	  licht	  van	  geletterdheid.	  
	  
Hypotheken	  algemeen	  
	  
Om	  een	  weloverwogen	  keuze	  te	  kunnen	  maken	  tussen	  verschillende	  hypotheekvormen,	  
moeten	  mensen	  allereerst	  weten	  wat	  een	  hypotheek	  precies	  is.	  Om	  deze	  reden	  zullen	  in	  
de	  vragenlijst	  vragen	  opgenomen	  moeten	  worden	  die	  de	  kennis	  van	  mensen	  met	  
betrekking	  tot	  hypotheken	  in	  het	  algemeen	  toetsen.	  Op	  basis	  van	  de	  analyses,	  moeten	  de	  
volgende	  punten	  over	  algemene	  hypotheekinformatie	  bevraagd	  worden:	  

• Het	  maximaal	  leenbedrag:	  factoren	  die	  het	  maximale	  leenbedrag	  beïnvloeden.	  	  
• De	  termen	  ‘aflossen’,	  ‘overwaarde’	  en	  ‘restschuld’.	  	  
• Kenmerken	  van	  hypotheken:	  Het	  verschil	  tussen	  een	  lening	  en	  een	  hypotheek.	  

Hypotheekvormen	  
	  
Er	  bestaan	  verschillende	  hypotheekvormen.	  Wanneer	  iemand	  een	  hypotheek	  afsluit,	  
moet	  hij	  beslissen	  welke	  hypotheek	  hij	  kiest.	  Om	  een	  goede	  beslissing	  te	  kunnen	  maken	  
over	  de	  hypotheekvorm,	  moet	  de	  klant	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  verschillen	  tussen	  de	  
vormen,	  de	  eventuele	  voor-‐en	  nadelen	  en	  de	  risico’s	  van	  de	  hypotheekvormen.	  
	  
Hypotheekrente	  
	  
Het	  toetsen	  van	  kennis	  over	  hypotheekrente	  is	  ook	  belangrijk.	  Welke	  hypotheekvorm	  
iemand	  ook	  kiest,	  hij	  zal	  namelijk	  altijd	  rente	  moeten	  betalen.	  Om	  deze	  reden	  moeten	  
mensen	  die	  een	  hypotheek	  afsluiten	  kennis	  hebben	  over	  rente.	  Dit	  brengt	  ook	  
rekenvaardigheden	  met	  zich	  mee.	  
	  
Risico’s	  	  
	  
Een	  hypotheek	  sluit	  je	  af	  voor	  een	  langere	  tijd,	  soms	  wel	  30	  jaar.	  In	  30	  jaar	  tijd	  kan	  er	  
veel	  veranderen.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  er	  bij	  de	  hypotheekkeuze	  ook	  rekening	  
wordt	  gehouden	  met	  (on)voorziene	  situatieveranderingen.	  Het	  overlijden	  van	  een	  
partner,	  werkeloosheid	  of	  arbeidsongeschiktheid	  kunnen	  leiden	  tot	  problemen	  bij	  het	  
betalen	  van	  het	  maandelijkse	  hypotheekbedrag.	  Een	  onderdeel	  van	  een	  weloverwegen	  
hypotheekkeuze	  maken	  is	  het	  rekening	  houden	  met	  de	  potentiele	  risico’s	  die	  daarbij	  een	  
rol	  spelen.	  Het	  afsluiten	  van	  een	  verzekering	  of	  het	  afsluiten	  van	  een	  hypotheek	  met	  de	  
Nationale	  hypotheekgarantie	  valt	  hier	  ook	  onder.	  
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De	  eigen	  financiële	  situatie	  
	  
Dit	  onderwerp	  kwam	  als	  enige	  niet	  in	  alle	  informatiebronnen	  aan	  bod.	  Het	  is	  daarom	  de	  
vraag	  of	  dit	  onderwerp	  opgenomen	  moet	  worden	  in	  de	  vragenlijst.	  Enerzijds	  valt	  deze	  
informatie	  niet	  direct	  onder	  het	  domein	  van	  hypotheekkennis.	  Het	  betreft	  namelijk	  
algemene	  financiële	  kennis,	  die	  niet	  specifiek	  voor	  hypotheken	  geldt.	  Anderzijds	  is	  de	  
informatie	  wel	  noodzakelijk	  wanneer	  men	  een	  weloverwogen	  hypotheekkeuze	  wil	  
maken.	  De	  hypotheekkeuze	  hangt	  namelijk	  in	  grote	  mate	  samen	  met	  het	  gedeelte	  van	  
het	  inkomen	  dat	  aan	  woonlasten	  besteed	  kan	  worden.	  Aangezien	  deze	  twee	  aspecten	  
met	  elkaar	  verbonden	  zijn,	  heb	  ik	  “eigen	  financiële	  situatie”	  als	  onderwerp	  opgenomen	  
in	  de	  vragenlijst.	  	  
	  
Dit	  onderwerp	  is	  in	  zeker	  mate	  ook	  verbonden	  met	  het	  onderwerp	  “de	  rol	  van	  
hypotheekadviseurs”.	  De	  functie	  van	  een	  adviseur	  is	  namelijk	  het	  toespitsen	  van	  
algemene	  hypotheekinformatie	  op	  de	  financiële	  situatie	  van	  de	  klant.	  Het	  doel	  van	  de	  
vragenlijst	  is	  juist	  om	  te	  toetsen	  welke	  kennis	  iemand	  heeft	  over	  hypotheken	  en	  
gerelateerde	  zaken	  zonder	  tussenkomst	  van	  een	  hypotheekadviseur.	  Om	  deze	  reden	  
wordt	  “de	  rol	  van	  hypotheekadviseurs”	  niet	  opgenomen	  als	  onderwerp	  in	  de	  vragenlijst.	  	  
	  
Conclusie	  
	  
Samenvattend	  bestaat	  de	  vragenlijst	  uit	  de	  volgende	  onderwerpen:	  

• Hypotheken	  algemeen	  
• Hypotheekvormen	  
• Hypotheekrente	  
• Risico’s	  
• Eigen	  financiële	  situatie	  

	  
De	  zeven	  onderwerpen	  zijn	  teruggebracht	  tot	  vijf	  verschillende	  onderwerpen.	  De	  NHG	  
garantie	  is	  daarvoor	  ondergebracht	  in	  het	  onderwerp	  “risico’s”.	  “De	  rol	  van	  de	  
hypotheekadviseur”	  wordt	  niet	  opgenomen	  in	  de	  vragenlijst.	  	  
	  
De	  volgende	  stap	  is	  het	  opstellen	  van	  vragen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  deze	  
onderwerpen.	  Hiervoor	  heb	  ik	  me	  laten	  inspireren	  door	  de	  AFM	  kennistoets	  en	  de	  ABN	  
AMRO	  kennis-‐	  en	  ervaringstoets.	  Daarnaast	  heb	  ik	  me	  gehouden	  aan	  een	  aantal	  
richtlijnen	  om	  de	  validiteit	  en	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  vragenlijst	  te	  waarborgen.	  
Deze	  richtlijnen	  worden	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  besproken.	  	  
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Richtlijnen	  voor	  de	  vragenlijst	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  factoren	  die	  de	  validiteit	  en	  betrouwbaarheid	  van	  een	  vragenlijst	  
beïnvloeden.	  Om	  de	  betrouwbaarheid	  en	  validiteit	  van	  de	  vragenlijst	  te	  waarborgen,	  heb	  
ik	  richtlijnen	  opgesteld	  met	  betrekking	  tot	  de	  vragenlijst.	  Deze	  richtlijnen	  zijn	  gebaseerd	  
op	  voorgaand	  onderzoek:	  

• Slechts	  één	  antwoord	  is	  juist	  (Floyd	  en	  Fowler,	  1995):	  
• Er	  mag	  geen	  sprake	  zijn	  van	  een	  dubbele	  vraagstelling	  (Floyd	  en	  Fowler,	  1995):	  

Een	  van	  de	  meest	  voorkomende	  fouten	  bij	  meerkeuzevragen	  is	  de	  dubbele	  
vraagvorm.	  

• De	  antwoordalternatieven	  moeten	  aannemelijk	  zijn	  (Paes	  &	  ten	  Cate,	  2009):	  
De	  afleiders	  moeten	  zo	  geformuleerd	  zijn	  dat	  het	  correcte	  antwoord	  op	  grond	  van	  
inhoudelijke	  kennis	  herkend	  wordt	  en	  niet	  omdat	  de	  alternatieven	  heel	  
onwaarschijnlijk	  zijn.	  

• Er	  moet	  een	  “weet	  ik	  niet”	  optie	  zijn	  
Om	  de	  gokkans	  te	  verkleinen	  krijgen	  mensen	  ook	  de	  optie	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  ze	  
het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  niet	  weten.	  Zonder	  een	  neutrale	  antwoordmogelijkheid	  is	  
de	  gokkans	  groot.	  

• Vragen	  moeten	  altijd	  positief	  geformuleerd	  worden	  (Haladyna,	  Downing	  and	  
Rodriguez,	  2002).	  

• De	  antwoordalternatieven	  moeten	  onafhankelijk	  van	  elkaar	  zijn	  (Floyd	  en	  
Fowler,	  1995).	  

• De	  antwoordalternatieven	  moeten	  ongeveer	  even	  lang	  zijn	  (Floyd	  en	  Fowler,	  
1995).	  	  

	  
Op	  basis	  van	  de	  onderwerpen	  en	  de	  bovengenoemde	  richtlijnen	  heb	  ik	  een	  eerste	  versie	  
van	  de	  vragenlijst	  opgesteld.	  Deze	  eerste	  versie	  is	  te	  vinden	  in	  bijlage	  2.	  Om	  te	  toetsen	  of	  
de	  vragen	  helder	  zijn	  en	  de	  antwoordalternatieven	  aannemelijk	  zijn	  is	  deze	  vragenlijst	  
door	  acht	  mensen	  ingevuld	  volgens	  de	  hardopdenkmethode.	  Vervolgens	  is	  de	  vragenlijst	  
voorgelegd	  aan	  twee	  hypotheekexperts	  van	  Vereniging	  Eigen	  Huis.	  In	  het	  volgende	  
hoofdstuk	  bespreek	  ik	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  twee	  pre-‐testen.	  
	  

Pre-‐testen	  vragenlijst	  
	  
De	  hardopdenkmethode	  
	  
Problemen	  in	  de	  vragenlijst	  die	  systematisch	  fouten	  veroorzaken	  in	  de	  antwoorden	  van	  
de	  respondent	  kunnen	  met	  behulp	  van	  een	  pre-‐test	  worden	  opgespoord.	  Hiervoor	  is	  
gebruik	  gemaakt	  van	  de	  hardopdenkmethode.	  De	  respondenten	  kregen	  de	  voorlopige	  
vragenlijst	  voorgelegd	  en	  werden	  gevraagd	  deze	  in	  te	  vullen	  terwijl	  zij	  hun	  gedachten	  
daarbij	  hardop	  deelden.	  Met	  deze	  methode	  wordt	  duidelijk	  of	  mensen	  de	  vragen	  
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begrijpen,	  welke	  informatie	  zij	  hiervoor	  opdiepen	  uit	  hun	  geheugen	  en	  op	  welke	  wijze	  
zij	  tot	  een	  antwoord	  op	  de	  vraag	  komen.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  doordat	  zij	  het	  antwoord	  
gewoon	  weten,	  doordat	  zij	  logisch	  redeneren	  of	  door	  het	  antwoord	  te	  gokken.	  	  
	  
De	  pre-‐test	  is	  afgenomen	  onder	  acht	  mensen.	  Zij	  verschilden	  van	  elkaar	  met	  betrekking	  
tot	  opleiding	  en	  leeftijd.	  De	  problemen	  die	  de	  respondenten	  ondervonden	  bij	  het	  
invullen	  van	  de	  vragenlijst	  zijn	  vervolgens	  verklaard.	  Daarna	  is	  gekeken	  op	  welke	  wijze	  
deze	  problemen	  opgelost	  konden	  worden.	  Ten	  slotte	  is	  ook	  gekeken	  naar	  de	  
antwoorden	  die	  de	  respondenten	  invulden:	  als	  een	  antwoordoptie	  namelijk	  door	  geen	  
enkele	  respondent	  werd	  gekozen,	  heb	  ik	  dit	  geïnterpreteerd	  als	  een	  indicatie	  dat	  het	  
antwoord	  niet	  aannemelijk	  was.	  	  
	  
Gesprek	  met	  hypotheekexperts	  
	  
De	  vragenlijst	  is	  ook	  voorgelegd	  aan	  twee	  hypotheekexperts	  van	  Vereniging	  eigen	  Huis.	  
Zij	  hebben	  samen	  met	  mij	  alle	  vragen	  van	  de	  vragenlijst	  doorgenomen	  en	  gecontroleerd	  
of	  de	  antwoorden	  klopten	  en	  of	  alle	  essentiële	  onderwerpen	  in	  de	  vragenlijst	  
opgenomen	  waren.	  Uit	  de	  bespreking	  met	  de	  hypotheekexperts	  zijn	  de	  volgende	  punten	  
naar	  voren	  gekomen:	  

• Bij	  het	  afsluiten	  van	  een	  hypotheek	  kan	  op	  dit	  moment	  nog	  maar	  gekozen	  
worden	  tussen	  twee	  hypotheekvormen,	  namelijk	  de	  lineaire	  hypotheek	  en	  de	  
annuïteiten	  hypotheek.	  De	  andere	  hypotheekvormen	  bestaan	  nog	  wel,	  maar	  
alleen	  voor	  mensen	  die	  deze	  in	  het	  verleden	  afgesloten	  hebben.	  	  

• De	  vragenlijst	  is	  niet	  voldoende	  gericht	  op	  de	  risico’s	  die	  hypotheken	  met	  zich	  
meebrengen.	  Nu	  er	  nog	  maar	  twee	  vormen	  zijn,	  moeten	  mensen	  voornamelijk	  
een	  beslissing	  maken	  over	  de	  verzekeringen.	  Zonder	  hypotheekadviseur	  
vergeten	  mensen	  vaak	  een	  verzekering	  af	  te	  sluiten,	  terwijl	  dat	  wel	  belangrijk	  is.	  
Mensen	  moeten	  zich	  bewust	  zijn	  van	  de	  risico’s	  en	  zich	  hiervoor	  indekken.	  De	  
vragenlijst	  was	  hier	  nog	  niet	  voldoende	  op	  gericht.	  

• Bij	  sommige	  vragen	  waren	  de	  antwoordalternatieven	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  ook	  goed.	  	  

	  
Daarnaast	  zijn	  de	  volgende	  onderwerpen	  uitgebreid	  of	  aan	  de	  vragenlijst	  toegevoegd:	  

• De	  NHG	  garantie	  
• Het	  eigenwoningforfait	  
• Verzekeringen	  	  

	  
De	  feedback	  van	  de	  twee	  hypotheekexperts	  en	  de	  pre-‐test	  heeft	  tot	  een	  aantal	  
aanpassingen	  van	  de	  vragenlijst	  geleid.	  De	  antwoordalternatieven	  die	  nooit	  gekozen	  
werden	  en	  de	  antwoordalternatieven	  die	  onder	  voorwaarden	  ook	  goed	  waren	  zijn	  
aangepast.	  deze	  vragen	  zijn	  te	  vinden	  in	  bijlage	  3.	  De	  vragen	  over	  verschillende	  
hypotheekvormen	  zijn	  ook	  veranderd,	  de	  focus	  hierbij	  ligt	  nu	  op	  de	  annuïteiten-‐	  en	  de	  
lineaire	  hypotheek.	  In	  bijlage	  3	  zijn	  ook	  de	  vragen	  te	  vinden	  die	  toegevoegd	  zijn.	  	  
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Om	  te	  toetsen	  of	  de	  aangepaste	  vragenlijst	  betrouwbaar	  en	  valide	  is	  er	  eerst	  een	  cloze-‐
test	  gemaakt.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  bespreek	  ik	  het	  doel	  en	  het	  ontwerp	  van	  de	  
cloze-‐test.	  	  
	  

De	  cloze-‐test	  
	  
Het	  doel	  van	  de	  cloze-‐test	  is	  het	  toetsen	  van	  de	  convergente	  validiteit	  van	  het	  
instrument.	  Door	  twee	  verschillende	  metingen	  naar	  hetzelfde	  construct	  met	  elkaar	  te	  
vergelijken,	  kan	  de	  convergente	  validiteit	  van	  een	  instrument	  gemeten	  worden	  (Floyd	  
en	  Fowler,	  1995).	  Wanneer	  beide	  toetsen	  hetzelfde	  construct	  meten,	  zouden	  de	  
resultaten	  op	  deze	  toetsen	  met	  elkaar	  moeten	  correleren.	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  
bespreek	  ik	  wat	  een	  cloze-‐test	  is	  en	  wat	  de	  scores	  op	  de	  cloze-‐test	  ons	  vertellen	  over	  de	  
convergente	  validiteit	  van	  het	  instrument.	  	  
	  
Een	  cloze-‐test	  
	  
Een	  cloze-‐test	  is	  een	  veelgebruikte	  testmethode	  om	  tekstbegrip	  te	  meten	  (Taylor,	  1953).	  
Bij	  een	  cloze-‐test	  worden	  woorden	  uit	  de	  tekst	  verwijderd,	  waardoor	  er	  gaten	  in	  de	  
tekst	  ontstaan.	  Het	  is	  aan	  de	  proefpersoon	  om	  een	  passend	  woord	  in	  te	  vullen	  in	  het	  gat.	  
De	  theorie	  hierachter	  is	  dat	  lezers	  die	  de	  tekst	  goed	  begrijpen	  de	  cloze-‐gaten	  correct	  
zullen	  invullen	  en	  lezers	  die	  de	  tekst	  niet	  begrijpen	  niet.	  De	  validiteit	  van	  de	  kennistoets	  
kan	  beschouwd	  worden	  als	  de	  correlatie	  tussen	  de	  vragenlijst	  en	  de	  cloze-‐toets.	  
Voorkennis	  is	  namelijk	  van	  belang	  voor	  het	  begrijpen	  van	  een	  tekst	  (Stahl,	  1989).	  
Voorgaand	  onderzoek	  heeft	  uitgewezen	  dat	  mensen	  met	  voorkennis	  over	  een	  bepaald	  
onderwerp,	  minder	  moeite	  hebben	  met	  het	  lezen	  van	  teksten	  over	  dat	  onderwerp	  dan	  
mensen	  zonder	  deze	  voorkennis.	  Op	  basis	  hiervan	  kunnen	  wij	  concluderen	  dat	  mensen	  
met	  hypotheekkennis	  minder	  moeite	  zouden	  hebben	  met	  het	  begrijpen	  van	  teksten	  over	  
hypotheken	  dan	  mensen	  zonder	  deze	  voorkennis.	  Om	  te	  toetsen	  of	  het	  instrument	  
daadwerkelijk	  kennis	  meet,	  worden	  de	  resultaten	  van	  de	  respondenten	  op	  de	  
kennistoets	  vergeleken	  met	  de	  resultaten	  van	  dezelfde	  respondenten	  op	  de	  cloze-‐toets.	  
De	  overeenkomst	  tussen	  de	  uitkomsten	  op	  deze	  twee	  toetsen	  geeft	  een	  indicatie	  van	  de	  
validiteit.	  Het	  is	  hierbij	  echter	  wel	  belangrijk	  dat	  met	  de	  cloze-‐test	  daadwerkelijk	  
tekstbegrip	  gemeten	  wordt.	  Er	  zijn	  drie	  verschillende	  soorten	  cloze-‐testen	  namelijk	  een	  
fixed-‐ratio	  cloze-‐test,	  een	  rational	  cloze-‐test	  en	  een	  multiple-‐choice	  cloze-‐test.	  Abraham	  
en	  Chapelle	  (1992)	  hebben	  in	  hun	  onderzoek	  deze	  drie	  cloze-‐testen	  met	  elkaar	  
vergeleken.	  Hieronder	  worden	  eerst	  kort	  de	  kenmerken	  van	  deze	  drie	  testen	  besproken	  
en	  vervolgens	  wordt	  beargumenteerd	  welke	  van	  deze	  drie	  het	  meest	  geschikt	  is.	  	  
	  
Soorten	  cloze-‐tests	  
	  
De	  fixed-‐ratio	  cloze	  –test	  is	  een	  objectieve	  test	  waarbij	  met	  een	  vast	  interval	  willekeurig	  
woorden	  weggelaten	  worden.	  Deze	  methode	  is	  objectief,	  omdat	  de	  onderzoeker	  niet	  zelf	  
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bepaalt	  welke	  woorden	  weggelaten	  worden.	  Uit	  de	  resultaten	  van	  Abraham	  en	  Chapelle	  
(1992)	  blijkt	  dat	  deze	  test	  vooral	  de	  vaardigheid	  om	  woorden	  uit	  het	  geheugen	  op	  te	  
halen	  meet.	  Deze	  test	  is	  eenvoudig	  te	  maken	  maar	  heeft	  als	  grote	  nadeel	  dat	  hij	  een	  
aantal	  gaten	  oplevert	  waarmee	  alleen	  grammaticale	  en	  lexicale	  kennis	  getoetst	  wordt.	  	  
	  
Een	  rational	  cloze-‐test	  is	  ten	  opzichte	  van	  de	  fixed-‐ratio	  cloze-‐test	  subjectiever	  omdat	  
hierbij	  zorgvuldig	  uitgezocht	  wordt	  welke	  woorden	  een	  gat	  vormen.	  Hiermee	  wordt	  het	  
probleem	  dat	  sommige	  gaten	  alleen	  grammaticale	  en	  lexicale	  kennis	  vergen	  
opgevangen.	  Bij	  de	  rational	  cloze-‐test	  kunnen	  de	  gaten	  zo	  gekozen	  worden	  dat	  het	  
vullen	  ervan	  een	  beroep	  doet	  op	  zowel	  de	  context	  binnen	  als	  buiten	  de	  zin.	  
Abraham	  en	  Chapelle	  (1992)	  stellen	  dan	  ook	  dat	  de	  scores	  op	  de	  rational	  test	  aantonen	  
in	  hoeverre	  de	  lezer	  informatie	  uit	  de	  context	  kan	  halen	  voor	  het	  invullen	  van	  het	  gat.	  De	  
rational	  cloze-‐test	  blijkt	  betrouwbaardere	  resultaten	  op	  te	  leveren	  dan	  de	  fixed-‐ratio	  
cloze-‐test	  (Sachs	  et	  al.,	  1997,	  Kamalski,	  2007). 	  
 
Het	  derde	  type	  cloze-‐test	  is	  de	  multiple-‐choice	  cloze-‐test.	  De	  methode	  voor	  het	  
selecteren	  van	  gaten	  is	  hierbij	  hetzelfde	  als	  bij	  de	  rational	  cloze-‐test,	  alleen	  hoeven	  
lezers	  nu	  de	  antwoorden	  niet	  zelf	  te	  bedenken	  maar	  kunnen	  zij	  kiezen	  uit	  vier	  
invulmogelijkheden.	  	  
Uit	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  van	  Abraham	  &	  Chapelle	  (1997)	  bleek	  dat	  het	  
onduidelijk	  was	  wat	  er	  precies	  gemeten	  wordt	  met	  de	  multiple-‐choice	  cloze-‐test.	  	  
	  
Op	  basis	  van	  het	  onderzoek	  van	  Abraham	  &	  Chapelle	  (1997)	  wordt	  in	  deze	  studie	  de	  
rational	  cloze-‐	  test	  gebruikt.	  Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  de	  rational	  cloze-‐test	  is	  dat	  de	  
keuzes	  voor	  gaten	  zorgvuldig	  gemaakt	  moeten	  worden.	  Ik	  heb	  me	  hiervoor	  gehouden	  
aan	  de	  regels	  voor	  cloze-‐ontwerp	  van	  R.	  Kraf	  en	  H.	  Pander	  Maat	  (zie	  bijlage	  4).	  In	  dit	  
document	  worden	  regels	  beschreven	  voor	  het	  ontwerpen	  van	  een	  betrouwbare	  cloze-‐
test.	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  bespreek	  ik	  het	  ontwerp	  van	  de	  cloze-‐test	  in	  het	  licht	  van	  
deze	  regels.	  
	  
Het	  cloze-‐ontwerp	  
	  
De	  AFM	  hypotheekfolder	  fungeert	  als	  brontekst	  voor	  de	  cloze-‐test.	  Deze	  folder	  is	  
geselecteerd	  omdat	  het	  gaat	  over	  alle	  hypotheken	  in	  het	  algemeen.	  In	  andere	  folders	  
wordt	  namelijk	  vaak	  informatie	  gegeven	  over	  specifieke	  hypotheekvormen	  bij	  een	  
bepaalde	  bank.	  Kennis	  over	  deze	  specifiekere	  hypotheekvormen	  zullen	  de	  meeste	  
mensen	  niet	  hebben	  aangezien	  dit	  per	  bank	  verschilt.	  Daarnaast	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  
inhoud	  van	  de	  cloze-‐test	  in	  grote	  mate	  overeenkomt	  met	  de	  inhoud	  van	  de	  kennistest.	  
Alleen	  dan	  kunnen	  de	  resultaten	  met	  elkaar	  vergeleken	  worden.	  Om	  deze	  reden	  is	  de	  
folder	  nog	  op	  enkele	  punten	  aangepast.	  	  
 
De	  originele	  versie	  van	  de	  folder	  bevat	  1419	  woorden	  en	  is	  te	  vinden	  in	  bijlage	  1.3.	  Om	  
praktische	  redenen	  is	  deze	  tekst	  ingekort	  tot	  279	  woorden.	  Ik	  heb	  ervoor	  gekozen	  om	  
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het	  eerste	  deel	  van	  de	  folder	  te	  gebruiken	  omdat	  er	  anders	  de	  kans	  bestaat	  dat	  er	  wordt	  
verwezen	  naar	  delen	  die	  eerder	  besproken	  zijn	  maar	  missen.	  Dit	  zou	  ertoe	  leiden	  dat	  
lage	  tekstbegrip	  scores	  te	  wijzen	  zijn	  op	  het	  feit	  dat	  er	  delen	  in	  de	  tekst	  misten.	  Het	  
eerste	  deel	  van	  de	  folder	  gaat	  over	  de	  eerste	  stappen	  die	  je	  moet	  nemen	  voordat	  je	  een	  
hypotheek	  kiest.	  	  
 
Vervolgens	  is	  er	  een	  cloze-‐test	  van	  de	  geselecteerde	  tekst	  gemaakt.	  Er	  is	  gekozen	  om	  één	  
cloze-‐gat	  per	  twaalf	  woorden	  te	  maken.	  Om	  tekstbegrip	  te	  meten	  was	  het	  relevant	  dat	  de	  
gaten	  op	  logische	  woorden	  vielen.	  Op	  basis	  van	  het	  document	  van	  Pander	  Maat	  en	  Kraf	  
(2010)	  is	  besloten	  om	  alleen	  een	  gat	  te	  laten	  vallen	  op	  inhoudswoorden	  en	  dus	  niet	  op	  
functiewoorden.	  Het	  invullen	  van	  functiewoorden	  vergt	  namelijk	  niet	  per	  se	  tekstbegrip.	  
Wanneer	  het	  twaalfde	  woord	  dus	  een	  functiewoord	  behelsde,	  werd	  de	  1/12	  regel	  niet	  
nageleefd.	  Het	  eerst	  volgende	  inhoudswoord	  werd	  dan	  geselecteerd.	  De	  cloze-‐test	  is	  te	  
vinden	  in	  bijlage	  5.1.  
	  
Nakijkmethode	  cloze-‐test	  
	  
De	  cloze-‐test	  is	  op	  twee	  manieren	  nagekeken.	  De	  manier	  van	  beoordeling	  heeft	  namelijk	  
een	  grote	  invloed	  op	  de	  resultaten.	  Er	  zijn	  drie	  nakijkmethodes	  voor	  cloze-‐testen	  
(Kobayashi,	  2002),	  namelijk:	  
	  

• De	  exacte	  scoringsmethode	  (EX),	  waarbij	  alleen	  het	  exact	  beoogde	  woord	  goed	  
wordt	  gerekend.	  

• De	  iets	  ruimere	  scoringsmethode	  (ACC1),	  waarbij	  woorden	  goed	  worden	  
gerekend	  als	  ze	  zowel	  semantisch	  als	  syntactisch	  goed	  in	  de	  zin	  passen.	  

• De	  nog	  ruimere	  scoringsmethode	  (ACC2),	  waarbij	  woorden	  worden	  goed	  
gerekend	  die	  semantisch	  in	  de	  zin	  passen,	  maar	  niet	  per	  se	  syntactisch.	  

	  
Uit	  onderzoek	  van	  Kobayashi	  (2002)	  blijkt	  dat	  de	  acceptabele	  woord	  scoringsmethodes	  
(ACC1	  en	  ACC2)	  hogere	  gemiddelden	  hadden	  dan	  de	  exacte	  woord	  methode.	  Daarnaast	  
bleek	  dat	  de	  ACC2	  de	  hoogste	  gemiddelden	  had.	  Zowel	  scoringsmethode	  ACC1	  als	  ACC2	  
had	  een	  hogere	  betrouwbaarheid.	  Uit	  het	  onderzoek	  van	  Kobayashi	  is	  gebleken	  dat	  
ACC2	  de	  rechtvaardigste	  methode	  was	  om	  na	  te	  kijken.	  Mensen	  die	  meerdere	  
synoniemen	  kunnen	  bedenken	  voor	  een	  bepaalde	  item	  worden	  anders	  namelijk	  gestraft,	  
terwijl	  zij	  juist	  veel	  kennis	  hebben.	  Om	  deze	  reden	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  in	  dit	  
onderzoek	  de	  cloze-‐test	  zowel	  op	  de	  exacte	  methode	  na	  te	  kijken,	  als	  op	  de	  semantisch	  
goede	  en	  syntactische	  fouten	  methode	  (ACC2).	  	  
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Resultaten	  
	  
Vervolgens	  zijn	  de	  vragenlijst	  en	  de	  cloze-‐test	  aan	  64	  respondenten	  voorgelegd.	  Het	  doel	  
hiervan	  was	  de	  betrouwbaarheid	  en	  de	  validiteit	  van	  de	  vragenlijst	  te	  toetsen.	  In	  dit	  
hoofdstuk	  bespreek	  de	  resultaten	  van	  de	  verschillende	  toetsen	  die	  gedaan	  zijn	  om	  de	  
betrouwbaarheid	  en	  validiteit	  te	  meten.	  
	  
Respondenten	  
	  
In	  totaal	  hebben	  35	  vrouwen	  en	  29	  mannen	  de	  vragenlijst	  ingevuld	  (N=64).	  Hiervan	  zijn	  
35	  mensen	  al	  in	  het	  bezit	  van	  een	  hypotheek.	  Het	  grootste	  deel	  van	  de	  respondenten	  
heeft	  een	  HBO-‐	  of	  Universitair	  diploma	  (N=38).	  De	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  de	  
respondenten	  is	  38	  (SD=	  14.5).	  De	  jongste	  respondent	  is	  18	  jaar	  en	  de	  oudste	  is	  75	  jaar.	  
De	  respondenten	  schatten	  hun	  eigen	  hypotheekkennis	  laag	  in:	  gemiddeld	  gaven	  
respondenten	  zichzelf	  namelijk	  een	  vier	  (SD=2.28)	  op	  de	  vraag	  ‘Op	  een	  schaal	  van	  1-‐10,	  
hoeveel	  kennis	  heeft	  u	  van	  hypotheken?’.	  	  
	  
Alle	  respondenten	  (N=64)	  kregen	  zowel	  de	  kennistest	  als	  de	  cloze-‐test	  voorgelegd.	  De	  
ene	  helft	  van	  de	  respondenten	  moest	  eerst	  de	  cloze-‐test	  invullen	  (N=28),	  zij	  scoorden	  
gemiddeld	  15.25	  punten	  (SD=4.23)	  op	  de	  cloze-‐test.	  De	  andere	  helft	  vulde	  eerst	  de	  
kennistest	  in	  (N=36),	  deze	  groep	  scoorde	  gemiddeld	  14.43	  punten	  (SD=5.28).	  Met	  een	  t-‐
toets	  is	  gecontroleerd	  of	  dit	  verschil	  in	  gemiddelden	  toe	  te	  schrijven	  valt	  aan	  de	  positie	  
van	  de	  cloze-‐test.	  Dit	  bleek	  niet	  zo	  te	  zijn	  (p>0.01).	  

Betrouwbaarheid	  
	  
Bij	  het	  maken	  van	  een	  goed	  meetinstrument	  staan	  twee	  testeigenschappen	  centraal:	  de	  
betrouwbaarheid	  en	  de	  validiteit	  van	  het	  meetinstrument.	  De	  betrouwbaarheid	  van	  een	  
vragenlijst	  geeft	  een	  indicatie	  van	  de	  nauwkeurigheid	  hiervan.	  In	  de	  wetenschap	  worden	  
er	  over	  het	  algemeen	  twee	  betekenissen	  gegeven	  aan	  het	  begrip	  ‘betrouwbaarheid’.	  In	  
het	  eerste	  geval	  wordt	  hiermee	  de	  precisie	  van	  een	  meting	  bedoeld.	  Dit	  wordt	  ook	  wel	  
de	  homogeniteit	  van	  een	  meting	  genoemd.	  (Universiteit	  Utrecht,	  Methoden	  en	  
technieken	  voor	  communicatiekundig	  onderzoek,	  2006).	  Een	  vragenlijst	  moet	  
homogeen	  zijn,	  aangezien	  het	  anders	  niet	  duidelijk	  is	  wat	  er	  uiteindelijk	  met	  de	  
verkregen	  getallen	  gerepresenteerd	  wordt.	  Wanneer	  de	  verschillende	  vragen	  samen	  
hetzelfde	  construct	  meten,	  kunnen	  we	  spreken	  van	  een	  homogene	  vragenlijst.	  
Vragenlijsten	  met	  een	  hoge	  mate	  van	  correlatie	  tussen	  de	  verschillende	  items	  worden	  
als	  betrouwbaar	  gezien.	  Deze	  vorm	  van	  betrouwbaarheid	  wordt	  vastgesteld	  aan	  de	  hand	  
van	  het	  meten	  van	  correlaties	  tussen	  de	  verschillende	  items.	  
	  
De	  tweede	  betekenis	  die	  aan	  de	  betrouwbaarheid	  van	  een	  meting	  wordt	  gegeven	  is	  de	  
stabiliteit	  van	  de	  meting(en)	  (idem).	  Een	  betrouwbare	  kennistoets,	  is	  een	  toets	  die	  bij	  
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herhaalde	  metingen	  steeds	  weer	  hetzelfde	  resultaat	  oplevert.	  Bij	  een	  betrouwbaar	  
instrument	  kunnen	  gebruikers	  ervan	  uitgaan	  dat	  de	  uitkomst	  van	  de	  meting	  klopt.	  Bij	  
een	  instrument	  met	  een	  lage	  betrouwbaarheid	  is	  dit	  niet	  zo,	  omdat	  er	  dan	  
schommelingen	  zijn	  in	  de	  uitkomsten	  die	  toe	  te	  schrijven	  zijn	  aan	  allerlei	  toevalligheden.	  
De	  resultaten	  van	  een	  toets	  mogen	  niet	  afhankelijk	  zijn	  van	  allerlei	  toevalligheden.	  
Onderzoekers	  gebruiken	  verschillende	  methoden	  om	  de	  betrouwbaarheid	  van	  
instrumenten	  te	  onderzoeken.	  	  
	  
Betrouwbaarheid	  vragenlijst	  
	  
De	  betrouwbaarheid	  van	  de	  vragenlijst	  is	  op	  twee	  manieren	  gemeten.	  Allereerst	  is	  de	  
Cronbach’s	  alpha	  van	  de	  test	  in	  zijn	  geheel	  gemeten,	  deze	  is:	  .84.	  Vervolgens	  is	  de	  
Cronbach’s	  alpha	  berekend	  van	  de	  toets	  gesplitst	  in	  twee	  delen,	  namelijk	  de	  oneven	  
vragen	  en	  de	  even	  vragen.	  De	  Cronbach’s	  alpha	  hiervan	  is	  .70	  en	  .73.	  Hieruit	  kan	  
geconcludeerd	  worden	  dat	  de	  interne	  consistentie	  van	  de	  kennistest	  goed	  is.	  
	  
De	  Betrouwbaarheid	  van	  een	  toets	  laat	  echter	  alleen	  zien	  dat	  er	  iets	  op	  een	  
systematische	  wijze	  gemeten	  is,	  maar	  niet	  wat.	  Hiermee	  komen	  we	  bij	  het	  tweede	  
belangrijke	  punt	  van	  meetinstrumenten,	  namelijk	  de	  validiteit	  van	  het	  instrument.	  	  
	  
Validiteit	  
	  
De	  kennistest	  moet	  valide	  zijn.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  het	  een	  betrouwbaar	  en	  valide	  beeld	  op	  
moet	  leveren	  van	  datgene	  wat	  ermee	  getoetst	  wordt,	  in	  dit	  geval	  het	  niveau	  van	  
geletterdheid.	  Om	  de	  validiteit	  van	  de	  kennistest	  vast	  te	  stellen,	  is	  allereerst	  de	  
constructvaliditeit	  hiervan	  gemeten.	  	  
	  
Constructvaliditeit	  
	  
Constructvaliditeit	  gaat	  over	  de	  vraag	  of	  de	  resultaten	  van	  een	  onderzoek	  wel	  
daadwerkelijk	  een	  indicatie	  geeft	  van	  het	  begrip	  waarover	  een	  uitspraak	  gedaan	  wordt.	  
In	  dit	  onderzoek	  betreft	  het	  dus	  de	  vraag:	  Meet	  het	  instrument	  daadwerkelijk	  het	  niveau	  
van	  hypotheekgeletterdheid	  van	  respondenten?	  Het	  antwoord	  op	  deze	  vraag	  hangt	  af	  van	  
de	  mate	  waarin	  de	  door	  de	  respondent	  geleverde	  prestatie	  een	  afspiegeling	  of	  
aanduiding	  vormt	  van	  hypotheekgeletterdheid.	  Voor	  het	  bepalen	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  
vragenlijst	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  officiële	  hypotheekdocumenten,	  bestaande	  
kennistoetsen	  naar	  hypotheken	  en	  bestaande	  vragenlijsten	  waarin	  financiële	  
geletterdheid	  gemeten	  wordt.	  Op	  basis	  van	  deze	  informatiebronnen	  werden	  de	  
belangrijkste	  en	  essentiële	  componenten	  van	  hypotheekgeletterdheid	  vastgesteld.	  
Constructvaliditeit	  wordt	  vergroot	  bij	  het	  gebruiken	  van	  meerdere	  informatiebronnen	  
(Yin,	  1994).	  De	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  respondenten	  worden	  met	  de	  vragenlijst	  
direct	  getoetst	  door	  hen	  te	  confronteren	  met	  geletterdheidstaken.	  Volgens	  Skehan	  
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(1998)	  biedt	  deze	  directe	  vorm	  van	  meting	  een	  goede	  garantie	  dat	  men	  op	  basis	  van	  het	  
resultaat	  van	  het	  getoetste	  ook	  effectief	  kan	  voorspellen	  of	  de	  respondent	  dit	  in	  het	  
echte	  leven	  ook	  kan.	  Door	  zoveel	  mogelijk	  informatiebronnen	  te	  gebruiken	  en	  door	  
mensen	  direct	  geletterdheidstaken	  voor	  te	  leggen	  is	  geprobeerd	  de	  constructvaliditeit	  
van	  de	  vragenlijst	  te	  waarborgen.	  	  
	  
Score	  op	  de	  cloze-‐test	  
	  
Vervolgens	  is	  gekeken	  naar	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  cloze-‐test.	  De	  Chronbach’	  alpha	  
van	  de	  cloze-‐test	  is	  .73.	  Deze	  Cronbach’s	  alpha	  kon	  niet	  verbeterd	  worden	  door	  het	  
weglaten	  van	  bepaalde	  items.	  	  
	  
De	  cloze-‐test	  bestond	  in	  totaal	  uit	  21	  invulitems.	  Voor	  een	  antwoord	  dat	  goed	  gerekend	  
werd,	  kregen	  zij	  één	  punt,	  voor	  een	  fout	  antwoord	  nul.	  Respondenten	  konden	  dus	  in	  
totaal	  21	  punten	  scoren.	  Zij	  scoorden	  bij	  de	  exacte	  scoringsmethode	  gemiddeld	  11.16	  
(SD=4.24)	  punten.	  Met	  de	  ACC2	  methode	  scoorden	  respondenten	  gemiddeld	  14.84	  
(SD=4.84)	  punten.	  	  
	  
Op	  het	  eerste	  cloze-‐item	  scoorden	  respondenten	  het	  hoogst.	  Slechts	  twee	  respondenten	  
hebben	  dit	  item	  verkeerd	  ingevuld.	  De	  overige	  58	  respondenten	  hebben	  hier	  het	  exacte	  
antwoord	  ingevuld.	  Het	  was	  belangrijk	  dat	  respondenten	  dit	  item	  goed	  hadden,	  omdat	  
bij	  het	  eerste	  item	  de	  respondenten	  nog	  in	  het	  verhaal	  moesten	  komen.	  	  
	  
Op	  het	  16e	  cloze-‐item	  scoorden	  respondenten	  het	  slechtst:	  51	  van	  de	  64	  respondenten	  
hadden	  dit	  item	  fout.	  Het	  16e	  cloze-‐item	  was:	  “Naast	  het	  beslissen	  over	  welke	  
hypotheekvorm	  u	  kiest,	  moet	  u	  ook	  besluiten	  of	  u	  een	  vaste	  rente,	  een	  variabele	  rente	  of	  een	  
…….	  kiest.’	  Een	  verklaring	  hiervoor	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  respondenten	  denken	  dat	  zij	  hier	  
een	  derde	  soort	  rente	  moeten	  kiezen,	  terwijl	  het	  hier	  om	  een	  combinatie	  van	  de	  
variabele	  en	  vaste	  rente	  gaat.	  
	  
Score	  op	  de	  kennistest	  
	  
Vervolgens	  is	  gekeken	  hoe	  goed	  de	  kennistest	  is	  gemaakt.	  Het	  totale	  aantal	  items	  van	  de	  
kennistest	  is	  53.	  Gemiddeld	  hadden	  de	  respondenten	  53%	  van	  de	  vragen	  goed	  
(SD=7.93).	  Mannen	  scoorden	  significant	  hoger	  op	  de	  kennistest	  dan	  vrouwen(t=3.09;	  
df=62;	  p<.01).	  Mannen	  hadden	  gemiddeld	  59%	  (SD=6.49)	  van	  de	  vragen	  goed	  
beantwoord.	  Vrouwen	  hebben	  iets	  minder	  gescoord,	  zij	  hadden	  namelijk	  gemiddeld	  
48%	  (SD=8.14)	  van	  de	  vragen	  goed.	  	  
	  
Daarnaast	  bleek	  dat	  respondenten	  met	  een	  hypotheek	  (N=35)	  gemiddeld	  hoger	  
scoorden	  op	  de	  kennistest	  (59%;	  SD=6.83)	  dan	  respondenten	  zonder	  hypotheek	  (45%;	  
SD=7.38)	  (t=4.12;	  df=62;	  p<0.01).	  Wellicht	  is	  dit	  de	  verklaring	  waarom	  mannen	  hoger	  
scoorden	  dan	  vrouwen	  op	  de	  kennistest.	  Het	  blijkt	  dat	  inderdaad	  meer	  mannen	  (69%)	  
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dan	  vrouwen	  een	  hypotheek	  hebben	  (42,9%).	  Er	  is	  daarom	  via	  een	  tweewegsvariantie-‐
analyse	  getoetst	  of	  er	  sprake	  is	  van	  een	  interactie-‐effect	  tussen	  geslacht	  en	  het	  hebben	  
van	  een	  hypotheek.	  Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dat	  zowel	  het	  geslacht	  (f=7.90;	  
df=1,60;p=0.07)	  als	  het	  hebben	  van	  een	  hypotheek	  (f=10.30;	  df=1,60;p=0.02)	  een	  
significant	  effect	  heeft	  op	  de	  scores	  van	  de	  kennistest.	  Daarnaast	  blijkt	  er	  inderdaad	  een	  
significant	  effect	  te	  zijn	  voor	  de	  interactie	  tussen	  geslacht	  en	  het	  hebben	  van	  een	  
hypotheek	  (f=6.45;	  df=1,60;p=0.01).	  Dat	  mannen	  hoger	  scoorden	  op	  de	  kennistest	  valt	  
dus	  te	  verklaren	  doordat	  meer	  mannen	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  een	  hypotheek.	  	  
	  
Ook	  leeftijd	  beïnvloedt	  de	  scores	  op	  de	  kennistest	  (r=-‐.33;	  p<0.01).	  Hoe	  ouder	  de	  
respondent	  namelijk	  is,	  hoe	  slechter	  hij	  scoort	  op	  de	  kennistest.	  Dit	  zou	  ook	  toe	  te	  
wijzen	  kunnen	  zijn	  aan	  het	  feit	  dat	  oudere	  mensen	  langer	  geleden	  een	  hypotheek	  
afgesloten	  hebben.	  	  
	  
Respondenten	  konden	  op	  een	  schaal	  van	  1-‐10	  aangeven	  hoeveel	  kennis	  zij	  dachten	  te	  
bezitten	  over	  hypotheken.	  De	  antwoorden	  op	  deze	  vraag	  correleerden	  met	  de	  
daadwerkelijke	  score	  op	  de	  kennistest	  (r=.64;	  p<0.01).	  Respondenten	  bleken	  zelf	  goed	  
hun	  kennis	  over	  hypotheken	  in	  te	  kunnen	  schatten.	  	  
	  
Convergente	  validiteit	  kennistest	  
	  
Zoals	  eerder	  besproken,	  wordt	  voor	  het	  meten	  van	  de	  convergente	  validiteit	  de	  
samenhang	  tussen	  de	  resultaten	  van	  het	  ene	  instrument	  vergeleken	  met	  de	  resultaten	  
van	  een	  gelijksoortig	  instrument.	  Hoe	  hoger	  de	  correlatie,	  hoe	  meer	  valide	  de	  test.	  De	  
cloze-‐test	  is	  gemiddeld	  beter	  gemaakt	  dan	  de	  kennistest.	  De	  scores	  van	  de	  cloze-‐test	  en	  
de	  kennistest	  correleerden	  wel	  met	  elkaar(r=.48;	  p<.01).	  Hoe	  hoger	  respondenten	  
scoorden	  op	  de	  cloze-‐test,	  hoe	  hoger	  zij	  ook	  scoorden	  op	  de	  kennistest.	  Dat	  deze	  
correlatie	  vrij	  laag	  is,	  wijst	  er	  juist	  op	  dat	  met	  de	  cloze-‐test	  en	  de	  kennistest	  niet	  precies	  
hetzelfde	  gemeten	  wordt.	  Met	  de	  cloze-‐test	  wordt	  immers	  naast	  voorkennis,	  ook	  het	  
tekstbegrip	  van	  respondenten	  gemeten.	  Het	  feit	  dat	  deze	  twee	  testen	  met	  elkaar	  
correleren	  wijst	  erop	  dat	  de	  kennistest	  convergent	  valide	  is.	  	  	  
	  
Ecologische	  validiteit	  
	  
Ecologische	  validiteit	  betreft	  de	  mate	  waarin	  de	  toets	  overeenkomt	  met	  de	  alledaagse	  
praktijk.	  Een	  toets	  is	  meestal	  kunstmatig,	  waardoor	  afgevraagd	  kan	  worden	  of	  de	  
resultaten	  in	  de	  praktijk	  wel	  vergelijkbaar	  zijn.	  Ook	  Brooks	  et	  al	  (2005,	  in	  D’hertefelt,	  
2007)	  wijzen	  op	  het	  belang	  van	  een	  real-‐life	  approach	  van	  toetsen	  en	  stelt	  dat	  een	  
multiple-‐choice	  toets	  geen	  geschikte	  manier	  is	  om	  geletterdheid	  te	  meten:	  “(…)	  it	  
(multiple-‐choice	  vragen)	  requires	  literacy	  skills,	  knowledge	  and	  understanding	  to	  be	  
applied	  in	  a	  manner	  and	  for	  purposes	  that	  rarely	  occur	  in	  real	  life.	  Therefore,	  the	  use	  of	  
multiple-‐choice	  questions	  in	  this	  context	  cannot	  be	  recommended.”	  (Brooks	  et	  al,	  2005,	  pp.	  
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21-‐22	  in	  D’hertefelt,	  2007).	  Door	  echter	  situaties	  te	  schetsen	  die	  wel	  in	  het	  echt	  
voorkomen,	  kan	  de	  ecologische	  validiteit	  van	  de	  vragenlijst	  opgevangen	  worden.	  
	  
De	  normaalverdeling	  
	  
Veel	  statische	  analyses	  hebben	  als	  aanname	  dat	  de	  afhankelijke	  variabele	  normaal	  
verdeeld	  is.	  Een	  goed	  instrument	  laat	  ook	  in	  de	  scores	  een	  normaalverdeling	  zien.	  Om	  
deze	  reden	  is	  de	  normaalverdeling	  van	  de	  kennistest	  getoetst.	  Dit	  is	  gedaan	  door	  middel	  
van	  de	  Kolmogorov-‐Smirnov	  test.	  Volgens	  de	  Kolmogorov-‐Smirnov	  test	  zijn	  de	  data	  niet	  
normaal	  verdeeld	  (p<.05).	  Uit	  de	  test	  voor	  skewness	  (skewness	  =	  -‐.39)	  en	  kurtosis	  
(kurtosis	  =	  -‐.25)	  bleek	  de	  verdeling	  echter	  wel	  goed	  te	  zijn.	  	  
	  
Na	  het	  controleren	  van	  de	  validiteit,	  de	  betrouwbaarheid	  en	  de	  normaalverdeling	  van	  de	  
kennistoets	  is	  ook	  gekeken	  naar	  de	  antwoordalternatieven.	  Een	  goede	  multiple-‐choice	  
vragenlijst	  bevat	  namelijk	  antwoordalternatieven	  die	  allemaal	  aannemelijk	  zijn.	  In	  de	  
volgende	  paragraaf	  bespreek	  ik	  hoe	  dit	  gecontroleerd	  is.	  	  	  
	  
De	  antwoordalternatieven	  
	  
Om	  te	  controleren	  of	  er	  slechte	  antwoordalternatieven	  in	  de	  vragenlijst	  opgenomen	  zijn,	  
is	  gekeken	  naar	  de	  frequenties	  van	  de	  antwoorden.	  Als	  weinig	  mensen	  voor	  een	  bepaald	  
antwoord	  kiezen,	  kan	  dit	  er	  namelijk	  op	  wijzen	  dat	  het	  antwoordalternatief	  niet	  
aannemelijk	  is.	  Als	  een	  antwoord	  niet	  aannemelijk	  is,	  vergroot	  dit	  de	  kans	  dat	  mensen	  
het	  goede	  antwoord	  kiezen.	  De	  antwoorden	  die	  niet	  aannemelijk	  zijn	  vallen	  namelijk	  af	  
waardoor	  er	  minder	  potentiele	  antwoorden	  overblijven	  en	  de	  kans	  dat	  het	  goede	  
antwoord	  gegokt	  wordt	  groter	  wordt.	  Wanneer	  een	  bepaald	  antwoord	  nooit	  gekozen	  
wordt	  kan	  dit	  een	  aanwijzing	  zijn	  om	  het	  antwoordalternatief	  te	  veranderen,	  of	  de	  hele	  
vraag	  te	  schrappen.	  Om	  te	  bepalen	  of	  een	  vraag	  daadwerkelijk	  geschrapt	  of	  veranderd	  
moet	  worden,	  is	  op	  verschillende	  punten	  gelet	  namelijk:	  

• De	  waarde	  van	  de	  Cronbach’s	  Alpha	  	  
• Het	  aantal	  mensen	  dat	  de	  vraag	  daadwerkelijk	  goed	  had.	  	  
• Het	  belang	  van	  de	  vraag	  zelf.	  	  

	  
Het	  eerste	  punt	  is	  belangrijk	  omdat	  met	  het	  schrappen	  van	  de	  vraag	  de	  
betrouwbaarheid	  van	  de	  vragenlijst	  aangetast	  zou	  kunnen	  worden.	  Als	  de	  Chronbach’s	  
Alpha	  daalt	  bij	  het	  schrappen	  van	  de	  vraag,	  kan	  dit	  een	  aanwijzing	  zijn	  dat	  de	  vraag	  moet	  
blijven	  staan.	  Het	  tweede	  punt	  “het	  aantal	  mensen	  dat	  de	  vraag	  daadwerkelijk	  goed	  had”	  
heeft	  betrekking	  op	  het	  feit	  dat	  als	  iedereen	  een	  vraag	  fout	  heeft	  dit	  een	  aanwijzing	  kan	  
zijn	  dat	  de	  vraag	  ambigue	  is,	  waardoor	  hij	  veranderd	  moet	  worden.	  Daarnaast	  moet	  er	  
gekeken	  worden	  naar	  het	  belang	  van	  de	  vraag	  zelf.	  Het	  zou	  kunnen	  voorkomen	  dat	  bijna	  
iedereen	  een	  vraag	  goed	  heeft,	  maar	  dat	  de	  vraag	  zo	  belangrijk	  is	  dat	  hij	  alsnog	  moet	  
blijven	  staan.	  Als	  bijvoorbeeld	  maar	  twee	  mensen	  niet	  weten	  wat	  rente	  is,	  zou	  op	  basis	  
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van	  de	  frequentie	  van	  de	  antwoorden	  besloten	  kunnen	  worden	  de	  vraag	  te	  veranderen	  
of	  te	  schrappen.	  Rente	  vormt	  echter	  een	  cruciaal	  onderdeel	  van	  hypotheekinformatie.	  
Daarom	  kan	  het	  voor	  specifieke	  doeleinden	  zinvol	  zijn	  om	  te	  weten	  wanneer	  mensen	  
deze	  kennis	  niet	  hebben	  ook	  al	  is	  deze	  kans	  klein.	  	  

Frequenties	  van	  de	  antwoorden	  
	  
Allereerst	  is	  gekeken	  naar	  de	  verdeling	  van	  juiste	  en	  onjuiste	  antwoorden.	  Vraag	  24	  
“Hoe	  heet	  de	  rente	  die	  u	  daadwerkelijk	  betaalt	  aan	  uw	  hypotheekverstrekker?”	  is	  het	  
slechtst	  gemaakt.	  61	  van	  de	  64	  respondenten	  hadden	  deze	  vraag	  fout	  beantwoord.	  Dit	  
valt	  te	  verklaren	  doordat	  het	  antwoord	  ‘Het	  jaarlijkse	  kostenpercentage’	  vroeger	  de	  
‘effectieve	  rente’	  werd	  genoemd.	  Het	  jaarlijkse	  kostenpercentage	  is	  een	  woord	  dat	  pas	  
sinds	  2013	  wordt	  gebruikt.	  Weinig	  mensen	  zijn	  hier	  blijkbaar	  van	  de	  op	  de	  hoogte.	  Dat	  
mensen	  dan	  maar	  voor	  de	  optie	  ‘Nominale	  rente’	  kiezen,	  wijst	  erop	  dat	  zij	  ook	  niet	  
weten	  wat	  nominale	  rente	  precies	  inhoudt.	  Ondanks	  dat	  iedereen	  de	  vraag	  fout	  had,	  
blijft	  deze	  wel	  staan	  in	  de	  vragenlijst	  omdat	  mensen	  die	  in	  de	  toekomst	  een	  hypotheek	  
afsluiten	  in	  aanraking	  zullen	  komen	  met	  het	  woord	  ‘het	  jaarlijkse	  kostenpercentage’.	  Zij	  
moeten	  hierdoor	  wel	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  wat	  met	  deze	  term	  bedoeld	  wordt.	  	  
	  
Vraag	  2(e)	  “Welke	  van	  de	  onderstaande	  factoren	  zijn	  bepalend	  voor	  het	  bedrag	  dat	  u	  
iedere	  maand	  moet	  betalen	  voor	  uw	  hypotheek?	  –	  De	  hypotheekvorm	  Ja/Nee	  ”	  is	  het	  
best	  gemaakt.	  59	  van	  de	  64	  respondenten	  hebben	  deze	  vraag	  goed	  beantwoord.	  Dat	  
mensen	  dit	  antwoord	  goed	  hadden,	  kan	  niet	  toegewezen	  worden	  aan	  de	  slechte	  
antwoordalternatieven	  aangezien	  mensen	  hier	  alleen	  konden	  kiezen	  tussen	  ‘Ja’,	  ‘Nee’	  en	  
‘Weet	  ik	  niet’.	  Deze	  vraag	  blijft	  toch	  in	  de	  vragenlijst	  staan	  omdat	  mensen	  moeten	  weten	  
dat	  de	  hypotheekvorm	  bepalend	  is	  voor	  het	  bedrag	  dat	  mensen	  iedere	  maand	  moeten	  
betalen.	  	  
	  
De	  volgende	  vragen	  zijn	  ook	  goed	  gemaakt:	  

• Vraag	  16	  :	  “Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  met	  de	  term	  hypotheekrenteaftrek?”	  	  (88%	  
heeft	  deze	  vraag	  goed	  beantwoord).	  

• Vraag	  21:	  “David	  kiest	  ervoor	  om	  de	  rentepercentage	  van	  zijn	  hypotheek	  voor	  10	  
jaar	  vast	  te	  zetten,	  wat	  betekent	  dit?”	  (97%	  heeft	  deze	  vraag	  goed	  beantwoord).	  	  

	  
Ik	  heb	  daarom	  gekeken	  naar	  de	  antwoordalternatieven	  van	  de	  vragen.	  Het	  zou	  kunnen	  
dat	  het	  hoge	  aantal	  juiste	  antwoorden	  voortkomt	  uit	  slechte	  antwoordalternatieven.	  	  
Dit	  lijkt	  me	  voor	  vraag	  16	  niet	  het	  geval	  aangezien	  de	  term	  ‘hypotheekrenteaftrek’	  
regelmatig	  in	  het	  nieuws	  komt.	  Dat	  veel	  mensen	  deze	  vraag	  goed	  hebben,	  valt	  dus	  te	  
verklaren.	  	  
	  
Bij	  vraag	  21	  lijkt	  het	  grote	  aantal	  goede	  antwoorden	  niet	  te	  liggen	  aan	  de	  ‘slechte’	  
antwoordalternatieven	  maar	  aan	  de	  vraag	  zelf.	  De	  vraagt	  luidt	  “Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  
met	  het	  vastzetten	  van	  de	  rentepercentage?”.	  Deze	  vraag	  doet	  geen	  beroep	  op	  de	  
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hypotheekkennis	  van	  mensen:	  in	  principe	  wordt	  er	  eigenlijk	  gevraagd	  wat	  er	  bedoeld	  
wordt	  met	  “iets	  vastzetten”.	  Ook	  zonder	  hypotheekkennis	  is	  het	  aannemelijk	  dat	  mensen	  
weten	  dat	  met	  ‘iets	  vastzetten’,	  iets	  vast	  gezet	  wordt	  en	  in	  dit	  geval	  de	  rentepercentage.	  
Om	  deze	  reden	  wordt	  deze	  vraag	  uit	  de	  vragenlijst	  geschrapt.	  	  
	  
De	  volgende	  antwoordalternatieven	  zijn	  weinig	  (minder	  dan	  5	  keer)	  gekozen:	  

• 3B	  (2	  keer)	  
• 6B	  (4	  keer)	  
• 9C	  (1	  keer)	  en	  9D	  (0	  keer)	  
• Vraag	  11C	  (4	  keer)	  
• Vraag	  12B	  4	  keer)	  
• Vraag	  23D	  (2	  keer)	  23A	  (3keer)	  

	  
Bij	  de	  overige	  vragen	  waren	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  redelijk	  verdeeld.	  De	  
goed/fout	  verdeling	  van	  de	  overige	  vragen	  waren	  ook	  redelijk	  verdeeld.	  	  
	  
Aanbevelingen	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  analyses	  zijn	  er	  een	  aantal	  aanbevelingen	  voor	  toekomstig	  gebruik	  van	  
de	  kennistest	  geformuleerd.	  Allereerst	  moeten	  de	  antwoordalternatieven	  van	  vraag	  
3,6,9,11,12	  en	  van	  vraag	  23	  herschreven	  worden.	  Daarnaast	  raad	  ik	  aan	  om	  vraag	  8	  te	  
herschrijven.	  8:	  “Moet	  u	  met	  de	  onderstaande	  gebeurtenissen	  rekening	  houden	  bij	  het	  
afsluiten	  van	  uw	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  opties	  mogelijk”.	  Deze	  vraag	  werd	  over	  
het	  algemeen	  goed	  beantwoord.	  De	  term	  ‘moet’	  kan	  echter	  problemen	  opleveren	  
aangezien	  het	  niet	  gaat	  om	  ‘moeten’	  maar	  om	  ‘is	  het	  handig’.	  Er	  waren	  ook	  respondenten	  
die	  dit	  erbij	  hadden	  geschreven.	  	  
	  
Daarnaast	  raad	  ik	  aan	  de	  kennistest	  in	  te	  korten.	  Respondenten	  deden	  momenteel	  
ongeveer	  20	  à	  30	  minuten	  over	  het	  invullen	  van	  de	  kennistest.	  Ik	  heb	  daarom	  gekeken	  
welke	  vragen	  geschrapt	  kunnen	  worden	  uit	  de	  vragenlijst	  zonder	  de	  validiteit	  en	  
betrouwbaarheid	  hiervan	  aan	  te	  tasten.	  Hieronder	  volgt	  een	  overzicht	  van	  de	  vragen	  die	  
geschrapt	  kunnen	  worden,	  met	  daarachter	  een	  verantwoording	  hiervan.	  	  
	  

• 2A	  en	  B:	  “	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  factoren	  zijn	  bepalend	  voor	  het	  bedrag	  dat	  
u	  iedere	  maand	  moet	  betalen	  voor	  uw	  hypotheek?	  –	  A:	  De	  waarde	  van	  de	  
woning”.	  De	  scores	  van	  de	  respondenten	  op	  deze	  vraag	  waren	  heel	  verdeeld,	  
terwijl	  respondenten	  de	  overige	  3	  opties	  (Uw	  inkomen,	  het	  rentepercentage,	  het	  
bedrag	  dat	  u	  moet	  aflossen	  en	  de	  hypotheekvorm)	  wel	  wisten	  te	  beantwoorden.	  
Optie	  C,D	  en	  E	  zijn	  alle	  drie	  factoren	  die	  de	  waarde	  direct	  beïnvloeden.	  De	  eerste	  
optie	  (de	  waarde	  van	  de	  woning)	  en	  de	  tweede	  optie	  (uw	  inkomen)	  beïnvloedt	  
het	  bedrag	  niet	  direct.	  Mensen	  zouden	  hierdoor	  kunnen	  verwachten	  dat	  niet	  alle	  
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antwoordopties	  kloppen.	  Ik	  raad	  daarom	  aan	  om	  bij	  vraag	  2	  A	  en	  B	  te	  schrappen.	  
Deze	  twee	  factoren	  beïnvloeden	  het	  bedrag	  namelijk	  niet	  direct.	  	  

• 3:	  “Wat	  wordt	  er	  binnen	  de	  Annuïteitenhypotheek	  bedoeld	  met	  aflossen?”	  Deze	  
vraag	  komt	  redelijk	  overeen	  met	  vraag	  12.	  Vraag	  12	  en	  3	  correleren	  dan	  ook	  
significant	  met	  elkaar	  (r=.37;p<0.01).	  	  Dat	  deze	  correlatie	  niet	  hoog	  is	  valt	  te	  
verklaren	  doordat	  vraag	  12	  uit	  twee	  stellingen	  bestaat.	  1	  van	  deze	  twee	  
stellingen	  komt	  volledig	  overeen	  met	  vraag	  3.	  Om	  deze	  reden	  raad	  ik	  aan	  vraag	  3	  
te	  schrapen.	  	  

• 11:	  “Op	  welke	  wijze	  wordt	  de	  Lineaire	  hypotheek	  afgelost”.	  Er	  zijn	  namelijk	  al	  
meerdere	  vragen	  waarmee	  de	  kennis	  over	  de	  lineaire	  hypotheek	  getoetst	  wordt.	  
Dit	  zijn	  vraag	  13,	  14	  en	  15.	  	  

• 19:	  “Zou	  u	  bij	  de	  volgende	  hypotheekvormen	  recht	  hebben	  op	  
hypotheekrenteaftrek?”	  Deze	  vraag	  gaat	  over	  hypotheekvormen	  die	  nu	  niet	  meer	  
bestaan.	  Dit	  stuurt	  mensen	  wellicht	  naar	  een	  bepaald	  antwoord.	  De	  antwoorden	  
die	  de	  respondenten	  nu	  hebben	  gegeven	  zijn	  hier	  wel	  redelijk	  verdeeld.	  Toch	  
raad	  ik	  aan	  deze	  vraag	  te	  schrappen.	  	  

• 20:	  “U	  ziet	  een	  advertentie	  voor	  een	  hypotheek.	  In	  de	  advertentie	  staan	  drie	  
verschillende	  rentes.	  De	  eerste	  is	  2,9%.	  De	  tweede	  is	  4,7%	  en	  de	  derde	  is	  5,2%.	  
Hoeveel	  rente	  u	  moet	  betalen	  is	  afhankelijk	  van	  de	  rentevaste	  periode.	  Bij	  welke	  
van	  de	  bovengenoemde	  rentepercentages	  is	  die	  periode	  het	  kortst?”.	  Deze	  kennis	  
wordt	  al	  bevraagd	  met	  vraag	  22,	  deze	  twee	  vragen	  correleren	  dan	  ook	  significant	  
met	  elkaar	  (r=.50;	  p<0.01).	  Dat	  hij	  niet	  volledig	  correleert	  valt	  te	  verklaren	  
doordat	  vraag	  22	  uit	  twee	  delen	  bestaat.	  	  

• 21:	  “David	  kiest	  ervoor	  om	  het	  rentepercentage	  van	  zijn	  hypotheek	  voor	  10	  jaar	  
vast	  te	  zetten,	  wat	  betekent	  dit?”.	  Deze	  vraag	  is	  te	  makkelijk.	  Het	  antwoord	  op	  de	  
vraag	  kan	  al	  gevonden	  worden	  in	  de	  vraag	  zelf,	  namelijk	  dat	  zijn	  rentepercentage	  
10	  jaar	  vaststaat.	  Hier	  wordt	  geen	  echte	  kennis	  mee	  getoetst.	  

	  
Hiermee	  is	  het	  instrument	  klaar	  voor	  gebruik!	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  bespreek	  ik	  kort	  
de	  betrouwbaarheid	  en	  validiteit	  van	  de	  ingekorte	  vragenlijst.	  
	  
Betrouwbaarheid	  &	  validiteit	  van	  de	  verkorte	  vragenlijst	  
	  
De	  ingekorte	  versie	  van	  de	  vragenlijst	  bestaat	  dan	  uit	  28	  items.	  Mensen	  doen	  dan	  
ongeveer	  15	  minuten	  over	  het	  invullen	  van	  de	  vragenlijst.	  Met	  de	  ingekorte	  versie	  
worden	  nog	  steeds	  alle	  belangrijke	  aspecten	  van	  hypotheekgeletterdheid	  gemeten.	  
Daarnaast	  is	  de	  Chronbach	  ‘s	  alpha	  van	  de	  vragenlijst	  nog	  steeds	  hoog,	  namelijk	  .80.	  De	  
verkorte	  versie	  correleert	  ook	  met	  de	  cloze-‐test	  (r=.37;	  p<0.05).	  Uit	  de	  Kolmogorov-‐
Smirnov	  blijkt	  dat	  de	  verkorte	  vragenlijst	  echter	  niet	  normaal	  verdeeld	  is	  (p<0.05).	  De	  
Skewness	  van	  de	  verkorte	  vragenlijst	  is	  -‐.39	  en	  de	  Kurtosis	  is	  -‐.25.	  Bij	  een	  normale	  
verdeling	  hebben	  deze	  twee	  een	  waarde	  van	  0.	  De	  verkorte	  vragenlijst	  heeft	  nog	  steeds	  
geen	  normale	  verdeling.	  	  
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In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  bespreek	  ik	  nog	  enkele	  discussiepunten	  over	  het	  meten	  van	  
geletterdheid	  in	  het	  algemeen	  en	  over	  het	  instrument	  dat	  ik	  ontworpen	  heb.	  	  
	  
Conclusie	  &	  Discussie	  
	  
Doel	  van	  de	  toets	  

In	  dit	  onderzoek	  is	  een	  instrument	  ontwikkeld	  waarmee	  het	  geletterdheidsniveau	  van	  
mensen	  in	  de	  hypotheekcontext	  gemeten	  kan	  worden.	  Het	  instrument	  is	  zowel	  praktisch	  
als	  doelmatig	  en	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  ingezet	  worden.	  Zo	  kan	  het	  gebruikt	  
worden	  door	  hypotheekadviseurs	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  kennis	  van	  hun	  klanten.	  
Het	  instrument	  kan	  ook	  gebruikt	  worden	  door	  mensen	  die	  op	  het	  punt	  staan	  zelf	  een	  
hypotheek	  af	  te	  sluiten.	  Door	  eerst	  de	  toets	  te	  maken	  worden	  zij	  gewezen	  op	  de	  
noodzakelijke	  kennis.	  Het	  instrument	  kan	  ook	  gebruikt	  worden	  in	  de	  wetenschap,	  om	  
een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  ‘hooggeletterde’	  mensen	  en	  ‘laaggeletterde’	  mensen.	  
Het	  enige	  doel	  waar	  het	  instrument	  nog	  niet	  voor	  ingezet	  kan	  worden	  is	  om	  het	  
daadwerkelijke	  niveau	  van	  geletterdheid	  van	  mensen	  te	  meten.	  Er	  is	  namelijk	  nog	  geen	  
ondergrens	  bepaald	  voor	  de	  scores	  van	  de	  respondenten.	  Deze	  verschillende	  doelen	  
hebben	  ook	  verschillende	  consequenties	  voor	  de	  inhoud	  van	  de	  kennistest.	  Voor	  het	  
praktische	  gebruik	  van	  de	  test	  door	  bijvoorbeeld	  hypotheekadviseurs	  en	  mensen	  die	  
een	  hypotheek	  af	  willen	  sluiten	  zijn	  de	  specifieke	  vragen	  en	  de	  score	  daarop	  namelijk	  
potentieel	  van	  groter	  belang	  dan	  bij	  wetenschappelijk	  gebruik.	  Bij	  wetenschappelijk	  
gebruik	  is	  het	  namelijk	  niet	  noodzakelijk	  om	  te	  weten	  welke	  vragen	  precies	  goed	  of	  fout	  
beantwoord	  zijn	  als	  men	  uitspraken	  wil	  doen	  over	  de	  mate	  van	  geletterdheid.	  Voor	  een	  
hypotheekadviseur	  kan	  het	  wel	  handig	  zijn	  om	  inzicht	  te	  hebben	  in	  de	  precieze	  
onderwerpen	  waarop	  een	  lage	  score	  is	  behaald	  (bijvoorbeeld	  met	  betrekking	  tot	  
verzekeringen),	  zodat	  daar	  extra	  aandacht	  aan	  besteed	  kan	  worden	  in	  het	  advies	  dat	  zij	  
geven.	  Hypotheekexperts	  hebben	  weer	  weinig	  aan	  de	  scores,	  omdat	  twee	  mensen	  die	  
dezelfde	  score	  halen	  niet	  dezelfde	  kennis	  bezitten.	  Om	  deze	  reden	  heeft	  de	  kennistest	  bij	  
praktisch	  gebruik	  baat	  bij	  het	  uitgebreider	  bevragen	  van	  de	  verschillende	  onderwerpen,	  
wat	  potentieel	  resulteert	  in	  een	  kennistest	  die	  meer	  vragen	  bevat	  dan	  noodzakelijk	  is	  
voor	  wetenschappelijk	  gebruik.	  

Proefpersonen	  
	  
Uit	  de	  afname	  van	  het	  instrument	  is	  gebleken	  dat	  het	  zowel	  valide	  als	  betrouwbaar	  is.	  De	  
respondenten	  gaven	  zelf	  echter	  al	  aan	  weinig	  kennis	  te	  hebben	  van	  hypotheken.	  Voor	  
sommigen	  was	  het	  al	  lang	  geleden	  dat	  zij	  een	  hypotheek	  hadden	  afgesloten,	  terwijl	  
anderen	  geen	  hypotheek	  hadden	  en	  wellicht	  ook	  niet	  van	  plan	  waren	  om	  een	  hypotheek	  
af	  te	  sluiten.	  Wanneer	  de	  respondenten	  daadwerkelijk	  van	  plan	  zijn	  om	  in	  de	  nabije	  
toekomst	  een	  hypotheek	  af	  te	  sluiten,	  zijn	  zij	  mogelijk	  beter	  geïnformeerd	  (dus	  
hooggeletterd).	  Het	  is	  gezien	  de	  (grote)	  verschillen	  tussen	  de	  respondenten	  in	  dit	  
onderzoek,	  lastig	  om	  uitspraken	  te	  doen	  over	  de	  mate	  waarin	  de	  kennistest	  in	  staat	  is	  
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om	  zinvol	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  hoog-‐	  en	  nog	  hoger	  geletterden.	  	  
	  
Dit	  is	  een	  logisch	  gevolg	  van	  het	  doel	  van	  dit	  onderzoek,	  namelijk	  een	  instrument	  te	  
ontwerpen	  waarmee	  onderscheid	  gemaakt	  kan	  worden	  tussen	  laag-‐	  en	  hooggeletterde	  
mensen.	  Daarvoor	  zijn	  vragen	  nodig	  van	  verschillende	  moeilijkheidsgraden.	  Wanneer	  de	  
kennistest	  ontworpen	  zou	  zijn	  om	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  hooggeletterde	  
personen,	  zouden	  er	  moeilijkere	  vragen	  nodig	  zijn.	  Dan	  zou	  de	  drempel	  om	  vragen	  goed	  
te	  beantwoorden	  waarschijnlijk	  te	  hoog	  liggen	  voor	  mensen	  die	  niet	  hooggeletterd	  zijn.	  
Dit	  zou	  betekenen	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  laag-‐	  en	  ‘redelijk	  geletterde’	  personen	  zou	  
komen	  te	  vervallen	  omdat	  zij	  allen	  de	  meeste	  vragen	  fout	  zouden	  beantwoorden.	  	  	  
	  
Instrument	  

Zoals	  al	  eerder	  benoemd	  in	  dit	  onderzoek	  is	  de	  keuze	  voor	  een	  multiple-‐choice	  toets	  een	  
mogelijk	  zwak	  punt,	  doordat	  de	  resultaten	  wellicht	  niet	  overeenkomen	  met	  de	  
geletterdheid	  in	  het	  dagelijksleven:	  “(…)	  it	  (multiple-‐choice	  vragen)	  requires	  literacy	  
skills,	  knowledge	  and	  understanding	  to	  be	  applied	  in	  a	  manner	  and	  for	  purposes	  that	  
rarely	  occur	  in	  real	  life.	  Therefore,	  the	  use	  of	  multiple-‐choice	  questions	  in	  this	  context	  
cannot	  be	  recommended.”	  (Brooks	  et	  al,	  2005,	  pp.	  21-‐22).	  Er	  is	  geprobeerd	  om	  dit	  op	  te	  
vangen	  door	  situaties	  te	  schetsen	  die	  wel	  in	  het	  echt	  voorkomen.	  Toch	  is	  dit	  niet	  
hetzelfde	  als	  het	  gebruik	  van	  de	  hypotheekkennis	  bij	  het	  daadwerkelijk	  uitzoeken	  van	  
een	  geschikte	  hypotheek.	  Daarbij	  moet	  de	  hypotheekkennis	  toegepast	  worden	  op	  de	  
eigen	  financiële	  situatie.	  Dit	  inzicht	  in	  de	  eigen	  financiële	  situatie	  kan	  nooit	  geheel	  
getoetst	  worden	  doordat	  de	  financiële	  situatie	  voor	  iedereen	  anders	  is.	  Bij	  het	  maken	  
van	  een	  weloverwogen	  hypotheekbeslissing	  zijn	  dus	  twee	  elementen	  van	  belang,	  
namelijk	  hypotheekkennis	  en	  inzicht	  in	  de	  eigen	  financiële	  situatie.	  Deze	  kennistest	  is	  
gericht	  op	  het	  toetsen	  van	  hypotheekkennis	  terwijl	  voor	  het	  nemen	  van	  een	  
hypotheekbeslissing	  ook	  nog	  de	  kennis	  van	  eigen	  financiële	  situatie	  nodig	  is,	  wat	  binnen	  
het	  bredere	  domein	  van	  financiële	  geletterdheid	  valt.	  Met	  dit	  instrument	  kunnen	  alleen	  
uitspraken	  gedaan	  worden	  over	  het	  niveau	  van	  geletterdheid	  van	  mensen	  en	  niet	  of	  
mensen	  daadwerkelijk	  geschikt	  zijn	  om	  volledig	  zelfstandig	  een	  hypotheek	  te	  kiezen	  die	  
bij	  hun	  situatie	  past.	  	  
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1.1	  AFM	  kennistoets	  
	  
Het	  AFM	  heeft	  een	  kennistoets	  op	  de	  website	  staan.	  Mensen	  kunnen	  deze	  kennistoets	  
invullen	  om	  de	  bepalen	  of	  zij	  een	  hypotheekadviseur	  nodig	  hebben	  bij	  het	  afsluiten	  van	  
hun	  hypotheek.	  De	  toets	  is	  te	  vinden	  op:	  
http://www.afm.nl/nl/consumenten/aanpak/test-‐jezelf/producten/hypotheken.aspx	  
	  
Onderstaande	  tekst	  is	  afkomstig	  van	  de	  website:	  
	  
Wat	  weet	  jij	  van	  hypotheken?	  
Of	  je	  een	  hypotheekadviseur	  nodig	  hebt,	  hangt	  af	  van	  jouw	  financiële	  kennis	  en	  ervaring.	  
Om	  dat	  te	  bepalen,	  kun	  je	  de	  financiële	  kennistest	  over	  hypotheken	  doen.	  Gebruik	  de	  
checklist	  om	  je	  goed	  voor	  te	  bereiden	  op	  het	  gesprek	  met	  je	  hypotheekadviseur	  en	  de	  
routeplanner	  om	  stapsgewijs	  tot	  een	  goede	  beslissing	  te	  komen.	  
	  
Deze	  test	  is	  geen	  kennis-‐	  en	  ervaringtstoets	  voor	  het	  zelfstandig	  afsluiten	  van	  een	  
complex	  product.	  Na	  afloop	  ken	  je	  de	  verschillen	  tussen	  alle	  hypotheekvormen.	  
Tijdsduur:	  5	  minuten	  	  
	  
Vraag	   Onderwerp	   Wat	  wordt	  er	  

getoetst?	  
Soort	  vraag	  

Je	  ziet	  een	  advertentie	  voor	  
een	  hypotheek.	  In	  de	  
advertentie	  staan	  drie	  
verschillende	  rentes.	  De	  
eerste	  rente	  is	  2,9	  procent.	  De	  
tweede	  is	  4,7	  procent	  en	  de	  
derde	  is	  5,2	  procent.	  Welke	  
rente	  je	  moet	  betalen	  hangt	  af	  
van	  de	  periode	  die	  je	  
afspreekt	  waarin	  de	  rente	  
gelijk	  blijft.	  Die	  periode	  heet	  
de	  rentevaste	  periode.	  Bij	  
welke	  rente	  is	  die	  periode	  het	  
kortst?	  
	  

1. 2,9	  
2. 4,7	  
3. 5,2	  

	  
	  

Hypotheekrente	  
–	  rentevaste	  
periode	  
=	  Hypotheekrente	  

De	  respondent	  weet	  
dat	  hij	  bij	  een	  langere	  
rentevaste	  periode,	  
meer	  rente	  moet	  
betalen.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

	  
	  

Je	  leest	  de	  laatste	  tijd	  veel	  in	  
de	  krant	  over	  de	  aftrek	  van	  
hypotheekrente.	  Waarvan	  
mag	  je	  de	  hypotheekrente	  
aftrekken?	  
	  

1. Van	  je	  inkomen	  

Hypotheekrente	  
–aftrek	  
=	  Hypotheekrente	  

De	  respondent	  weet	  
dat	  hij	  
hypotheekrente	  mag	  
aftrekken	  van	  zijn	  
inkomen.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  



2. Van	  je	  
hypotheekschuld	  

3. Van	  de	  belasting	  die	  je	  
over	  je	  inkomsten	  
moet	  betalen	  

	  
	  
Vraag	  

	  
	  
Onderwerp	  

	  
	  
Wat	  wordt	  er	  
getoetst?	  

	  
	  
Soort	  vraag	  

Frank	  en	  Diana	  hebben	  een	  
aantal	  jaren	  geleden	  een	  huis	  
gekocht.	  Ze	  betalen	  7	  procent	  
rente	  voor	  hun	  hypotheek	  die	  
nog	  een	  aantal	  jaren	  duurt.	  De	  
rente	  is	  nu	  5	  procent.	  Frank	  
en	  Diana	  willen	  daarom	  graag	  
een	  nieuwe	  hypotheek	  met	  
minder	  rente.	  Dat	  heet	  het	  
'oversluiten'	  van	  de	  
hypotheek.	  Mogen	  Frank	  en	  
Diana	  hun	  hypotheek	  
oversluiten	  van	  de	  bank?	  
	  

1. Nee,	  want	  dan	  loopt	  de	  
bank	  inkomsten	  mis.	  

2. Ja,	  kosteloos	  
oversluiten	  naar	  een	  
lagere	  rente	  mag	  altijd.	  

3. Ja,	  maar	  Frank	  en	  
Diana	  moeten	  dan	  wel	  
boeterente	  betalen.	  	  

Algemene	  
hypotheekzaken	  -‐
Oversluiten	  van	  
hypotheek	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
dat	  het	  oversluiten	  
van	  een	  hypotheek	  
mag,	  maar	  dat	  zij	  de	  
bank	  daarvoor	  wel	  
een	  vergoeding	  
moeten	  betalen	  omdat	  
de	  bank	  hierdoor	  
inkomsten	  misloopt.	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Fatima	  heeft	  een	  huis	  
gekocht.	  Zij	  heeft	  al	  een	  
lening	  voor	  haar	  auto.	  Maar	  
nu	  moet	  zij	  ook	  een	  
hypotheeklening	  aanvragen.	  
Wat	  is	  het	  verschil	  tussen	  een	  
hypotheeklening	  en	  een	  
gewone	  lening?	  
	  

1. Bij	  hypotheekleningen	  
is	  het	  bedrag	  hoger	  
dan	  bij	  gewone	  
leningen.	  

2. Hypotheekleningen	  
kun	  je	  alleen	  krijgen	  
voor	  een	  huis.	  

3. Bij	  hypotheekleningen	  
is	  je	  huis	  meestal	  het	  

Hypotheken	  
algemeen	  –	  
Verschil	  tussen	  
gewone	  lening	  en	  
hypotheeklening	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
dat	  bij	  een	  
hypotheeklening	  het	  
huis	  het	  onderpand	  is,	  
en	  dat	  dit	  het	  verschil	  
is	  tussen	  een	  lening	  en	  
een	  hypotheeklening.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  



onderpand.	  	  
Ben	  heeft	  een	  huis	  gekocht.	  
Hij	  betaalt	  dat	  met	  een	  
hypotheek.	  Ben	  kiest	  voor	  een	  
lange	  rentevaste	  periode.	  
Waarom	  doet	  Ben	  dat?	  
	  

1. Ben	  wil	  niet	  het	  risico	  
dat	  de	  rente	  
onverwacht	  omhoog	  
gaat.	  

2. Een	  lange	  rentevaste	  
periode	  is	  over	  de	  hele	  
looptijd	  goedkoper.	  	  

3. Het	  rentepercentage	  is	  
lager	  dan	  bij	  een	  lange	  
rentevaste	  periode.	  

Hypotheekrente	  
–	  rentevaste	  
periode	  	  
=	  Hypotheekrente	  

De	  respondent	  kent	  
het	  voordeel	  van	  een	  
rentevaste	  periode.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Je	  wilt	  een	  huis	  kopen.	  
Daarom	  wil	  je	  van	  de	  bank	  
weten	  hoeveel	  je	  kunt	  lenen.	  
Hoe	  beslist	  de	  bank	  hoeveel	  
geld	  je	  kunt	  lenen?	  
	  

1. De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  
inkomsten.	  

2. De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  
inkomsten	  en	  naar	  de	  
waarde	  van	  het	  huis	  
dat	  je	  wilt	  kopen.	  

3. De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  
inkomsten	  en	  naar	  de	  
waarde	  van	  het	  huis	  
dat	  je	  wilt	  kopen.	  Maar	  
de	  bank	  kijkt	  ook	  naar	  
andere	  inkomsten	  die	  
je	  moet	  betalen.	  	  

Leenbedrag	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
dat	  de	  bank	  naast	  
inkomsten	  en	  de	  
waarde	  van	  het	  huis	  
ook	  kijkt	  naar	  andere	  
inkomsten	  die	  hij	  
moet	  betalen.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Je	  ziet	  een	  advertentie	  voor	  
een	  hypotheeklening.	  In	  de	  
advertentie	  staat	  wat	  de	  
totale	  prijs	  is	  van	  de	  lening.	  
Wat	  bedoelt	  de	  aanbieder	  van	  
de	  hypotheeklening	  met	  de	  
totale	  prijs?	  
	  

1. De	  som	  van	  alle	  rente	  
en	  aflossingen.	  

2. De	  effectieve	  rente.	  
3. De	  jaarlijkse	  

hypotheeklast.	  

Totale	  prijs	  van	  
lening	  
	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
wat	  er	  bedoeld	  wordt	  
met	  ‘totale	  prijs’	  van	  
een	  lening.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  



Emiel	  heeft	  een	  eigen	  huis.	  Hij	  
betaalde	  vorig	  jaar	  €10.000,-‐	  
hypotheekrente.	  Emiel	  moet	  
42	  procent	  belasting	  betalen	  
over	  zijn	  inkomen.	  Hoeveel	  
geld	  krijgt	  Emiel	  terug	  van	  de	  
belasting	  omdat	  hij	  de	  rente	  
mag	  aftrekken?	  
	  

1. Minder	  dan	  4.200	  euro	  
2. 4.200	  euro	  
3. 10.000	  euro	  

Rente	  algemeen	  –	  
berekenen	  van	  
percentages	  
=	  Hypotheekrente	  

De	  respondent	  kan	  
42%	  van	  een	  bedrag	  
aftrekken.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  	  
Vaardigheid:	  rente	  
berekenen	  

Wim	  verkoopt	  zijn	  huis.	  Hij	  
houdt	  nog	  €	  100.000,-‐	  over	  
als	  hij	  de	  hypotheekschuld	  
heeft	  afgelost.	  Wim	  gaat	  bij	  
zijn	  vriendin	  Juliëtte	  in	  een	  
huurhuis	  wonen.	  Een	  jaar	  
later	  kopen	  ze	  samen	  een	  huis	  
voor	  €	  250.000,-‐.	  Ze	  vragen	  
een	  hypotheek	  aan	  voor	  het	  
hele	  bedrag.	  Wim	  en	  Juliëtte	  
mogen	  de	  rente	  voor	  de	  
hypotheek	  
	  

1. Niet	  aftrekken	  
2. Gedeeltelijk	  aftrekken	  
3. Helemaal	  aftrekken	  

Overwaarde	  	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
dat	  er	  bij	  een	  
overwaarde	  andere	  
regels	  gelden	  rondom	  
aftrekken	  van	  het	  
bedrag.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Leonie	  en	  Jeroen	  hebben	  een	  
huis	  gezien	  dat	  ze	  willen	  
kopen.	  De	  vraagprijs	  is	  €	  
200.000,-‐.	  Achter	  de	  
vraagprijs	  staat	  de	  afkorting	  
'k.k.'.	  Dat	  betekent	  'kosten	  
koper'.	  Hoeveel	  geld	  moeten	  
Leonie	  en	  Jeroen	  betalen	  voor	  
het	  huis?	  
	  

1. 200.000	  euro	  
2. 200.000	  euro	  +	  

ongeveer	  12.000	  euro	  
voor	  kosten.	  

3. 200.000	  +	  ongeveer	  
20.000	  euro	  voor	  
kosten	  

Kosten	  koper	  –	  
definitie	  
	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
wat	  met	  de	  term	  
‘kosten	  koper’	  bedoeld	  
wordt.	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Auke	  wil	  zijn	  huis	  verbouwen.	  
Hij	  wil	  hiervoor	  een	  tweede	  
hypotheek	  aanvragen	  met	  
Nationale	  Hypotheekgarantie	  

De	  Nationale	  
hypotheekgaranti
e	  
	  

De	  respondent	  weet	  
wanneer	  je	  de	  
nationale	  
hypotheekgarantie	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  



(NHG).	  Dat	  is	  een	  fonds	  dat	  de	  
aanbieder	  van	  de	  hypotheek	  
zekerheid	  geeft	  dat	  Auke	  zijn	  
hypotheek	  kan	  betalen.	  Hij	  
hoeft	  dan	  minder	  rente	  te	  
betalen	  voor	  zijn	  hypotheek.	  
Kun	  je	  een	  tweede	  hypotheek	  
krijgen	  met	  Nationale	  
Hypotheekgarantie?	  
	  

1. Nee,	  je	  kunt	  alleen	  
voor	  je	  eerste	  
hypotheek	  Nationale	  
Hypotheekgarantie	  
krijgen.	  

2. Nee,	  je	  kunt	  alleen	  
Nationale	  
Hypotheekgarantie	  
krijgen	  voor	  het	  kopen	  
van	  een	  huis.	  

3. Ja,	  maar	  de	  schuld	  van	  
allebei	  de	  hypotheken	  
mag	  niet	  hoger	  zijn	  
dan	  een	  afgesproken	  
maximum.	  	  

=	  Nationale	  
hypotheekgaranti
e	  

aan	  mag	  vragen.	  	   informatie	  

Herman	  heeft	  een	  huis	  
gekocht	  dat	  nog	  niet	  is	  
gebouwd.	  De	  aannemer	  wil	  
tijdens	  het	  bouwen	  al	  geld	  
krijgen	  van	  Herman.	  Hoe	  kan	  
Herman	  de	  aannemer	  
betalen?	  
	  

1. Hij	  betaalt	  het	  geld	  
voor	  de	  grond	  meteen	  
en	  leent	  de	  rest	  als	  het	  
huis	  klaar	  is.	  

2. Hij	  leent	  eerst	  de	  helft	  
van	  het	  geld.	  Dat	  
betaalt	  Herman	  als	  
aanbetaling	  aan	  de	  
aannemer.	  De	  andere	  
helft	  betaalt	  Herman	  
als	  het	  huis	  klaar	  is.	  

3. Hij	  leent	  de	  hele	  
koopprijs.	  Het	  geld	  
komt	  op	  een	  rekening	  
waarvan	  Herman	  de	  
aannemer	  steeds	  

Verbouwing	  van	  
huis	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
hoe	  de	  aflossing	  werkt	  
bij	  het	  bouwen	  van	  
een	  eigen	  huis.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  



betaalt.	  	  
Ria	  en	  Mieke	  hebben	  een	  
groter	  huis	  gekocht.	  Het	  
nieuwe	  huis	  is	  al	  opgeleverd.	  
Maar	  ze	  hebben	  hun	  oude	  
huis	  nog	  niet	  verkocht.	  Ria	  en	  
Mieke	  hebben	  een	  
overbruggingskrediet	  nodig	  
zolang	  ze	  hun	  oude	  huis	  nog	  
niet	  hebben	  verkocht.	  
Hoeveel	  
overbruggingskrediet	  hebben	  
ze	  nodig?	  
	  

1. Evenveel	  als	  de	  
koopprijs	  van	  hun	  
nieuwe	  huis.	  

2. Evenveel	  als	  de	  
overwaarde	  van	  het	  
oude	  huis.	  

3. Evenveel	  als	  het	  
verschil	  tussen	  de	  
koopprijs	  van	  hun	  
nieuwe	  huis	  en	  de	  
opbrengt	  van	  hun	  
oude	  huis.	  	  

Overstappen	  naar	  
nieuwe	  
hypotheek	  =	  
Algemene	  
hypotheekzaken	  
	  

De	  respondent	  kan	  	  
beredeneren	  hoeveel	  
overbruggingskrediet	  
er	  nodig	  is.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Femke	  en	  Jelle	  krijgen	  van	  de	  
bank	  een	  offerte	  voor	  een	  
hypotheek.	  In	  de	  offerte	  staat	  
dat	  de	  hypotheekrente	  5	  
procent	  is.	  Femke	  en	  Jelle	  
vinden	  het	  voorstel	  van	  de	  
bank	  goed.	  Ze	  hebben	  de	  
offerte	  nog	  niet	  
teruggestuurd.	  Maar	  na	  twee	  
dagen	  gaat	  de	  rente	  voor	  
hypotheken	  omhoog	  met	  0,25	  
procent.	  Moeten	  Femke	  en	  
Jelle	  nu	  ook	  meer	  rente	  
betalen?	  
	  

1. Nee	  de	  rente	  blijft	  net	  
zo	  lang	  geldig	  als	  de	  
offerte	  geldig	  is.	  

2. Ja,	  ze	  hebben	  de	  
offerte	  te	  laat	  
teruggestuurd.	  

3. Ja,	  dat	  moet	  als	  de	  
rente	  omhoog	  gaat	  

Hypotheekofferte
-‐	  regels	  	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  

De	  respondent	  weet	  
de	  regels	  rondom	  
hypotheekoffertes.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  



voordat	  je	  de	  
hypotheek	  tekent	  bij	  
de	  notaris.	  	  

Een	  hypotheekadviseur	  
vertelt	  Stanley	  dat	  hij	  maar	  €	  
100,-‐	  per	  maand	  hoeft	  te	  
betalen	  voor	  een	  lening	  van	  €	  
100.000,-‐.	  Stanley	  merkt	  later	  
dat	  het	  verhaal	  van	  de	  
adviseur	  alleen	  waar	  is	  in	  
sommige	  situaties.	  Stanley	  
moet	  nu	  veel	  meer	  betalen	  
dan	  €	  100,-‐	  per	  maand.	  Mag	  
de	  adviseur	  dit	  zo	  aan	  Stanley	  
vertellen?	  
	  

1. Nee,	  want	  het	  is	  
misleidend	  wat	  de	  
adviseur	  zegt.	  

2. Ja,	  want	  het	  is	  
begrijpelijk	  wat	  de	  
adviseur	  zegt.	  

3. Ja,	  want	  het	  is	  soms	  
wel	  waar	  wat	  de	  
adviseur	  zegt.	  	  

Hypotheekadvise
ur	  	  
=	  
Hypotheekadviseu
r	  

De	  respondent	  weet	  
dat	  adviseurs	  zich	  aan	  
bepaalde	  richtlijnen	  
moeten	  houden	  en	  hij	  
weet	  welke	  dit	  zijn.	  	  

Meerkeuzevraag	  
(3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

	  
	  
	   	  



1.2	  ABN	  AMRO	  Kennis-‐	  en	  Ervaringstoets	  
	  
De	  kennis-‐en	  ervaringstoets	  van	  het	  ABN	  AMRO	  is	  te	  vinden	  op:	  
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/advies/zonder-‐advies.html#/?s=0/:S0	  
	  
De	  onderstaande	  tekst	  is	  overgenomen	  van	  de	  website:	  
	  
Uitleg	  kennis-‐	  en	  ervaringstoets	  
Deze	  vragenlijst	  helpt	  u	  om	  te	  bepalen	  of	  u	  voldoende	  weet	  van	  de	  Woning	  of	  Budget	  
Hypotheek	  en	  ervaring	  heeft	  met	  vergelijkbare	  producten	  om	  dit	  zonder	  persoonlijk	  advies	  
af	  te	  sluiten.	  

Waarom	  is	  deze	  toets	  verplicht?	  
Voordat	  u	  een	  product	  afsluit,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  u	  weet	  hoe	  dit	  product	  in	  elkaar	  zit.	  
Deze	  toets	  geeft	  u	  inzicht	  in	  de	  risico's	  en	  gevolgen	  voor	  uw	  financiële	  situatie.	  Bovendien	  is	  
deze	  verplichte	  toets	  onderdeel	  van	  de	  Wet	  op	  het	  Financieel	  Toezicht.	  

Hoe	  werkt	  de	  toets?	  
De	  toets	  bestaat	  uit	  20	  vragen	  en	  duurt	  ongeveer	  10	  minuten.	  Bij	  elke	  vraag	  krijgt	  u	  
meteen	  uitleg	  over	  waarom	  uw	  antwoord	  juist	  of	  onjuist	  is.	  U	  kunt	  elke	  vraag	  maar	  één	  
keer	  beantwoorden.	  Na	  het	  invullen	  van	  de	  toets	  krijgt	  u	  een	  score.	  Op	  basis	  hiervan	  kunt	  u	  
besluiten	  om	  het	  product	  zonder	  advies	  af	  te	  sluiten.	  	  
	  
	  
Vraag	   Onderwerp	   Wat	  wordt	  

getoetst?	  	  
Soort	  vraag	  

Heeft	  u	  één	  of	  meer	  van	  de	  
onderstaande	  financiële	  
producten	  wel	  eens	  afgesloten?	  	  

1. Banksparen	  
2. Hypotheek	  	  
3. Levensverzekering	  

Bezit	  van	  financiële	  
producten:	  

• Banksparen	  
• Hypotheek	  
• levensverzeke

ring	  
	  

Productervaring	  
	  
	  

Ja	  /	  Nee	  vraag	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Heeft	  u	  kennis	  van	  de	  Woning	  of	  
Budget	  Hypotheek	  in	  algemene	  
zin	  en/of	  specifiek	  van	  de	  
hypotheekvorm	  Bankspaar	  
Hypotheek?	  

Hypotheekproduct	  –	  
Woning	  of	  Budget	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

Productkennis	  
	  

Ja	  /	  Nee	  vraag	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  &	  
Zelfbeoordeling	  
begrip	  
	  

Heeft	  u	  de	  productinformatie	  en	  
de	  Algemene	  Voorwaarden	  van	  
de	  Woning	  of	  Budget	  Hypotheek	  
gelezen	  en	  begrijpt	  u	  deze?	  	  

Woning	  of	  budget	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

Productkennis	  
en	  begrip	  van	  
productinformat
ie	  

Ja	  /	  Nee	  vraag	  	  
	  
Zelfbeoordeling	  

Zodra	  u	  met	  pensioen	  gaat	  daalt	  
waarschijnlijk	  uw	  inkomen.	  
Heeft	  u,	  nadat	  u	  met	  pensioen	  
gaat,	  nog	  voldoende	  inkomen	  om	  

Inkomensveranderin
g	  met	  pensioen	  
=	  Situatieverandering	  

Bewust	  van	  
eigen	  situatie	  en	  
situatieverander
ingen	  

Ja	  /	  Nee	  vraag	  
	  
Zelfbeoordeling	  



uw	  hypotheeklasten	  te	  voldoen?	  	  
Waar	  houdt	  ABN	  AMRO	  
rekening	  mee	  bij	  het	  bepalen	  
van	  het	  bedrag	  dat	  u	  maximaal	  
kunt	  lenen?	  	  
	  

1. Uw	  vaste	  inkomen.	  
2. Uw	  financiële	  

verplichtingen	  zoals	  
kredieten,	  alimentatie,	  en	  
de	  huur	  van	  de	  grond	  van	  
uw	  (nieuwe)	  woning.	  

3. Of	  de	  hypotheekrente	  wel	  
of	  niet	  aftrekbaar	  is.	  

4. Alle	  hierboven	  genoemde	  
antwoorden.	  
	  
	  

Maximale	  leenbedrag	  
=	  Algemene	  
hypotheekzaken	  	  

De	  respondent	  
weet	  dat	  de	  bank	  
naast	  inkomsten	  
en	  de	  waarde	  
van	  het	  huis	  ook	  
kijkt	  naar	  andere	  
inkomsten	  die	  
hij	  moet	  betalen.	  

Meerkeuzevraa
g	  (4)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Als	  u	  en	  uw	  partner	  uit	  elkaar	  
gaan	  kunt	  u	  (of	  kan	  uw	  partner)	  
de	  hypotheek	  dan	  blijven	  
betalen?	  	  
	  

1. Ja,	  	  ik	  heb	  (of	  mijn	  
partner	  heeft)	  voldoende	  
inkomen	  als	  wij	  uit	  elkaar	  
gaan.	  

2. Nee,	  ik	  heb	  (of	  mijn	  
partner	  heeft)	  
onvoldoende	  inkomen	  als	  
wij	  uit	  elkaar	  gaan.	  

3. Ik	  heb	  nu	  geen	  partner.	  
4. Ik	  weet	  het	  niet.	  

	  
	  
	  

Scheiding	  
Situatieverandering	  

Bewust	  van	  
situatieverander
ing	  	  

Meerkeuzevraa
g	  (4)	  
	  
Zelfinschatting	  	  

De	  hypotheekrente	  die	  u	  betaalt	  
aan	  de	  bank	  is	  

1. Onder	  voorwaarde	  
maximaal	  25	  jaar	  
aftrekbaar.	  

2. Onder	  voorwaarde	  
maximaal	  30	  jaar	  
aftrekbaar.	  

3. Onder	  voorwaarde	  
maximaal	  35	  jaar	  
aftrekbaar.	  

Renteaftrek	  
=	  Hypotheekrente	  

Kennis	  van	  
hypotheekrentea
ftrek	  
	  
	  

Meerkeuzevraa
g	  (3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Welke	  stelling(en)	  is/zijn	  juist?	  
A.	  Voor	  een	  eerste	  nieuwe	  

Renteverschillen	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
weet	  voor	  welke	  

Stellingen	  juist	  
/	  onjuist	  



woning	  kunt	  u	  een	  
Aflossingsvrije	  Hypotheek	  
afsluiten	  waarvan	  de	  
hypotheekrente	  niet	  aftrekbaar	  
is.	  
B.	  Het	  bedrag	  dat	  u	  aan	  rente	  
betaalt,	  bij	  een	  Lineaire	  
Hypotheek	  wordt	  elke	  maand	  
lager.	  
	  

1. Alleen	  antwoord	  A	  is	  
juist.	  

2. Alleen	  antwoord	  B	  is	  
juist.	  

3. Antwoord	  A	  en	  B	  zijn	  
juist.	  

4. Antwoord	  A	  en	  B	  zijn	  
onjuist.	  

periode	  de	  
hypotheek	  rente	  
aftrekbaar	  is	  bij	  
de	  
aflossingsvrije	  
hypotheek	  en	  de	  
lineaire	  
hypotheek.	  

	  
Feitelijke	  
informatie	  

Welke	  stelling(en)	  is/zijn	  juist?	  
A.	  Bij	  de	  Bankspaar	  Hypotheek	  
kunt	  u	  zonder	  gevolgen	  
tussentijds	  geld	  opnemen	  van	  
uw	  bankspaarrekening.	  
B.	  Bij	  de	  Annuïteiten	  Hypotheek	  
betaalt	  u	  uw	  lening	  pas	  terug	  
aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd.	  	  
	  

1. Alleen	  antwoord	  A	  is	  
juist.	  

2. Alleen	  antwoord	  B	  is	  
juist.	  

3. Antwoord	  A	  en	  B	  zijn	  
juist.	  

4. Antwoord	  A	  en	  B	  zijn	  
onjuist.	  

Hypotheekproducten	  
–	  Bankspaar	  
hypotheek	  en	  
annuïteiten	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
weet	  dat	  je	  bij	  
een	  
bankspaarhypot
heek	  geen	  geld	  
kan	  opnemen	  en	  
dat	  je	  bij	  een	  
annuïteiten	  
hypotheek	  de	  
lening	  per	  
maand	  aflost.	  	  

Stellingen	  
juist/onjuist	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Heeft	  u	  de	  Financiële	  Bijsluiter	  
voor	  de	  Bankspaar	  Hypotheek	  
gelezen?	  En	  begrijpt	  u	  deze?	  	  

Hypotheekproducten	  
–	  Bankspaar	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
heeft	  de	  
financiële	  
bijsluiter	  van	  de	  
bankspaar	  
hypotheek	  
gelezen	  (1)	  
	  
De	  respondent	  
begrijpt	  de	  
financiële	  
bijsluiter	  van	  de	  
bankspaar	  
hypotheek	  (2).	  

Feitelijke	  
informatie	  &	  
Zelfbeoordeling	  
begrip	  
(2	  vragen	  in	  1)	  



Er	  zijn	  vele	  soorten	  
hypotheekvormen.	  Welke	  van	  de	  
onderstaande	  hypotheekvormen	  
geeft	  een	  restschuld	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  looptijd?	  	  
	  

1. Aflossingsvrije	  hypotheek	  
2. Annuïteitenhypotheek	  
3. Bankspaar	  hypotheek	  

Hypotheekproducten	  
–	  aflossingsvrije	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  
	  

De	  respondent	  
kent	  de	  
verschillende	  
hypotheekprodu
cten	  en	  weet	  dat	  
je	  bij	  de	  
aflossingsvrije	  
hypotheek	  een	  
restschuld	  
overhoudt.	  	  

Meerkeuzevraa
g	  (3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Is	  de	  volgende	  stelling	  juist?	  
De	  offerte	  voor	  een	  Budget	  
Hypotheek	  is	  maximaal	  3	  
maanden	  geldig	  en	  kan	  met	  6	  
maanden	  verlengd	  worden.	  De	  
hypotheek	  moet	  binnen	  9	  
maanden	  passeren	  bij	  de	  
notaris.	   
(Ja/Nee)	  

Hypotheekproducten	  
–	  Budget	  hypotheek	  
offerte	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
kent	  de	  regels	  
rondom	  de	  
offerte	  van	  de	  
Budget	  
hypotheek.	  

	  
Ja/Nee	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Bent	  u	  zich	  bewust	  dat	  u	  uw	  
maandlasten	  elke	  maand	  op	  tijd	  
moet	  betalen?	  Ook	  bij	  
arbeidsongeschiktheid,	  
werkloosheid	  of	  bij	  het	  
overlijden	  van	  u	  of	  uw	  partner?	  	  
(Ja/Nee)	  

Risico’s	  
=	  Situatieverandering	  

De	  respondent	  is	  
zich	  bewust	  van	  
het	  feit	  dat	  hij	  
ondanks	  
situatieverander
ingen	  elke	  
maand	  de	  
maandlasten	  
moet	  betalen.	  

Ja/	  Nee	  
	  
Zelfinschatting	  

U	  wilt	  de	  Woning	  Hypotheek	  of	  
Budget	  Hypotheek	  afsluiten	  
zonder	  dat	  wij	  u	  hierover	  
adviseren.	  Bent	  u	  zich	  ervan	  
bewust	  dat	  er	  mogelijk	  een	  
ander	  product	  is	  dat	  beter	  bij	  uw	  
persoonlijke	  omstandigheden	  
past?	  	  
(Ja/Nee)	  

Hypotheekproducten	  
=	  Hypotheekvormen	  	  

De	  respondent	  is	  
zich	  ervan	  
bewust	  dat	  
persoonlijke	  
omstandigheden	  
beïnvloeden	  
welk	  
hypotheekprodu
ct	  het	  best	  past.	  	  

Zelfinschatting	  
Ja/Nee	  

Bij	  welk	  van	  onderstaande	  
grafieken	  hoort	  de	  Lineaire	  
Hypotheek?	  
(a,b)	  

Hypotheekproducten	  
–lineaire	  hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
weet	  dat	  bij	  een	  
lineaire	  
hypotheek	  hij	  
steeds	  minder	  
rente	  gaat	  
betalen.	  

Meerkeuzevraa
g	  (3)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  –	  
Toepassen	  
(vaardigheid,	  
grafiek	  aflezen)	  

Bij	  een	  Annuïtaire	  Hypotheek	  
kan	  ik	  in	  het	  begin	  een	  hoger	  
bedrag	  aan	  rente	  aftrekken	  van	  
mijn	  inkomen	  voor	  de	  belasting	  

Hypotheekproducten	  
–	  Annuitaire	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
weet	  dat	  hij	  bij	  
een	  Annuitaire	  	  
hypotheek	  de	  

Stelling	  
Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  
ik	  niet	  
	  



en	  later	  een	  lager	  bedrag.	  Is	  deze	  
stelling	  juist?	  	  
(Ja,	  Nee,	  Weet	  ik	  niet)	  

maandlasten	  
afnemen	  
waardoor	  hij	  
steeds	  minder	  
betaalt.	  	  

Feitelijke	  
informatie	  

Welke	  stelling(en)	  is/zijn	  juist?	  
A.	  Een	  belangrijke	  fiscale	  
consequentie	  van	  de	  Lineaire	  
Hypotheek	  is	  dat	  door	  de	  
afnemende	  hypotheekschuld	  de	  
verschuldigde	  rente	  steeds	  
minder	  wordt	  waardoor	  ik	  
steeds	  minder	  renteaftrek	  heb.	  
B.	  Bij	  de	  Lineaire	  Hypotheek	  
wordt	  tijdens	  de	  looptijd	  van	  de	  
hypotheek	  elke	  maand	  een	  vast	  
bedrag	  afgelost.	  	  

Hypotheekproducten	  
–	  Lineaire	  
hypotheken	  	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
weet	  dat	  hij	  bij	  
een	  lineaire	  
hypotheek	  
iedere	  maand	  	  
een	  vast	  bedrag	  	  
(af)betaalt	  
waardoor	  de	  
hypotheekschuld	  
afneemt	  en	  dus	  
steeds	  minder	  
rente	  hoeft	  te	  
betalen.	  	  

(meerkeuzevra
ag)	  Stellingen	  
(4)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Kenmerk	  van	  de	  Annuïteiten	  
Hypotheek	  is	  dat	  door	  de	  
maandelijkse	  terugbetaling	  een	  
lager	  bedrag	  aan	  rente	  
verschuldigd	  is	  tijdens	  de	  
looptijd	  van	  de	  hypotheek.	  Is	  
deze	  stelling	  juist?	  	  
(Ja,	  Nee,	  weet	  ik	  niet)	  

Hypotheekproducten	  
–	  Annuïteiten	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
weet	  dat	  hij	  bij	  
een	  annuïteiten	  
hypotheek	  een	  
maandelijkse	  
terugbetaling	  
doet	  waardoor	  
hij	  steeds	  
minder	  rente	  
hoeft	  te	  betalen.	  	  

Stelling	  Ja/Nee	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Bij	  de	  Aflossingsvrije	  Hypotheek	  
heb	  je	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  van	  de	  hypotheek	  nog	  
een	  schuld	  die	  moet	  worden	  
terugbetaald	  uit	  eigen	  middelen	  
of	  uit	  de	  verkoop	  van	  de	  woning.	  
(Ja,	  nee,	  weet	  ik	  niet)	  

Hypotheekproducten	  
–	  Aflossingsvrije	  
hypotheek	  
=	  Hypotheekvormen	  

De	  respondent	  
weet	  dat	  hij	  bij	  
de	  
aflossingsvrije	  
hypotheek	  alleen	  
iedere	  maand	  
rente	  betaalt	  en	  
op	  het	  eind	  een	  
groot	  bedrag	  
moet	  betalen.	  

Stelling	  
(Ja/Nee/	  Weet	  
ik	  niet)	  
	  
Feitelijke	  
informatie	  

Als	  wij	  u	  niet	  adviseren,	  moet	  u	  
zelf	  rekening	  houden	  met	  uw	  
kennis	  en	  ervaring,	  uw	  doelen,	  
uw	  financiële	  situatie	  en	  uw	  
risicobereidheid.	  Vervolgens	  
bepaalt	  u	  zelf	  welk	  product	  het	  
beste	  past	  bij	  uw	  persoonlijke	  
situatie.	  Bent	  u	  zich	  hiervan	  
bewust?	  	  	  
(Ja/Nee)	  

Algemene	  
hypotheekzaken	  –	  
zonder	  advies	  
afsluiten	  
=	  Algemene	  
hypothekzaken	  

De	  respondent	  is	  
zich	  ervan	  
bewust	  dat	  hij	  
zonder	  adviseur	  
zelf	  moet	  
beslissen	  welke	  
hypotheek	  het	  
beste	  bij	  hem	  
past.	  	  

Stelling	  
(Ja/Nee)	  
	  
Zelfinschatting
/beoordeling	  



	  
2	  	  Eerste	  versie	  vragenlijst	  	  
De	  juiste	  antwoorden	  zijn	  rood	  gemarkeerd.	  
	  
1. Je	  wilt	  een	  huis	  kopen.	  Daarom	  wil	  je	  van	  de	  bank	  weten	  hoeveel	  geld	  je	  kunt	  

lenen.	  Hoe	  beslist	  de	  bank	  hoeveel	  geld	  je	  kunt	  lenen?	  
a.	  De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  inkomsten	  	  
b.	  De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  inkomsten	  en	  naar	  de	  waarde	  van	  het	  huis	  dat	  je	  wilt	  
kopen	  
c.	  De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  inkomsten	  en	  naar	  de	  waarde	  van	  het	  huis	  dat	  je	  wilt	  
kopen,	  maar	  kijkt	  daarnaast	  ook	  naar	  andere	  financiële	  verplichtingen	  die	  je	  hebt	  
(bijvoorbeeld	  naar	  kredieten	  en	  kosten	  voor	  alimentatie)	  
d.	  Dit	  is	  per	  bank	  verschillend	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

2. Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  met	  ‘aflossen’?	  
a. Een	  bedrag	  naar	  de	  bank	  overmaken	  waarmee	  u	  de	  schuld	  vermindert	  
b. Een	  bedrag	  overmaken	  zodat	  de	  rente	  minder	  wordt	  
c. Een	  bedrag	  overmaken	  zodat	  de	  rente	  en	  de	  schuld	  allebei	  minder	  worden	  
d. Een	  bedrag	  naar	  de	  bank	  overmaken	  waardoor	  het	  spaardeel	  hoger	  wordt	  

	  
3. Jan	  heeft	  een	  huis	  gekocht.	  Hij	  heeft	  al	  een	  lening	  voor	  zijn	  auto,	  maar	  hij	  gaat	  nu	  

ook	  een	  hypotheeklening	  aanvragen.	  Wat	  is	  het	  verschil	  tussen	  een	  
hypotheeklening	  en	  een	  gewone	  lening?	  
a.	  Bij	  een	  hypotheeklening	  is	  het	  bedrag	  hoger	  dan	  bij	  een	  gewone	  lening	  
b.	  Een	  hypotheeklening	  kun	  je	  alleen	  krijgen	  voor	  een	  huis	  en	  dus	  niet	  voor	  een	  
boot	  
c.	  Bij	  hypotheekleningen	  is	  je	  huis	  meestal	  het	  onderpand	  en	  bij	  een	  gewone	  
lening	  heb	  je	  geen	  onderpand	  
d.	  Een	  hypotheeklening	  heb	  je	  voor	  een	  langere	  tijd	  dan	  een	  gewone	  lening	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

4. Binnen	  hoeveel	  jaar	  moet	  de	  hypotheekschuld	  verplicht	  afgelost	  zijn?	  
a.	  Binnen	  25	  jaar	  
b.	  Binnen	  30	  jaar	  
c.	  Binnen	  35	  jaar	  
d.	  Er	  zit	  hier	  geen	  verplichting	  aan	  verbonden	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

5. Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  met	  de	  term	  ‘hypotheekrenteaftrek’?	  
a.	  Het	  bedrag	  dat	  u	  iedere	  maand	  aan	  rente	  moet	  betalen	  voor	  uw	  hypotheek	  
b.	  Het	  percentage	  van	  uw	  inkomen	  dat	  u	  aan	  hypotheekrente	  besteedt	  
c.	  Het	  deel	  van	  de	  hypotheekrente	  die	  u	  van	  de	  belastingdienst	  terugkrijgt	  



d.	  De	  korting	  op	  de	  hypotheekrente	  die	  u	  krijgt	  met	  de	  	  NHG	  garantie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

6. U	  heeft	  een	  hypotheek	  afgesloten	  voor	  20	  jaar.	  Na	  5	  jaar	  gaat	  u	  verhuizen.	  Welke	  
opties	  bestaan	  er	  met	  betrekking	  tot	  uw	  bestaande	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  
opties	  mogelijk.	  	  
	  
a.	   Uw	  hypotheek	  kunt	  u	  meenemen	  naar	  uw	  nieuwe	  

woning	  
Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

b.	  	   Uw	  hypotheek	  kunt	  u	  doorgeven	  aan	  de	  nieuwe	  
bewoners	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

c.	   U	  moet	  uw	  hypotheek	  afbetalen	  en	  kunt	  dan	  een	  
nieuwe	  afsluiten	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

d.	   U	  moet	  wachten	  met	  het	  verkopen	  van	  uw	  huis	  
tot	  de	  looptijd	  voorbij	  is	  en	  kunt	  uw	  huis	  
eventueel	  verhuren	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
7. U	  ziet	  een	  advertentie	  voor	  een	  hypotheeklening.	  In	  de	  advertentie	  staat	  wat	  de	  

totale	  prijs	  is	  van	  de	  lening.	  Wat	  bedoelt	  de	  aanbieder	  van	  de	  hypotheeklening	  
met	  de	  totale	  prijs?	  
a.	  De	  som	  van	  alle	  rente	  en	  aflossingen	  
b.	  De	  totale	  rentekosten	  van	  de	  lening	  
c.	  De	  jaarlijkse	  hypotheeklast	  
d.	  De	  totale	  aflossing	  	  
e.	  	  Weet	  ik	  niet	  
	  

8. Op	  welke	  wijze	  worden	  alle	  hypotheken	  afgelost?	  
a.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  af	  van	  de	  schuld	  en	  maakt	  ook	  rente	  over	  
b.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  lost	  u	  de	  schuld	  af	  
c.	  Dit	  is	  afhankelijk	  van	  de	  hypotheekvorm	  die	  u	  kiest	  
d.	  U	  maakt	  ieder	  jaar	  een	  vooraf	  afgesproken	  bedrag	  over	  naar	  de	  
hypotheekverstrekker	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

9. Welke	  van	  de	  onderstaande	  factoren	  zijn	  bepalend	  voor	  de	  periodieke	  
hypotheeklasten?	  (vaak:	  het	  bedrag	  dat	  u	  per	  maand	  moet	  betalen)	  
	  
	  

a.	   De	  waarde	  van	  de	  woning	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

b.	   Uw	  inkomen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

c.	   Het	  rentepercentage	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  



d.	  	   Het	  bedrag	  dat	  u	  moet	  aflossen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

e.	   De	  hypotheekvorm	  	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
10. Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  met	  ‘hypotheek	  overwaarde’?	  

a.	  Dat	  de	  verkoop-‐	  of	  marktwaarde	  van	  een	  huis	  hoger	  is	  dan	  de	  restschuld	  van	  de	  
hypotheek	  die	  erop	  rust	  
b.	  Dat	  de	  restschuld	  van	  de	  hypotheek	  hoger	  is	  dan	  de	  verkoop-‐	  of	  marktwaarde	  
van	  een	  huis	  
c.	  Dat	  de	  hypotheek	  hoger	  is	  dan	  de	  kosten	  van	  het	  huis	  
d.	  Dat	  u	  na	  het	  afsluiten	  van	  de	  hypotheek	  nog	  een	  bedrag	  moet	  betalen	  aan	  
schuld.	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

11. Hebben	  de	  onderstaande	  gebeurtenissen	  direct	  gevolgen	  voor	  uw	  hypotheek?	  
	  

a.	   U	  gaat	  met	  pensioen	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   U	  gaat	  verhuizen	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   Iemand	  komt	  bij	  u	  in	  huis	  wonen	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   U	  raakt	  arbeidsongeschikt	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
e.	   U	  krijgt	  kinderen	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
f.	   U	  gaat	  scheiden	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  
12. Er	  bestaan	  verschillende	  soorten	  hypotheken.	  Zoals	  een	  spaarhypotheek	  en	  een	  

aflossingsvrije	  hypotheek.	  Wat	  is	  het	  voornaamste	  verschil	  tussen	  verschillende	  
hypotheekvormen?	  
a.	  Hypotheken	  zijn	  voor	  verschillende	  huizen	  bedoeld.	  Afhankelijk	  van	  de	  waarde	  
van	  uw	  nieuwe	  huis,	  zijn	  er	  bepaalde	  hypotheekvormen	  beschikbaar.	  
b.	  Deze	  hypotheken	  worden	  door	  verschillende	  banken	  aangeboden	  
c.	  De	  hoogte	  van	  het	  rentepercentage	  die	  je	  gedurende	  de	  looptijd	  moet	  betalen	  
verschilt.	  
d.	  De	  manier	  waarop	  de	  schuld	  gedurende	  de	  looptijd	  wordt	  afgelost	  verschilt.	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet.	  

	  
13. Welke	  van	  de	  onderstaande	  hypotheekvormen	  levert	  een	  restschuld	  op	  aan	  het	  

einde	  van	  de	  looptijd?	  
a.	  De	  Aflossingsvrije	  hypotheek	  
b.	  De	  Annuïteitenhypotheek	  
c.	  De	  Bankspaar	  hypotheek	  
d.	  De	  lineaire	  hypotheek	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  



14. Welke	  hypotheekvorm	  wordt	  hieronder	  afgebeeld?	  
	  

	  
	  
a.	  De	  bankspaarhypotheek	  
b.	  De	  lineaire	  hypotheek	  
c.	  De	  annuïteitenhypotheek	  
d.	  De	  aflossingsvrije	  hypotheek	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
15. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  

I:	  Bij	  een	  annuïteitenhypotheek	  wordt	  de	  schuld	  die	  ik	  overhoud,	  iedere	  maand	  
minder	  
II:	  Bij	  de	  lineaire	  hypotheek	  wordt	  tijdens	  de	  looptijd	  van	  de	  hypotheek	  elke	  
maand	  een	  vast	  bedrag	  afgelost	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  
	  
16. Heeft	  u	  bij	  de	  onderstaande	  hypotheekvormen	  recht	  op	  hypotheekrenteaftrek?	  

	  
	  

a.	   De	  (Bank)	  Spaar	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   De	  Beleggingshypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   De	  Aflossingsvrije	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   De	  lineaire	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
e.	  	   De	  Annuïteiten	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  
17. 	  Hans	  heeft	  veel	  geld	  op	  zijn	  spaarrekening	  staan.	  Hij	  wil	  tijdens	  de	  looptijd	  van	  

zijn	  hypotheek	  niets	  aflossen.	  Daarnaast	  wil	  hij	  iedere	  maand	  hetzelfde	  bedrag	  
betalen	  aan	  de	  hypotheekverstrekker	  en	  ook	  tussentijds	  geld	  kunnen	  opnemen.	  
Welke	  hypotheek	  past	  het	  best	  bij	  de	  situatie	  van	  Hans?	  
a.	  De	  (bank)spaarhypotheek	  
b.	  De	  lineaire	  hypotheek	  
c.	  De	  Beleggingshypotheek	  



d.	  De	  annuïteiten	  hypotheek	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  

	  
18. 	  Op	  welke	  hypotheek	  is	  de	  onderstaande	  beschrijving	  van	  toepassing?	  

“	  Het	  deel	  van	  uw	  aflossing	  blijft	  iedere	  maand	  gelijk.	  En	  omdat	  u	  meteen	  aflost,	  
daalt	  direct	  uw	  hypotheekschuld.	  Daardoor	  hoeft	  u	  iedere	  maand	  steeds	  minder	  
rente	  te	  betalen	  en	  kunt	  u	  ook	  minder	  rente	  aftrekken.”	  
a.	  De	  (bank)spaarhypotheek	  
b.	  De	  lineaire	  hypotheek	  
c.	  De	  Beleggingshypotheek	  
d.	  De	  annuïteiten	  hypotheek	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  

19. 	  Wat	  is	  de	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie?	  
a.	  Een	  hypotheekvorm	  die	  aangeboden	  wordt	  door	  het	  NIBUD	  
b.	  Een	  garantie	  die	  u	  onder	  bepaalde	  voorwaarden	  kunt	  afsluiten	  als	  u	  een	  
hypotheeklening	  aanvraagt	  
c.	  Een	  garantievorm	  die	  op	  elke	  hypotheek	  rust	  om	  zo	  de	  huizenverkoop	  de	  
stimuleren	  
d.	  Korting	  op	  de	  hypotheekrente	  die	  u	  kunt	  aanvragen	  bij	  uw	  
hypotheekverstrekker	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
20. Erik	  denkt	  na	  over	  een	  beleggingshypotheek.	  Hij	  denkt	  dat	  zijn	  beleggingen	  aan	  

het	  einde	  van	  de	  looptijd	  meer	  waard	  zijn	  dan	  de	  hypotheekschuld.	  Kan	  Erik	  gelijk	  
hebben?	  	  
	  
a.	  Nee,	  de	  waarde	  van	  de	  beleggingen	  is	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  altijd	  precies	  
gelijk	  aan	  de	  hypotheekschuld	  
b.	  Nee,	  de	  beleggingen	  mogen	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  nooit	  meer	  waard	  zijn	  
dan	  de	  hypotheekschuld	  
c.	  	  Ja,	  bij	  een	  beleggingshypotheek	  is	  de	  waarde	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  altijd	  
hoger	  
d.	  Ja,	  als	  de	  beleggingen	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  meer	  waard	  zijn	  dan	  
verwacht	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
21. Wat	  is	  een	  aflossingsvrije	  hypotheek?	  

a.	  Een	  hypotheeklening	  die	  je	  nooit	  hoeft	  af	  te	  lossen	  
b.	  Een	  hypotheeklening	  die	  je	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  aflost	  
c.	  Een	  hypotheeklening	  die	  je	  niet	  mag	  aflossen	  voor	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  
d.	  Een	  hypotheeklening	  waarbij	  je	  eerst	  een	  deel	  van	  de	  schuld	  aflost	  en	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  looptijd	  de	  rest	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  



22. 	  Het	  zou	  kunnen	  dat	  uw	  inkomen	  in	  de	  toekomst	  daalt	  (bijvoorbeeld	  omdat	  u	  met	  
pensioen	  gaat).	  Het	  is	  in	  zo’n	  situatie	  verstandig	  dat	  uw	  maandlasten	  in	  het	  begin	  
hoger	  zijn	  en	  later	  dalen.	  Welke	  hypotheekvorm	  past	  het	  beste	  in	  deze	  situatie?	  
a.	  Aflossingsvrije	  hypotheek	  
b.	  Annuïteitenhypotheek	  
c.	  Bankspaar	  hypotheek	  
d.	  De	  lineaire	  hypotheek	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

23. Jantine	  sluit	  haar	  eerste	  hypotheek	  af.	  Zij	  leent	  hiervoor	  345.000	  euro.	  Komt	  zij	  in	  
aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie?	  
a.	  Nee,	  dit	  kan	  je	  namelijk	  alleen	  aanvragen	  voor	  je	  tweede	  hypotheek	  
b.	  Nee,	  zij	  leent	  hiervoor	  namelijk	  teveel	  geld	  van	  de	  hypotheekverstrekker	  
c.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  eerste	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  
Nationale	  Hypotheek	  Garantie	  
d.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  
Hypotheek	  Garantie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  

24. U	  wilt	  zeker	  weten	  dat	  u	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  uw	  hypotheek	  hebt	  
afgelost.	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  hypotheekvormen	  kiest	  u	  dan	  niet?	  
a.	  De	  lineaire	  hypotheek	  
b.	  De	  annuïteiten	  hypotheek	  
c.	  De	  beleggingshypotheek	  
d.	  De	  (bank)spaarhypotheek	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

25. Biedt	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  de	  onderstaande	  voordelen?	  (Er	  zijn	  
meerdere	  antwoorden	  mogelijk).	  
	  

Met	  de	  NHG	  betaalt	  u	  minder	  hypotheekrente	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
U	  loopt	  minder	  risico	  als	  u	  de	  hypotheekschuld	  
onverhoopt	  niet	  meer	  kan	  betalen	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

U	  renteschuld	  wordt	  altijd	  kwijtgescholden	  door	  de	  
NHG	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

De	  bank	  loopt	  minder	  risico	  als	  u	  een	  NHG	  heeft	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  
26. Je	  ziet	  een	  advertentie	  voor	  een	  hypotheek.	  In	  de	  advertentie	  staan	  drie	  

verschillende	  rentes.	  De	  eerste	  is	  2,9%.	  De	  tweede	  is	  4,7%	  en	  de	  derde	  is	  5,2%.	  	  
Hoeveel	  rente	  je	  moet	  betalen	  is	  afhankelijk	  van	  de	  rentevaste	  periode.	  Bij	  welke	  
bovengenoemde	  rentepercentages	  is	  die	  periode	  het	  kortst?	  
a.	  2,9%	  rente	  
b.	  4,7	  %	  rente	  
c.	  5,2	  %	  rente	  



d.	  Dat	  kan	  je	  niet	  zeggen	  op	  basis	  van	  de	  rentepercentages	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

27. Waarvan	  mag	  je	  hypotheekrente	  aftrekken?	  
a.	  Van	  je	  inkomen	  
b.	  Van	  je	  hypotheekschuld	  
c.	  Van	  de	  belasting	  die	  je	  over	  je	  inkomsten	  moet	  betalen	  
d.	  Je	  mag	  de	  hypotheekrente	  niet	  aftrekken	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  

28. David	  kiest	  voor	  een	  hypotheek	  met	  een	  rentevaste	  periode.	  Wat	  houdt	  dat	  in?	  
a.	  Dat	  de	  rente	  die	  hij	  moet	  betalen	  voor	  een	  bepaalde	  tijd	  vaststaat	  
b.	  Dat	  de	  rente	  die	  David	  moet	  betalen,	  vast	  meegroeit	  of	  daalt	  met	  de	  economie	  
c.	  Dat	  hij	  de	  hele	  looptijd	  hetzelfde	  rentebedrag	  betaalt	  
d.	  Dat	  David	  het	  eerste	  half	  jaar	  hetzelfde	  rentebedrag	  betaalt	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

29. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  is	  juist?	  
I:	  Over	  het	  algemeen	  geldt:	  hoe	  langer	  de	  rentevaste	  periode,	  hoe	  hoger	  het	  
rentepercentage	  dat	  u	  moet	  betalen.	  
II:	  De	  nominale	  rente	  is	  de	  rente	  die	  u	  uiteindelijk	  aan	  de	  hypotheekverstrekker	  
moet	  betalen.	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

30. 	  Diana	  heeft	  een	  huis	  met	  een	  hypotheek	  gekocht.	  Diana	  kiest	  voor	  een	  lange	  
rentevaste	  periode.	  Waarom	  doet	  zij	  dat?	  
a.	  Een	  lange	  rentevaste	  periode	  is	  over	  de	  hele	  looptijd	  goedkoper	  
b.	  Diana	  wil	  niet	  het	  risico	  lopen	  dat	  de	  rente	  onverwacht	  omhoog	  gaat	  
c.	  Het	  rentepercentage	  is	  lager	  bij	  een	  lange	  rentevaste	  periode	  
d.	  Omdat	  de	  looptijd	  van	  de	  hypotheek	  dan	  korter	  is	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

31. Hoe	  heet	  de	  rente	  die	  u	  daadwerkelijk	  betaalt	  aan	  uw	  hypotheekverstrekker?	  
a.	  De	  nominale	  rente	  
b.	  De	  effectieve	  rente	  
c.	  De	  vaste	  rente	  
d.	  De	  reële	  rente	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  



32. Daan	  heeft	  een	  eigen	  huis.	  Hij	  betaalde	  vorig	  jaar	  10.000	  euro	  hypotheekrente.	  Hij	  
moet	  42%	  belasting	  betalen	  over	  zijn	  inkomen.	  Daan	  mag	  de	  rente	  van	  zijn	  
hypotheek	  aftrekken	  van	  zijn	  inkomen.	  Hoeveel	  geld	  krijgt	  hij	  hierdoor	  terug?	  
a.	  Minder	  dan	  4.200	  euro	  
b.	  4.200	  euro	  
c.	  10.000	  euro	  
d.	  14.200	  euro	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
33. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  is	  juist?	  

I:	  De	  effectieve	  rente	  is	  altijd	  een	  hoger	  percentage	  dan	  de	  nominale	  rente	  
II:	  De	  effectieve	  rente	  geeft	  beter	  weer	  wat	  de	  werkelijke	  kosten	  zijn	  dan	  de	  	  
nominale	  rente	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

34. Diana	  heeft	  100	  euro	  op	  haar	  spaarrekening.	  De	  rente	  van	  haar	  spaarrekening	  is	  
2%	  per	  jaar.	  Hoeveel	  heeft	  Diana	  na	  5	  jaar	  op	  haar	  spaarrekening	  staan,	  als	  zij	  het	  
geld	  altijd	  op	  deze	  rekening	  heeft	  laten	  staan?	  
a.	  110	  euro	  
b.	  102	  euro	  
c.	  Meer	  dan	  102	  euro	  
d.	  Meer	  dan	  110	  euro	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

35. Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  om	  de	  schuld	  van	  je	  hypotheek	  af	  te	  lossen.	  Welke	  
van	  de	  onderstaande	  manieren	  zijn	  mogelijk?	  (Er	  kunnen	  meerdere	  opties	  
mogelijk	  zijn).	  	  
	  

a.	   Maandelijks	  een	  deel	  van	  de	  schuld	  aflossen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   Maandelijks	  geld	  opzij	  zetten	  om	  later	  af	  te	  lossen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   Niets	  doen	  tijdens	  de	  looptijd	  en	  later	  in	  één	  keer	  

aflossen	  
Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  



	   	  



3	  	  Pre-‐testen	  en	  nieuwe	  vragen	  
	  
Hieronder	  worden	  alleen	  de	  vragen	  besproken	  waarover	  opmerkingen	  zijn	  gemaakt.	  In	  
het	  linker	  kolom	  staat	  de	  vraag.	  Daarnaast	  staan	  de	  opmerkingen	  van	  de	  respondenten	  
tijdens	  de	  hardopdenkmethode,	  ik	  bespreek	  hier	  alleen	  de	  opmerkingen	  die	  echt	  over	  een	  
aspect	  uit	  de	  vraag	  gaan.	  In	  het	  kolom	  daarnaast	  staan	  de	  opmerkingen	  van	  de	  
hypotheekexperts	  geformuleerd	  (deze	  zijn	  wel	  ingekort).	  	  
	  
	   Respondenten	  pre-‐test	   Hypotheekexperts	  
	  
1.	  Je	  wilt	  een	  huis	  kopen.	  
Daarom	  wil	  je	  van	  de	  bank	  
weten	  hoeveel	  geld	  je	  kunt	  
lenen.	  Hoe	  beslist	  de	  bank	  
hoeveel	  geld	  je	  kunt	  lenen?	  
	  
a.	  De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  
inkomsten	  	  
b.	  De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  
inkomsten	  en	  naar	  de	  
waarde	  van	  het	  huis	  dat	  je	  
wilt	  kopen	  
c.	  De	  bank	  kijkt	  naar	  je	  
inkomsten	  en	  naar	  de	  
waarde	  van	  het	  huis	  dat	  je	  
wilt	  kopen,	  maar	  kijkt	  
daarnaast	  ook	  naar	  andere	  
financiële	  verplichtingen	  
die	  je	  hebt	  (bijvoorbeeld	  
naar	  kredieten	  en	  kosten	  
voor	  alimentatie)	  
d.	  Dit	  is	  per	  bank	  
verschillend	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
A,B	  en	  C	  zijn	  allemaal	  juist.	  
Want	  als	  B	  of	  C	  goed	  is,	  is	  A	  
sowieso	  ook	  goed	  want	  de	  
bank	  kijkt	  ook	  naar	  je	  
inkomsten.	  	  

	  
Antwoord	  C	  en	  D	  zijn	  
allebei	  juist.	  Iedere	  bank	  
heeft	  haar	  eigen	  
acceptatiebeleid.	  	  

	  
2.	  Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  
met	  ‘aflossen’?	  
	  
a.	  Een	  bedrag	  naar	  de	  bank	  
overmaken	  waarmee	  u	  de	  
schuld	  vermindert	  
b.	  Een	  bedrag	  overmaken	  

	  
X	  

	  
Alle	  antwoordopties	  zijn	  
goed.	  De	  vraag	  moet	  
specifieker	  geformuleerd	  
worden,	  aangezien	  aflossen	  
anders	  werkt	  bij	  
verschillende	  
hypotheekvormen.	  Zo	  heb	  



zodat	  de	  rente	  minder	  
wordt	  
c.	  Een	  bedrag	  overmaken	  
zodat	  de	  rente	  en	  de	  schuld	  
allebei	  minder	  worden	  
d.	  Een	  bedrag	  naar	  de	  bank	  
overmaken	  waardoor	  het	  
spaardeel	  hoger	  wordt	  
	  

je	  bijvoorbeeld	  het	  extra	  
aflossen.	  	  

	  
3.	  Jan	  heeft	  een	  huis	  
gekocht.	  Hij	  heeft	  al	  een	  
lening	  voor	  zijn	  auto,	  maar	  
hij	  gaat	  nu	  ook	  een	  
hypotheeklening	  
aanvragen.	  Wat	  is	  het	  
verschil	  tussen	  een	  
hypotheeklening	  en	  een	  
gewone	  lening?	  
	  
a.	  Bij	  een	  hypotheeklening	  
is	  het	  bedrag	  hoger	  dan	  bij	  
een	  gewone	  lening	  
b.	  Een	  hypotheeklening	  kun	  
je	  alleen	  krijgen	  voor	  een	  
huis	  en	  dus	  niet	  voor	  een	  
boot	  
c.	  Bij	  hypotheekleningen	  is	  
je	  huis	  meestal	  het	  
onderpand	  en	  bij	  een	  
gewone	  lening	  heb	  je	  geen	  
onderpand	  
d.	  Een	  hypotheeklening	  heb	  
je	  voor	  een	  langere	  tijd	  dan	  
een	  gewone	  lening	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
Een	  boot	  kan	  ook	  een	  
woonboot	  zijn,	  waardoor	  
hier	  toch	  een	  hypotheek	  op	  
kan	  zitten.	  Dan	  is	  er	  geen	  
verschil.	  	  

	  
Een	  hypotheeklening	  is	  
dubbelop.	  	  
	  
Meerdere	  antwoordopties	  
zijn	  juist.	  Een	  
hypotheeklening	  is	  meestal	  
een	  hoger	  bedrag	  en	  heb	  je	  
ook	  vaak	  voor	  een	  langere	  
tijd.	  	  

	  
5.	  	  U	  heeft	  een	  hypotheek	  
afgesloten	  voor	  20	  jaar.	  U	  
gaat	  na	  5	  jaar	  verhuizen	  en	  
heeft	  uw	  huis	  verkocht.	  
Welke	  opties	  bestaan	  er	  
met	  betrekking	  tot	  uw	  

	  
De	  tweede	  en	  de	  laatste	  zijn	  
het	  sowieso	  niet.	  Zomaar	  
‘doorgeven’	  lijkt	  me	  sterk.	  
Verplicht	  wachten	  met	  je	  
huis	  verkopen	  lijkt	  me	  ook	  
sterk.	  	  

	  
Optie	  A	  en	  C	  zijn	  eigenlijk	  
hetzelfde	  op	  deze	  manier.	  
Je	  zou	  hier	  ook	  kunnen	  
toetsen	  of	  mensen	  zich	  
ervan	  bewust	  zijn	  dat	  ze	  bij	  
het	  verkopen	  van	  hun	  huis	  



bestaande	  hypotheek?	  Er	  
zijn	  meerdere	  opties	  
mogelijk.	  
	  
Uw	  hypotheek	  kunt	  u	  
meenemen	  naar	  uw	  nieuwe	  
woning	  
	  
Uw	  hypotheek	  kunt	  u	  
doorgeven	  aan	  de	  nieuwe	  
bewoners	  
	  
U	  moet	  uw	  hypotheek	  
afbetalen	  en	  kunt	  dan	  een	  
nieuwe	  afsluiten	  
	  
U	  moet	  wachten	  met	  het	  
verkopen	  van	  uw	  huis	  tot	  
de	  looptijd	  voorbij	  is	  en	  
kunt	  uw	  huis	  eventueel	  
verhuren	  
	  

	  
Meenemen	  naar	  een	  
nieuwe	  woning?	  
Uiteindelijk	  sluit	  je	  toch	  
weer	  een	  hypotheek	  af,	  valt	  
dat	  dan	  ook	  onder	  
meenemen?	  
	  
	  

geen	  boete	  hoeven	  te	  
betalen.	  	  

	  
7.	  	  U	  ziet	  een	  advertentie	  
voor	  een	  hypotheeklening.	  
In	  de	  advertentie	  staat	  wat	  
de	  totale	  prijs	  is	  van	  de	  
lening.	  Wat	  bedoelt	  de	  
aanbieder	  van	  de	  
hypotheeklening	  met	  de	  
totale	  prijs?	  

	  
X	  

	  
Er	  staan	  nooit	  prijzen	  van	  
hypotheekleningen	  in	  een	  
advertentie.	  	  

	  
10.	  	  Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  
met	  ‘hypotheek	  
overwaarde’?	  
	  
a.	  Dat	  de	  verkoop-‐	  of	  
marktwaarde	  van	  een	  huis	  
hoger	  is	  dan	  de	  restschuld	  
van	  de	  hypotheek	  die	  erop	  
rust	  
b.	  Dat	  de	  restschuld	  van	  de	  
hypotheek	  hoger	  is	  dan	  de	  
verkoop-‐	  of	  marktwaarde	  

	  
Ik	  begrijp	  de	  antwoorden	  C	  
en	  D	  niet?	  Dan	  zal	  het	  wel	  A	  
of	  B	  zijn.	  	  

	  
Hypotheek	  overwaarde	  
moet	  gewoon	  overwaarde	  
zijn.	  	  



van	  een	  huis	  
c.	  Dat	  de	  hypotheek	  hoger	  
is	  dan	  de	  kosten	  van	  het	  
huis	  
d.	  Dat	  u	  na	  het	  afsluiten	  van	  
de	  hypotheek	  nog	  een	  
bedrag	  moet	  betalen	  aan	  
schuld.	  
	  
11.	  	  Hebben	  de	  
onderstaande	  
gebeurtenissen	  direct	  
gevolgen	  voor	  uw	  
hypotheek?	  
	  
U	  gaat	  met	  pensioen	  
U	  gaat	  verhuizen	  
Iemand	  komt	  bij	  u	  in	  huis	  
wonen	  
U	  raakt	  arbeidsongeschikt	  
U	  krijgt	  kinderen	  
U	  gaat	  scheiden	  

	  
Ik	  snap	  de	  vraag	  wel,	  maar	  
ook	  weer	  niet.	  Want	  het	  
hoeft	  niet	  direct	  gevolgen	  
te	  hebben	  voor	  je	  
hypotheek	  als	  je	  
bijvoorbeeld	  heel	  veel	  geld	  
hebt.	  Gaat	  het	  hier	  dan	  nu	  
over	  mij	  specifiek?	  Of	  over	  
in	  het	  algemeen,	  want	  dat	  
kan	  dus	  niet.	  	  

	  
	  

	  
16.	  	  Heeft	  u	  bij	  de	  
onderstaande	  
hypotheekvormen	  recht	  op	  
hypotheekrenteaftrek?	  
	  
	  

	  
X	  

	  
Dit	  is	  verwarrend	  omdat	  
voor	  mensen	  die	  het	  vorig	  
jaar	  afgesloten	  hebben	  
andere	  regels	  gelden	  dan	  
voor	  mensen	  die	  het	  dit	  
jaar	  hebben	  afgesloten.	  	  

	  
17.	  	  Hans	  heeft	  veel	  geld	  op	  
zijn	  spaarrekening	  staan.	  
Hij	  wil	  tijdens	  de	  looptijd	  
van	  zijn	  hypotheek	  niets	  
aflossen.	  Daarnaast	  wil	  hij	  
iedere	  maand	  hetzelfde	  
bedrag	  betalen	  aan	  de	  
hypotheekverstrekker	  en	  
ook	  tussentijds	  geld	  
kunnen	  opnemen.	  Welke	  
hypotheek	  past	  het	  best	  bij	  
de	  situatie	  van	  Hans?	  

	  
X	  

	  
De	  beleggingshypotheek	  
bestaat	  niet	  meer.	  Een	  
vraag	  hierover	  is	  dus	  
overbodig.	  Dit	  geldt	  ook	  
voor	  de	  vragen	  20	  en	  21.	  	  

	  
33.	  Welke	  van	  de	  
onderstaande	  stellingen	  is	  
juist?	  

	  
X	  

	  
De	  term	  effectieve	  rente	  
bestaat	  niet	  meer.	  Dit	  is	  nu	  
het	  JKP	  (dit	  geldt	  ook	  voor	  



	  
De	  vragen	  die	  toegevoegd	  zijn	  
	  
2.	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  factoren	  zijn	  bepalend	  voor	  het	  bedrag	  dat	  u	  iedere	  
maand	  moet	  betalen	  voor	  uw	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
3.	  Wat	  wordt	  er	  binnen	  de	  Annuïteitenhypotheek	  bedoeld	  met	  ‘aflossen’?	  
	  
a.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  schuld	  vermindert	  
b.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  u	  minder	  rente	  betaalt	  
c.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  schuld	  lager	  wordt	  en	  u	  minder	  rente	  
betaalt	  	  
d.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  spaardeel	  hoger	  wordt	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
10.	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  verzekeringen	  bent	  u	  verplicht	  af	  te	  sluiten	  bij	  het	  
afsluiten	  van	  een	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  
	  
a.	   Opstalverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   Inboedelverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   Aansprakelijkheidsverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

I:	  De	  effectieve	  rente	  is	  
altijd	  een	  hoger	  percentage	  
dan	  de	  nominale	  rente	  
II:	  De	  effectieve	  rente	  geeft	  
beter	  weer	  wat	  de	  
werkelijke	  kosten	  zijn	  dan	  
de	  	  nominale	  rente	  
	  

vraag	  31).	  	  

35.	  Er	  zijn	  verschillende	  
manieren	  om	  de	  schuld	  van	  
je	  hypotheek	  af	  te	  lossen.	  
Welke	  van	  de	  onderstaande	  
manieren	  zijn	  mogelijk?	  

	  
X	  

	  
Dit	  geldt	  niet	  meer.	  	  

a.	   De	  waarde	  van	  de	  woning	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

b.	   Uw	  inkomen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

c.	   Het	  rentepercentage	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

d.	  	   Het	  bedrag	  dat	  u	  moet	  aflossen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

e.	   De	  hypotheekvorm	  	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  



d.	   Rechtsbijstandsverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
e.	   Inkomensverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
f.	   Overlijdensrisicoverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  
11.	  Op	  welke	  wijze	  wordt	  de	  Lineaire	  hypotheek	  afgelost?	  
	  
a.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  maand	  
rente	  
b.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  af	  
c.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  premie	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  af	  
d.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  maand	  
rente	  en	  premie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
12.	  Op	  welke	  wijze	  wordt	  de	  Annuïteiten	  hypotheek	  afgelost?	  
	  
a.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  maand	  
rente	  
b.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  af	  
c.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  premie	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  af	  
d.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  maand	  
rente	  en	  premie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  
25.	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Het	  eigenwoningforfait	  moet	  u	  aangeven	  bij	  de	  belasting,	  dit	  zien	  zij	  als	  inkomsten	  die	  
u	  heeft	  uit	  uw	  woning	  
II	  Het	  eigenwoningforfait	  is	  een	  percentage	  van	  de	  WOZ-‐waarde	  van	  uw	  woning	  die	  uw	  
hoofdverblijf	  is	  
	  
a.	  Alleen	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
26.	  U	  wilt	  berekenen	  hoeveel	  de	  waarde	  is	  van	  uw	  eigenwoningforfait.	  U	  heeft	  hiervoor	  
onderstaand	  tabel	  gevonden	  op	  het	  internet.	  De	  WOZ-‐waarde	  van	  uw	  woning	  is:	  
€	  279.000.	  Met	  welke	  percentage	  moet	  u	  het	  eigenwoningforfait	  volgens	  de	  tabel	  
berekenen?	  



Tabel	  eigenwoningforfait	  2013	  

Waarde	  van	  de	  woning	   Eigenwoningforfait	  

meer	  dan	   niet	  meer	  dan	  

-‐	   €	  12.500	   0%	  

€	  12.500	   €	  25.000	   0,20%	  

€	  25.000	   €	  50.000	   0,35%	  

€	  50.000	   €	  75.000	   0,45%	  

€	  75.000	   €	  1.040.000	   0,60%	  

€	  1.040.000	   -‐	   €	  6.240	  +	  1,30%	  van	  de	  waarde	  van	  de	  
woning	  boven	  €	  1.040.000	  

	  
a.	  0,20%	  
b.	  0,35%	  
c.	  0,45	  %	  
d.	  0,60%	  
e.	  	  6.250	  +	  1,30%	  van	  de	  waarde	  van	  de	  woning	  
f.	  Weet	  ik	  niet	  	  

29.	  	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  (JKP)	  is	  altijd	  een	  hoger	  percentage	  dan	  de	  nominale	  
rente	  
II	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  geeft	  beter	  weer	  wat	  de	  werkelijke	  kosten	  zijn	  dan	  de	  	  
nominale	  rente	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
30.	  Door	  wie	  wordt	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  verstrekt?	  
a.	  Door	  uw	  hypotheekverstrekker	  
b.	  Door	  het	  Nationaal	  Instituut	  voor	  Budgetvorming	  
c.	  Door	  de	  Stichting	  Waarborgfonds	  Eigen	  Woningen	  
d.	  Door	  de	  overheid	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  



	  
31.	  Jantine	  sluit	  haar	  eerste	  hypotheek	  af.	  Zij	  leent	  hiervoor	  345.000	  euro.	  Komt	  zij	  in	  
aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie?	  
a.	  Nee,	  dit	  kan	  zij	  namelijk	  alleen	  aanvragen	  voor	  haar	  tweede	  hypotheek	  
b.	  Nee,	  zij	  leent	  hiervoor	  namelijk	  teveel	  geld	  van	  de	  hypotheekverstrekker	  
c.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  eerste	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  
Hypotheek	  Garantie	  
d.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  
Hypotheek	  Garantie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  
32.	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  De	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  geeft	  uw	  hypotheekverstrekker	  de	  zekerheid	  dat	  uw	  
hypotheekschuld	  wordt	  terugbetaald.	  	  
II	  U	  komt	  alleen	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  wanneer	  u	  een	  
nieuwbouwhuis	  heeft.	  	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
33.	  Biedt	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  de	  onderstaande	  voordelen?	  Er	  zijn	  meerdere	  
antwoorden	  mogelijk.	  
	  
U	  betaalt	  minder	  hypotheekrente	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
U	  loopt	  minder	  risico	  als	  u	  de	  hypotheekschuld	  
onverhoopt	  niet	  meer	  kan	  betalen	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

Uw	  restschuld	  wordt	  onder	  voorwaarden	  
kwijtgescholden	  door	  het	  NHG	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

U	  hoeft	  met	  een	  NHG	  geen	  borgstellingsprovisie	  te	  
betalen	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  
	  

	  
	   	  



4	  Cloze	  ontwerpregels	  
Regels	  voor	  cloze-‐ontwerp	  
Henk	  Pander	  Maat	  &	  Rogier	  Kraf	  
	  
Inleiding	  
	  
De	  mechanische	  cloze	  (ieder	  n-‐de	  woord	  weglaten)	  is	  eenvoudig	  te	  maken,	  maar	  heeft	  
tot	  nadeel	  dat	  hij	  een	  aantal	  gaten	  oplevert	  die	  vooral	  grammaticale	  en	  lexicale	  kennis	  
aftappen.	  Een	  zogenaamde	  ‘rationele’	  cloze-‐test	  worden	  gaten	  zo	  gekozen	  dat	  het	  vullen	  
ervan	  een	  beroep	  doet	  op	  de	  context,	  en	  als	  het	  even	  kan	  niet	  alleen	  op	  de	  context	  
binnen	  de	  zin,	  maar	  ook	  die	  buiten	  de	  zin	  (Abraham	  &	  Chapelle	  1992).	  Het	  blijkt	  dat	  zo’n	  
rationele	  cloze	  zich	  voorspelbaarder	  gedraagt	  dan	  een	  mechanische	  cloze.	  	  

Het	  probleem	  is	  natuurlijk	  dat	  er	  een	  procedure	  nodig	  is	  om	  een	  rationele	  cloze	  
te	  ontwikkelen.	  Hoe	  komen	  we	  tot	  een	  cloze	  met	  gaten	  die	  tekst	  begrip	  vergen,	  maar	  dan	  
op	  een	  intersubjectief	  betrouwbare	  manier,	  in	  die	  zin	  dat	  twee	  constructeurs	  met	  
dezelfde	  tekst	  tot	  dezelfde	  cloze-‐items	  komen?	  
	  
Selectieronde	  1	  	  
	  
Alle	  woorden	  zijn	  kandidaat-‐gaten.	  Hoe	  perken	  we	  die	  verzameling	  op	  een	  
systematische	  manier	  in?	  	  
	  
1a	   Geen	  gaten	  maken	  om	  de	  lezer	  erin	  te	  laten	  komen:	  

• Eerste	  zin	  intact	  laten	  
• Naam	  of	  vakterm	  die	  de	  eerste	  keer	  valt	  (bv.	  ‘palts’)	  niet	  weglaten	  
• Getallen	  niet	  weglaten	  
	  

1b	   Nooit	  een	  gat	  van	  maken,	  omdat	  er	  weinig	  tekstbegrip	  voor	  nodig	  is:	  
• Functiewoorden	  (lidwoorden,	  voorzetsels,	  voegwoorden,	  voornaamwoorden)	  

o Vraag:	  waarom	  geen	  voornaamwoorden	  eigenlijk?	  Een	  tekst	  met	  veel	  
voornaamwoorden	  heeft	  veel	  co-‐referentie,	  is	  dus	  wellicht	  makkelijker.	  

Het	  argument	  tegen	  veel	  functie	  woorden	  geldt	  eigenlijk	  ook	  voor:	  
• Hulpwerkwoorden	  (eigenlijk	  functiewoorden,	  ook	  gesloten	  klassen)	  
• Koppelwerkwoorden	  (ook	  in	  de	  praktijk	  een	  heel	  beperkte	  set)	  
	  	  

1c	   Nooit	  doen	  wegens	  lokale	  lexicale	  voorspelbaarheid:	  
• Delen	  van	  Phrasal	  verbs	  (staat	  X	  toe,	  staat	  X	  bij,	  enz.);	  het	  ene	  deel	  voorspelt	  het	  

ander	  sterk	  
• Delen	  van	  vaste	  uitdrukkingen	  (houdt	  zich	  bezig	  met,	  raad	  en	  daad)	  

	  
1d	   Niet	  doen	  wegens	  bijkomstigheid	  van	  de	  informatie	  

• Bijvoeglijke	  naamwoorden	  
• Bijwoorden	  	  
De	  intuïtie	  hier	  is	  dat	  zelfstandige	  naamwoorden	  en	  werkwoorden	  in	  het	  algemeen	  
vaker	  centrale	  informatie	  bevatten	  dan	  bijwoorden.	  

	  
Deze	  regels	  leveren	  de	  kandidaat-‐gaten	  op.	  Eerst	  een	  voorbeeld	  om	  te	  kijken	  hoeveel	  dat	  
er	  zijn.	  



	  
Tekst:	  Karel	  de	  Grote	  (291	  woorden)	  
Kandidaat-‐gaten	  vet	  
	  
Karel	  de	  Grote	  was	  de	  belangrijkste	  vorst	  van	  de	  vroege	  middeleeuwen.	  In	  
771	  werd	  hij	  koning	  van	  het	  rijk	  der	  Franken,	  dat	  ook	  de	  latere	  Nederlanden	  
omvatte .	  Om	  zijn	  enorme	  rijk	  te	  kunnen	  besturen ,	  maakte	  Karel	  gebruik	  
van	  ‘vazallen’	  of	  leenmannen ,	  die	  hem	  met	  ‘raad	  en	  daad’	  dienden	  bij	  te	  
staan.	  Zij	  moesten	  hem	  adviseren	  in	  allerlei	  bestuurlijke	  kwesties	  en	  als	  
krijger	  dienen	  in	  oorlogen .	  In	  ruil	  daarvoor	  kregen	  zij	  van	  hem	  een	  ‘leen’	  
ofwel	  het	  bestuur	  over	  en	  de	  inkomsten	  van	  een	  groot	  gebied .	  
Karel	  had	  overal	  in	  zijn	  rijk	  paleizen,	  die	  ‘paltsen’	  werden	  genoemd .	  Hij	  
reisde	  van	  palts	  naar	  palts	  en	  regelde	  ter	  plekke	  zijn	  zaken	  met	  zijn	  
belangrijkste	  leenmannen .	  Verondersteld	  wordt	  dat	  Karel	  ook	  in	  Nijmegen	  
een	  palts	  had,	  de	  Valkhof.	  Daar	  hield	  hij	  zich	  onder	  andere	  bezig	  met	  de	  
verrichtingen	  van	  zijn	  legers	  tegen	  de	  heidense	  Saksen.	  Deze	  33	  jaar	  
durende	  strijd	  werd	  beschouwd	  als	  ‘de	  langdurigste,	  gruwelijkste,	  en	  voor	  
het	  volk	  van	  de	  Franken	  inspannendste	  oorlog	  die	  hij	  ooit	  voerde’ .	  
Karel	  hechtte	  groot	  belang	  aan	  onderwijs,	  cultuur	  en	  wetenschap .	  Hoewel	  
hij	  zelf	  nauwelijks	  zijn	  eigen	  naam	  kon	  schrijven,	  was	  hij	  wel	  bedreven	  in	  
rekenen	  en	  sterrenkunde ,	  en	  sprak	  hij	  verschillende	  talen.	  Hij	  richtte	  
scholen	  op	  waar	  jonge	  edellieden	  werden	  opgeleid	  voor	  de	  staatsdienst .	  	  
In	  de	  laatste	  jaren	  van	  zijn	  leven	  vestigde	  Karel	  zich	  in	  zijn	  palts	  in	  Aken	  
(Duitsland),	  waar	  hij	  in	  814	  ook	  begraven	  werd.	  Zijn	  palts	  vormde	  de	  basis	  
voor	  de	  huidige	  domkathedraal ,	  waar	  zijn	  troon	  en	  zijn	  rijk	  versierde	  
grafkist	  nog	  altijd	  te	  bezichtigen	  zijn.	  Over	  Karel	  gingen	  al	  in	  zijn	  eigen	  tijd	  
indrukwekkende	  verhalen	  rond,	  die	  na	  zijn	  dood	  alleen	  nog	  maar	  werden	  
uitgebreid	  en	  aangedikt .	  Hij	  werd	  er	  een	  heilige	  door,	  die	  tot	  de	  grootste	  
vorsten	  uit	  de	  geschiedenis	  werd	  gerekend.	  
	  
Een	  motivatie	  voor	  deze	  keuzes:	  
	  

  Zin / clause Motivatie voor kandidaat-
gaten 

1.  1 Karel de Grote was de belangri jkste vorst van de 
vroege middeleeuwen.  

 

2.  2a In 771 werd hi j  koning  van het rijk  der Franken,  Werd= Koppelww  
Franken = eerste gebruik 
van een naam 

3.  2b dat ook de latere Nederlanden omvatte .   Nederlanden = eerste 
gebruik van een naam 

4.  3a Om zi jn enorme rijk  te kunnen besturen ,   Kunnen = hulpww 
5.  3b maakte Karel  gebruik van ‘vazallen’ of 

leenmannen ,   
Gebruikmaken van = 
meerledig ww 
vazallen = eerste gebruik 
van vakterm 

6.  3c die hem met ‘raad en daad’ dienden bi j  te staan.  Raad en daad = vaste 
combinatie 
Bijstaan = meerledig ww 
Dienden = hulpww 

7.  4 Zi j  moesten hem adviseren  in al lerlei bestuurl i jke 
kwesties  en als krijger  dienen in oorlogen .   

Moeten = hulpww 

8.  5 In rui l  daarvoor kregen  zi j  van hem een ‘ leen’ ofwel 
het bestuur  over en de inkomsten  van een groot 
gebied .  

In rui l  daarvoor = vaste 
combinatie 
Leen = eerste gebruik van 



vakterm 
9.  6a Karel  had  overal in zi jn rijk  paleizen ,    
10.  6b die ‘paltsen’ werden genoemd .   Palts = eerste gebruik van 

vakterm 
11.  7a Hij reisde  van palts  naar palts   Van palts naar palts = 

combinatie voorspelt 
herhaling? Discutabel, nog 
niet schrappen 

12.  7b en regelde  ter plekke zi jn zaken  met zi jn 
belangri jkste leenmannen .  

 

13.  8a Verondersteld  wordt   
14.  8b dat Karel  ook in Nijmegen een palts  had, de 

Valkhof.  
Nijmegen is eerste 
noeming van naam, 
Valkhof idem 

15.  9 Daar hield hi j  zich onder andere bezig met de 
verrichtingen  van zi jn legers  tegen de heidense 
Saksen.  

Zich bezighouden met = 
meerledig ww 
Saksen is eerste keer dat 
die naam valt 

16.  10a Deze 33 jaar durende strijd  werd beschouwd  als 
‘de langdurigste, gruweli jkste, en voor het volk  van 
de Franken  inspannendste oorlog   

33 is telwoord 

17.  10b die hi j  ooit voerde’ .   
18.  11 Karel  hechtte groot belang aan onderwijs, cultuur  

en wetenschap .   
Belang hechten aan =  
vaste combinatie 

19.  12a Hoewel hi j  zelf nauweli jks zi jn eigen naam  kon 
schrijven ,   

 

20.  12b was hi j  wel bedreven  in rekenen  en sterrenkunde ,   Bedreve = adjectief, maar 
predicaatsnomen. Doen? 

21.  12c en sprak  hi j  verschil lende talen .    
22.  13a Hij r ichtte scholen  op  Oprichten = meerledig ww 
23.  13b waar jonge edellieden  werden opgeleid  voor de 

staatsdienst .   
 

24.  14a In de laatste jaren  van zi jn leven  vestigde Karel  
zich in zi jn palts  in Aken (Duitsland),  

Aken & Duitsland = 
eerstgenoemde naam 

25.  14b waar hi j  in 814 ook begraven  werd.  814 = telwoord 
26.  15a Zijn palts  vormde de basis  voor de huidige 

domkathedraal ,   
Vormde = koppelww: 
doen? 

27.  15b waar zi jn troon  en zi jn r i jk versierde grafkist  nog 
alt i jd te bezichtigen  zi jn.  

 

28.  16a Over Karel  gingen al in zi jn eigen ti jd  
indrukwekkende verhalen  rond, 

Rondgaan = meerledig ww 

29.  16b die na zi jn dood  al leen nog maar werden 
uitgebreid  en aangedikt .   

 

30.  17a Hij werd er een heilige  door,  Werd = koppelww 
31.  17b die tot de grootste vorsten  uit  de geschiedenis  

werd gerekend  
 

 
	  
Selectieronde	  2	  
	  
We	  bepalen	  hoeveel	  gaten	  we	  willen.	  In	  ons	  onderzoek	  naar	  
schoolboekteksten	  onder	  14-‐jarigen	  hebben	  we	  tot	  dusver	  per	  12	  woorden	  
een	  gat	  gebruikt.	  Houden	  we	  dat	  zo,	  dan	  zijn	  dat	  in	  deze	  tekst,	  die	  exclusief	  
de	  eerste	  zin	  280	  woorden	  telt,	  23	  gaten.	  
	  
Er	  zijn	  70	  kandidaat-‐gaten.	  In	  de	  tweede	  selectieronde	  bekijken	  we	  die	  op	  
een	  aantal	  criteria.	  Voor	  de	  hand	  liggen:	  

• de	  omvang	  van	  de	  context	  die	  nodig	  is	  om	  het	  gat	  te	  vullen	  
1. zinsdeel	  (NP,	  VP,	  PP)	  
2. clause	  
3. andere	  clause	  in	  zelfde	  zin	  



4. andere	  zin	  
5. andere	  alinea	  
6. voorkennis	  (het	  woord	  is	  alleen	  op	  basis	  van	  inhoudelijke	  

voorkennis	  in	  te	  vullen)	  
Dit	  is	  hieronder	  nog	  niet	  gedaan.	  

• de	  tekstfrequentie	  van	  het	  weggelaten	  woord,	  afgezien	  van	  het	  gat	  
• een	  maat	  voor	  de	  spreiding	  van	  gaten;	  mogelijk	  zijn:	  

o de	  afstand	  in	  woorden	  van	  het	  gat	  tot	  het	  vorige	  en	  het	  volgende	  
gat	  

o het	  aantal	  gaten	  dat	  we	  toestaan	  per	  clause	  (voordeel:	  meer	  
natuurlijke	  eenheid;	  nadeel:	  gevoelig	  voor	  clause-‐lengte);	  
hieronder	  definiëren	  we	  als	  clause	  iets	  met	  een	  werkwoord,	  en	  
nemen	  voorlopig	  niet-‐finiete	  werkwoorden	  mee,	  bv.	  3a)	  

	  
	   Item	   Zin/	  

Clause	  
nodige	  
context	  

tekstfreq	   	   	   	  

1. 	  koning	  	   2a	   4	   0	   	   	   	  
2. 	  rijk	  	   2a	   ….	   2	   	   	   	  
3. 	  omvatte	   2b	   	   0	   	   	   	  
4. 	  rijk	  	   3a	   	   4	   	   	   	  
5. 	  besturen	   3a	   	   0	   	   	   	  
6. 	  Karel	   3b	   	   7	   	   	   	  
7. 	  Leenmannen	   3b	   	   1	   	   	   	  
8. 	  adviseren	  	   4	   	   0	   	   	   	  
9. 	  kwesties	  	   4	   	   0	   	   	   	  
10.	  krijger	  	   4	   	   0	   	   	   	  
11.	  oorlogen	   4	   	   1	   	   	   	  
12.	  kregen	  	   5	   	   0	   	   	   	  
13.	  bestuur	  	   5	   	   0	   	   	   	  
14.	  inkomsten	  	   5	   	   0	   	   	   	  
15.	  gebied	   5	   	   0	   	   	   	  
16.	  Karel	  	   6a	   	   7	   	   	   	  
17.	  had	  	   6a	   	   0	   	   	   	  
18.	  rijk	  	   6a	   	   2	   	   	   	  
19.	  paleizen	   6a	   	   0	   	   	   	  
20.	  genoemd	   6b	   	   0	   	   	   	  
21.	  reisde	  	   7a	   	   0	   	   	   	  
22.	  regelde	  	   7b	   	   0	   	   	   	  
23.	  zaken	  	   7b	   	   0	   	   	   	  
24.	  leenmannen	   7b	   	   1	   	   	   	  
25.	  Verondersteld	  	   8a	   	   0	   	   	   	  
26.	  Karel	  	   8b	   	   7	   	   	   	  
27.	  Palts	   8b	   	   6	   	   	   	  
28.	  verrichtingen	  	   9	   	   0	   	   	   	  
29.	  legers	   9	   	   0	   	   	   	  
30.	  strijd	  	   10a	   	   0	   	   	   	  
31.	  beschouwd	   10a	   	   0	   	   	   	  
32.	  volk	  	   10a	   	   0	   	   	   	  



33.	  Franken	   10a	   	   1	   	   	   	  
34.	  oorlog	  	   10a	   	   1	   	   	   	  
35.	  Voerde	  	   10b	   	   0	   	   	   	  
36.	  Karel	  	   11	   	   7	   	   	   	  
37.	  onderwijs	   11	   	   0	   	   	   	  
38.	  cultuur	  	   11	   	   0	   	   	   	  
39.	  wetenschap	   11	   	   0	   	   	   	  
40.	  naam	  	   12a	   	   0	   	   	   	  
41.	  schrijven	   12a	   	   0	   	   	   	  
42.	  bedreven	  	   12b	   	   0	   	   	   	  
43.	  rekenen	  	   12b	   	   0	   	   	   	  
44.	  sterrenkunde	   12b	   	   0	   	   	   	  
45.	  sprak	  	   12c	   	   0	   	   	   	  
46.	  talen	   12c	   	   0	   	   	   	  
47.	  scholen	  	   13a	   	   0	   	   	   	  
48.	  edellieden	  	   13b	   	   0	   	   	   	  
49.	  opgeleid	  	   13b	   	   0	   	   	   	  
50.	  staatsdienst	   13b	   	   0	   	   	   	  
51.	  jaren	  	   14a	   	   0	   	   	   	  
52.	  leven	  	   14a	   	   0	   	   	   	  
53.	  Karel	  	   14a	   	   7	   	   	   	  
54.	  Palts	   14a	   	   6	   	   	   	  
55.	  Begraven	   14b	   	   0	   	   	   	  
56.	  palts	  	   15a	   	   6	   	   	   	  
57.	  basis	  	   15a	   	   0	   	   	   	  
58.	  domkathedraal	   15a	   	   0	   	   	   	  
59.	  troon	  	   15b	   	   0	   	   	   	  
60.	  grafkist	  	   15b	   	   0	   	   	   	  
61.	  bezichtigen	   15b	   	   0	   	   	   	  
62.	  Karel	  	   16a	   	   7	   	   	   	  
63.	  tijd	  	   16a	   	   0	   	   	   	  
64.	  verhalen	   16a	   	   0	   	   	   	  
65.	  dood	  	   16b	   	   0	   	   	   	  
66.	  uitgebreid	  	   16b	   	   0	   	   	   	  
67.	  aangedikt	   16b	   	   0	   	   	   	  
68.	  heilige	   17a	   	   0	   	   	   	  
69.	  vorsten	  	   17b	   	   1	   	   	   	  
70.	  geschiedenis	  	   17b	   	   0	   	   	   	  

	  
Je	  kunt	  mechanisch	  spreiden,	  dus	  een	  bepaalde	  afstand	  tussen	  de	  gaten	  in	  woorden	  
aanhouden,	  maar	  het	  klinkt	  redelijk	  om	  gaten	  in	  principe	  linguïstisch	  te	  spreiden,	  dus	  
bv.	  een	  gat	  per	  clause.	  Een	  clause	  is	  een	  stap	  in	  het	  verhaal	  of	  betoog	  van	  de	  tekst.	  Als	  je	  
een	  gat	  maakt	  in	  iedere	  clause,	  volg	  je	  de	  tekststructuur	  op	  de	  voet.	  

Maar	  het	  is	  niet	  mogelijk	  om	  in	  elke	  clause	  een	  gat	  te	  willen	  hebben,	  want	  er	  zijn	  31	  
clauses	  in	  deze	  tekst.	  Welke	  kunnen	  afvallen?	  

• Clauses	  die	  geen	  kandidaat-‐gat	  hebben,	  zoals	  3c	  
• Non-‐finiete	  clauses	  zijn	  van	  minder	  belang	  (‘om	  zijn	  rijk	  te	  kunnen	  besturen’)	  dan	  

finiete	  



• Er	  is	  een	  korte	  matrixzin	  (‘verondersteld	  wordt	  …’)	  die	  op	  zich	  incompleet	  is	  
(subjectloos).	  

• Daarna	  zouden	  we	  naar	  de	  kortste	  en	  minst	  informatierijke	  bijzinnen	  kunnen	  
kijken:	  ‘die	  hij	  ooit	  voerde’,	  ‘die	  palts	  werden	  genoemd’.	  In	  beide	  gevallen	  had	  de	  
informatie	  veel	  korter	  geformuleerd	  kunnen	  worden:	  ‘zijn	  meest	  gruwelijke	  
oorlog’,	  ‘palts’	  had	  een	  bijstelling	  kunnen	  zijn.	  

	  
Blijven	  over:	  26	  clauses.	  Voorlopig	  zie	  ik	  geen	  gronden	  om	  nog	  andere	  clauses	  te	  
verwerpen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  is	  wel	  duidelijk	  wat	  niet	  verworpen	  kan	  worden:	  
zelfstandige	  zinnen	  (met	  maar	  1	  clause	  dus)	  moeten	  in	  ieder	  geval	  een	  gat	  krijgen.	  
	  
Laten	  we	  eerst	  eens	  kijken	  hoe	  we	  in	  de	  overblijvende	  clauses	  het	  beste	  gat	  kunnen	  
kiezen.	  Nu	  wordt	  het	  moeilijker.	  	  

• Het	  zou	  handig	  zijn	  om	  woorden	  met	  een	  te	  hoge	  tekstfrequentie	  te	  weren,	  bv.	  
Karel.	  Is	  dat	  eerlijk?	  Is	  het	  niet	  een	  kenmerk	  van	  de	  tekst	  dat	  die	  frequentie	  zo	  
hoog	  is?	  Een	  eis	  die	  je	  wel	  kunt	  stellen	  is	  dat	  de	  proportie	  van	  Karel	  in	  de	  
verzameling	  kandidaat-‐gaten	  correspondeert	  met	  de	  proportie	  van	  Karel	  in	  de	  
cloze-‐items.	  	  

• Wat	  zou	  je	  moeten	  kiezen	  als	  je	  in	  een	  zin	  kunt	  kiezen	  tussen	  een	  naamwoordgat	  
en	  een	  werkwoordgat?	  Je	  zou	  kunnen	  zeggen:	  het	  werkwoord	  is	  het	  ‘centrum’	  
(het	  syntactisch	  hoofd)	  van	  de	  zin,	  alles	  hangt	  aan	  dat	  werkwoord.	  Kies	  altijd	  de	  
meest	  centrale	  informatie	  om	  weg	  te	  laten.	  Stel	  dat	  die	  redenering	  klopt,	  dan	  is	  er	  
een	  belangrijk	  praktisch	  bezwaar.	  In	  het	  Nederlands	  zijn	  nogal	  veel	  meerledige	  
werkwoorden,	  die	  niet	  tot	  gaten	  zullen	  kunnen	  leiden	  wegens	  te	  grote	  lexicale	  
voorspelbaarheid.	  Dat	  betekent	  dat	  in	  teksten	  met	  veel	  meerdelige	  werkwoorden	  
minder	  werkwoorden	  tot	  gat	  zullen	  worden	  dan	  in	  teksten	  met	  enkelvoudige	  
werkwoorden.	  Je	  zou	  dan	  ook	  kunnen	  zeggen:	  we	  doen	  de	  werkwoorden	  juist	  
niet,	  die	  creëren	  kunstmatige	  verschillen	  tussen	  teksten.	  

	  
Laten	  we	  eens	  kijken	  wat	  er	  overblijft	  als	  we	  de	  werkwoorden	  weren	  als	  kandidaat-‐gat.	  

	  	  
  Clause / zin   Welk gat bli jft over? 
 1 Karel de Grote was de belangri jkste vorst van de 

vroege middeleeuwen.  
 

1.  2a In 771 werd hi j  koning  van het rijk  der Franken,   
2.  2b dat ook de latere Nederlanden omvatte.  Geen gat: al leen namen en 

werkwoorden 
3.  3a Om zi jn enorme ri jk te kunnen besturen,  Geen gat: non-f iniet 
4.  3b maakte Karel  gebruik van ‘vazallen’ of 

leenmannen ,   
 

5.  3c die hem met ‘raad en daad’ dienden bi j  te staan.  Geen gat aanwezig 
6.  4 Zi j  moesten hem adviseren in al lerlei bestuurl i jke 

kwesties  en als krijger  dienen in oorlogen .   
 

7.  5 In rui l  daarvoor kregen zi j  van hem een ‘ leen’  ofwel 
het bestuur  over en de inkomsten  van een groot 
gebied .  

 

8.  6a Karel  had overal in zi jn rijk  paleizen ,    
9.  6b die ‘paltsen’ werden genoemd.  Geen gat: korte bi jzin  
10.  7a Hij reisde van palts  naar palts    
11.  7b en regelde ter plekke zi jn zaken  met zi jn 

belangri jkste leenmannen .  
 

12.  8a Verondersteld wordt  Geen gat: incomplete 
matrixzin van 2 woorden 

13.  8b dat Karel ook in Nijmegen een palts  had, de 
Valkhof.  

 



14.  9 Daar hield hi j  zich onder andere bezig met de 
verrichtingen  van zi jn legers  tegen de heidense 
Saksen.  

 

15.  10a Deze 33 jaar durende strijd  werd beschouwd als 
‘de langdurigste, gruweli jkste, en voor het volk  van 
de Franken  inspannendste oorlog   

 

16.  10b die hi j  ooit voerde’. Geen gat: korte bi jzin 
17.  11 Karel hechtte groot belang aan onderwijs, cultuur  

en wetenschap .   
 

18.  12a Hoewel hi j  zelf nauweli jks zi jn eigen naam  kon 
schri jven,  

 

19.  12b was hi j  wel bedreven  in rekenen  en sterrenkunde ,    
20.  12c en sprak hi j  verschil lende talen .    
21.  13a Hij r ichtte scholen  op   
22.  13b waar jonge edellieden  werden opgeleid voor de 

staatsdienst .   
 

23.  14a In de laatste jaren  van zi jn leven  vestigde Karel  
zich in zi jn palts  in Aken (Duitsland),  

 

24.  14b waar hi j  in 814 ook begraven werd.  Geen gat: al leen een ww 
25.  15a Zijn palts vormde de basis  voor de huidige 

domkathedraal ,   
 

26.  15b waar zi jn troon  en zi jn r i jk versierde grafkist  nog 
alt i jd te bezichtigen zi jn.  

 

27.  16a Over Karel gingen al in zi jn eigen ti jd  
indrukwekkende verhalen  rond, 

 

28.  16b die na zi jn dood  al leen nog maar werden uitgebreid 
en aangedikt.  

 

29.  17a Hij werd er een heilige  door,   
30.  17b die tot de grootste vorsten  uit  de geschiedenis  

werd gerekend 
 

 
Er	  zijn	  nu	  nog	  23	  clauses	  over	  met	  kandidaat-‐gaten.	  Dat	  is	  ons	  streefgetal.	  
	  
We	  zouden	  nu	  met	  syntactische	  criteria	  verder	  kunnen	  selecteren:	  

• Als	  een	  NP	  een	  andere	  NP	  domineert,	  wordt	  de	  eerste	  als	  gat	  gekozen	  
• Een	  argument	  van	  het	  werkwoord	  (subject,	  direct	  of	  indirect	  object)	  gaat	  voor	  

een	  naamwoord	  in	  een	  bijwoordelijke	  bepaling	  	  
	  

	  
  Clause / zin   Hoeveel gaten blijven 

over? 
 1 Karel de Grote was de belangri jkste vorst van de 

vroege middeleeuwen.  
 

1.  2a In 771 werd hi j  koning  van het rijk  der Franken,  Koning  
(domineert r i jk) 

 2b dat ook de latere Nederlanden omvatte.   
 3a Om zi jn enorme ri jk te kunnen besturen,   
2.  3b maakte Karel gebruik van ‘vazallen’ of leenmannen ,   Leenmannen 
 3c die hem met ‘raad en daad’ dienden bi j  te staan.   
3.  4 Zi j  moesten hem adviseren in al lerlei bestuurl i jke 

kwesties  en als krijger  dienen in oorlogen .   
Kri jger  
(gaat boven oorlogen) 

4.  5 In rui l  daarvoor kregen zi j  van hem een ‘ leen’ ofwel 
het bestuur  over en de inkomsten  van een groot 
gebied .  

Bestuur en inkomsten  
(gaan boven gebied) 

5.  6a Karel had overal in zi jn rijk  paleizen ,   Paleizen  
(gaat boven ri jk) 

 6b die ‘paltsen’ werden genoemd.   
6.  7a Hij reisde van palts  naar palts   Beide 
7.  7b en regelde ter plekke zi jn zaken  met zi jn 

belangri jkste leenmannen .  
Zaken 
(gaat boven leenmannen) 

 8a Verondersteld wordt   
8.  8b dat Karel ook in Nijmegen een palts had, de 

Valkhof.  
Palts 



9.  9 Daar hield hi j  zich onder andere bezig met de 
verrichtingen  van zi jn legers  tegen de heidense 
Saksen.  

Verrichtingen  
(domineert legers) 

10.  10a Deze 33 jaar durende strijd  werd beschouwd als 
‘de langdurigste, gruweli jkste, en voor het volk  van 
de Franken  inspannendste oorlog   

str i jd en oorlog  
(zi jn de bovenste 
argumenten) 

 10b die hi j  ooit voerde’.  
11.  11 Karel hechtte groot belang aan onderwijs, cultuur  

en wetenschap .   
onderwijs, cultuur & 
wetenschap 

12.  12a Hoewel hi j  zelf nauweli jks zi jn eigen naam  kon 
schri jven,  

Naam 

13.  12b was hi j  wel bedreven  in rekenen  en sterrenkunde ,   Bedreven 
14.  12c en sprak hi j  verschil lende talen .   Talen 
15.  13a Hij r ichtte scholen  op  Scholen 
16.  13b waar jonge edellieden  werden opgeleid voor de 

staatsdienst .   
Edell ieden  
(gaat boven staatsdienst) 

17.  14a In de laatste jaren  van zi jn leven  vestigde Karel 
zich in zi jn palts  in Aken (Duitsland),  

Jaren & palts 
(Jaren > leven) 

 14b waar hi j  in 814 ook begraven werd.   
18.  15a Zijn palts vormde de basis  voor de huidige 

domkathedraal ,   
Basis  
> kathedraal 

19.  15b waar zi jn troon  en zi jn r i jk versierde grafkist  nog 
alt i jd te bezichtigen zi jn.  

Troon & grafkist 

20.  16a Over Karel gingen al in zi jn eigen ti jd  
indrukwekkende verhalen  rond, 

Verhalen  
> t i jd 

21.  16b die na zi jn dood  al leen nog maar werden uitgebreid 
en aangedikt.  

Dood 

22.  17a Hij werd er een heilige  door,  Heil ige 
23.  17b die tot de grootste vorsten  uit  de geschiedenis  

werd gerekend 
Vorsten  
> geschiedenis 

 



Bijlage	  1:	  de	  tekst	  in	  clauses	  verdeeld	  
	  

  Zin / clause Motivatie voor kandidaat-
gaten 

24.  1 Karel de Grote was de belangri jkste vorst van de 
vroege middeleeuwen.  

 

25.  2a In 771 werd hi j  koning  van het rijk  der Franken,   
26.  2b dat ook de latere Nederlanden omvatte .    
27.  3a Om zi jn enorme rijk  te kunnen besturen ,    
28.  3b maakte Karel  gebruik van ‘vazallen’  of 

leenmannen ,   
 

29.  3c die hem met ‘raad en daad’ dienden bi j  te staan.   
30.  4 Zi j  moesten hem adviseren  in al lerlei bestuurl i jke 

kwesties  en als krijger  dienen in oorlogen .   
 

31.  5 In rui l  daarvoor kregen  zi j  van hem een ‘ leen’  ofwel 
het bestuur  over en de inkomsten  van een groot 
gebied .  

 

32.  6a Karel  had  overal in zi jn rijk  paleizen ,    
33.  6b die ‘paltsen’  werden genoemd .    
34.  7a Hij reisde  van palts naar palts   
35.  7b en regelde  ter plekke zi jn zaken  met zi jn 

belangri jkste leenmannen .  
 

36.  8a Verondersteld  wordt   
37.  8b dat Karel  ook in Nijmegen een palts  had, de 

Valkhof.  
 

38.  9 Daar hield hi j  zich onder andere bezig met de 
verrichtingen  van zi jn legers  tegen de heidense 
Saksen.  

 

39.  10a Deze 33 jaar durende strijd  werd beschouwd  als 
‘de langdurigste, gruweli jkste, en voor het volk  van 
de Franken  inspannendste oorlog   

 

40.  10b die hi j  ooit voerde’ .   
41.  11 Karel  hechtte groot belang aan onderwijs, cultuur  

en wetenschap .   
 

42.  12a Hoewel hi j  zelf nauweli jks zi jn eigen naam  kon 
schrijven ,   

 

43.  12b was hi j  wel bedreven  in rekenen  en sterrenkunde ,    
44.  12c en sprak  hi j  verschil lende talen .    
45.  13a Hij r ichtte scholen  op   
46.  13b waar jonge edellieden  werden opgeleid  voor de 

staatsdienst .   
 

47.  14a In de laatste jaren  van zi jn leven  vestigde Karel  
zich in zi jn palts  in Aken (Duitsland),  

 

48.  14b waar hi j  in 814 ook begraven  werd.   
49.  15a Zijn palts  vormde de basis  voor de huidige 

domkathedraal ,   
 

50.  15b waar zi jn troon  en zi jn r i jk versierde grafkist  nog 
alt i jd te bezichtigen  zi jn.  

 

51.  16a Over Karel  gingen al in zi jn eigen ti jd  
indrukwekkende verhalen  rond, 

 

52.  16b die na zi jn dood  al leen nog maar werden 
uitgebreid  en aangedikt .   

 

53.  17a Hij werd er een heilige  door,   
54.  17b die tot de grootste vorsten  uit  de geschiedenis  

werd gerekend  
 

 
	  

	  
	   	  



4.1	  	  	  Cloze	  test	  antwoorden	  
	  
	  
	  
	  
U	  wilt	  binnenkort	  een	  hypotheek	  afsluiten.	  Voordat	  u	  weet	  hoeveel	  u	  kunt	  
lenen	  is	  het	  belangrijk	  dat	  u	  een	  goed	  overzicht	  heeft	  van	  uw	  financiële	  
situatie	  en	  mogelijkheden.	  Hoeveel	  u	  mag	  lenen	  is	  onder	  andere	  afhankelijk	  
van	  uw	  bruto	  jaarinkomen	  en	  de	  waarde	  van	  de	  woning.	  De	  bank	  wil	  
namelijk	  zeker	  weten	  dat	  u	  de	  hypotheek	  uiteindelijk	  wel	  kunt	  aflossen. 
Let	  op:	  bij	  een	  koopwoning	  betaalt	  u	  niet	  alleen	  kosten	  voor	  de	  hypotheek	  
maar	  ook	  voor	  verzekeringen	  en	  gemeentelijke	  belastingen.	  
	  
Als	  u	  nu	  een	  nieuwe	  hypotheek	  afsluit	  kunt	  u	  kiezen	  tussen	  twee	  vormen.	  
Een	  Annuïteitenhypotheek	  is	  een	  vorm	  die	  lage	  aanvangslasten	  kent.	  U	  
betaalt	  bij	  deze	  hypotheekvorm	  iedere	  maand	  een	  vast	  	  bedrag	  voor	  uw	  
hypotheek.	  Een	  deel	  van	  dat	  bedrag	  bestaat	  uit	  aflossing	  het	  andere	  deel	  is	  
de	  rente.	  Stap	  voor	  stap	  lost	  u	  meer	  af	  en	  wordt	  het	  rentedeel	  lager.	  
Met	  de	  Lineaire	  hypotheek	  betaalt	  u	  iedere	  maand	  zowel	  rente	  als	  aflossing.	  
De	  aflossing	  is	  iedere	  maand	  hetzelfde.	  Omdat	  uw	  hypotheekschuld	  steeds	  
kleiner	  wordt,	  betaalt	  u	  geleidelijk	  aan	  steeds	  minder	  rente.	  
Voor	  welke	  hypotheek	  u	  in	  aanmerking	  komt,	  is	  afhankelijk	  van	  uw	  situatie.	  
	  
Naast	  het	  beslissen	  over	  welke	  hypotheekvorm	  u	  kiest,	  moet	  u	  ook	  
besluiten	  of	  u	  een	  vaste	  rente,	  een	  variabele	  rente	  of	  een	  combinatie	  kiest.	  
Met	  een	  variabele	  rente	  neemt	  u	  meer	  risico	  omdat	  uw	  rente	  kan	  stijgen	  als	  
de	  rente	  in	  de	  markt	  stijgt.	  Hierdoor	  kunnen	  uw	  maandlasten	  snel	  oplopen.	  
Als	  u	  kiest	  voor	  een	  langere	  rentevaste	  periode	  is	  uw	  rente	  doorgaans	  
hoger.	  
	  
Aangezien	  een	  hypotheek	  veel	  	  risico’s	  met	  zich	  meedraagt,	  kunt	  u	  besluiten	  
een	  verzekering	  af	  te	  sluiten.	  Over	  het	  algemeen	  bent	  u	  verplicht	  een	  
opstalverzekering	  af	  te	  sluiten	  als	  u	  een	  hypotheek	  afsluit.	   

	  
U	  kunt	  nu	  verder	  gaan	  met	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  toets	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



5	  Afnamepakket	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Momenteel	  ben	  ik	  bezig	  met	  mijn	  eindscriptie	  voor	  de	  master	  Communicatiestudies	  aan	  
de	  Universiteit	  van	  Utrecht.	  Ik	  ben	  voor	  deze	  scriptie	  bezig	  met	  het	  ontwerpen	  van	  een	  
kennistoets	  over	  hypotheken.	  
	  
Voor	  u	  ligt	  de	  kennistoets	  die	  ik	  heb	  ontworpen.	  Het	  doel	  van	  deze	  toets	  is	  het	  
kennisniveau	  van	  mensen	  met	  betrekking	  tot	  hypotheken	  vast	  te	  kunnen	  stellen.	  Ik	  wil	  u	  
daarom	  vragen	  deze	  toets	  in	  te	  vullen.	  	  
	  
De	  toets	  bestaat	  uit	  twee	  delen:	  
	  

• Het	  eerste	  deel	  bestaat	  uit	  een	  korte	  tekst	  over	  hypotheken	  waarvan	  een	  aantal	  
woorden	  ontbreken.	  Hierbij	  moet	  u	  de	  ontbrekende	  woorden	  invullen.	  

• Het	  tweede	  deel	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  multiple-‐choice	  vragen	  en	  stellingen	  die	  u	  
moet	  beantwoorden.	  
	  
Let	  op:	  de	  pagina’s	  zijn	  dubbelzijdig	  geprint,	  de	  toets	  begint	  dus	  gelijk	  aan	  de	  
achterzijde	  van	  deze	  pagina	  	  

	  
Uit	  ervaring	  blijkt	  deze	  toets	  ongeveer	  15	  minuten	  in	  beslag	  te	  nemen.	  	  
	  
De	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  zullen	  anoniem	  worden	  behandeld.	  Heeft	  u	  nog	  vragen,	  
aarzel	  dan	  niet	  om	  deze	  te	  stellen!	  Dat	  mag	  u	  ook	  nog	  doen	  tijdens	  het	  afnemen	  van	  de	  
toets.	  Mocht	  u	  benieuwd	  zijn	  naar	  uw	  score	  kunt	  u	  aan	  het	  eind	  uw	  e-‐mail	  adres	  
invullen.	  Ik	  zal	  dan	  de	  toetsscore	  naar	  u	  toesturen!	  
	  
	  
	  
Alvast	  bedankt	  voor	  uw	  medewerking!	  
	  
	  
	  
	  
	  
I	  Hypotheken	  Invultoets	  



	  
Hieronder	  volgt	  een	  korte	  tekst	  over	  hypotheken.	  Zoals	  u	  ziet	  ontbreken	  er	  woorden	  uit	  
deze	  tekst.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  u	  deze	  woorden	  invult.	  Wanneer	  u	  niet	  weet	  welk	  woord	  
ontbreekt,	  wilt	  u	  dan	  een	  vraagteken	  plaatsen.	  Bedankt!	  
	  
	  
	  
U	  wilt	  binnenkort	  een	  hypotheek	  afsluiten.	  Voordat	  u	  weet	  hoeveel	  u	  kunt	  
………..…	  is	  het	  belangrijk	  dat	  u	  een	  goed	  overzicht	  heeft	  van	  uw	  financiële	  
………..…	  en	  mogelijkheden.	  Hoeveel	  u	  mag	  lenen	  is	  onder	  andere	  afhankelijk	  
van	  uw	  bruto	  ………..…	  en	  de	  waarde	  van	  de	  woning.	  De	  bank	  wil	  namelijk	  
zeker	  weten	  dat	  u	  de	  hypotheek	  uiteindelijk	  wel	  kunt	  ………..… 
Let	  op:	  bij	  een	  koopwoning	  ………..…	  u	  niet	  alleen	  kosten	  voor	  de	  hypotheek	  
maar	  ook	  voor	  verzekeringen	  en	  gemeentelijke	  ………..…	  
	  
Als	  u	  nu	  een	  nieuwe	  hypotheek	  afsluit	  kunt	  u	  kiezen	  tussen	  twee	  ………..…	  
Een	  Annuïteitenhypotheek	  is	  een	  vorm	  die	  ………..…	  aanvangslasten	  kent.	  U	  
betaalt	  bij	  deze	  hypotheekvorm	  iedere	  maand	  een	  ………..…	  bedrag	  voor	  uw	  
hypotheek.	  Een	  deel	  van	  dat	  bedrag	  bestaat	  uit	  ………..…	  het	  andere	  deel	  is	  
de	  rente.	  Stap	  voor	  stap	  lost	  u	  meer	  af	  en	  wordt	  het	  rentedeel	  ………..…	  
Met	  de	  Lineaire	  hypotheek	  betaalt	  u	  iedere	  maand	  zowel	  ………..…	  als	  
aflossing.	  De	  ………..…	  is	  iedere	  maand	  hetzelfde.	  Omdat	  uw	  
hypotheekschuld	  steeds	  kleiner	  wordt,	  betaalt	  u	  geleidelijk	  aan	  steeds	  
minder	  ………..…	  
Voor	  welke	  hypotheek	  u	  in	  aanmerking	  komt,	  is	  afhankelijk	  van	  uw	  ………..…	  
	  
Naast	  het	  beslissen	  over	  welke	  hypotheekvorm	  u	  kiest,	  moet	  u	  ook	  
besluiten	  of	  u	  een	  vaste	  rente,	  een	  variabele	  rente	  of	  een	  ………..…	  kiest.	  Met	  
een	  ………..…	  rente	  neemt	  u	  meer	  risico	  omdat	  uw	  rente	  kan	  stijgen	  als	  de	  
rente	  in	  de	  markt	  stijgt.	  Hierdoor	  kunnen	  uw	  maandlasten	  snel	  ………..…	  Als	  
u	  kiest	  voor	  een	  langere	  rentevaste	  periode	  is	  uw	  rente	  doorgaans	  ………..…	  
	  
Aangezien	  een	  hypotheek	  veel	  risico’s	  met	  zich	  meedraagt,	  kunt	  u	  besluiten	  
een	  ………..…	  af	  te	  sluiten.	  Over	  het	  algemeen	  bent	  u	  verplicht	  een	  ………..…	  af	  
te	  sluiten	  als	  u	  een	  hypotheek	  afsluit.	   

	  
U	  kunt	  nu	  verder	  gaan	  met	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  toets	  
	  
	  
	  
	  

II	  Hypotheekkennistest	  



	  
Hieronder	  volgen	  enkele	  vragen	  en	  stellingen	  met	  betrekking	  tot	  hypotheken.	  Het	  is	  hierbij	  
de	  bedoeling	  dat	  u	  het	  juiste	  antwoord	  omcirkelt.	  Als	  u	  het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  niet	  
weet,	  omcirkel	  dan	  de	  ‘Weet	  ik	  niet’	  optie.	  	  
	  
A	  Algemene	  hypotheekzaken	  

	  
36. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  

I	  Om	  te	  beslissen	  hoeveel	  geld	  u	  kunt	  lenen	  kijkt	  de	  bank	  onder	  andere	  naar	  uw	  
inkomsten,	  de	  waarde	  van	  het	  huis	  dat	  u	  wilt	  kopen	  en	  naar	  andere	  financiële	  
verplichten	  die	  u	  heeft	  (bijvoorbeeld	  alimentatie).	  	  
II	  Uw	  spaargeld	  en	  eigen	  vermogen	  beïnvloeden	  het	  bedrag	  dat	  u	  maximaal	  voor	  
uw	  hypotheek	  mag	  lenen.	  	  
	  
a.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
c.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

37. Welke	  van	  de	  onderstaande	  factoren	  zijn	  bepalend	  voor	  het	  bedrag	  dat	  u	  iedere	  
maand	  moet	  betalen	  voor	  uw	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  	  

a.	   De	  waarde	  van	  de	  woning	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

b.	   Uw	  inkomen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

c.	   Het	  rentepercentage	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

d.	  	   Het	  bedrag	  dat	  u	  moet	  aflossen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

e.	   De	  hypotheekvorm	  	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
38. Wat	  wordt	  er	  binnen	  de	  Annuïteitenhypotheek	  bedoeld	  met	  ‘aflossen’?	  

	  
a.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  schuld	  vermindert	  
b.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  u	  minder	  rente	  betaalt	  
c.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  schuld	  lager	  wordt	  en	  u	  minder	  
rente	  betaalt	  	  
d.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  spaardeel	  hoger	  wordt	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  
	  
	  
	  

39. Jan	  heeft	  een	  huis	  gekocht.	  Hij	  heeft	  al	  een	  lening	  voor	  zijn	  auto,	  maar	  hij	  gaat	  nu	  
ook	  een	  hypotheek	  aanvragen.	  Wat	  is	  het	  belangrijkste	  verschil	  tussen	  een	  



hypotheek	  en	  een	  gewone	  lening?	  
	  
a.	  Bij	  een	  hypotheek	  is	  het	  bedrag	  dat	  u	  leent	  hoger	  dan	  bij	  een	  gewone	  lening	  
b.	  Bij	  een	  hypotheek	  betaalt	  u	  rente	  en	  bij	  een	  gewone	  lening	  niet	  
c.	  Bij	  een	  hypotheek	  is	  uw	  huis	  meestal	  het	  onderpand	  en	  bij	  een	  gewone	  lening	  
niet	  
d.	  Een	  hypotheek	  kunt	  u	  alleen	  afsluiten	  voor	  een	  huis	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

40. U	  heeft	  een	  hypotheek	  afgesloten	  voor	  20	  jaar.	  U	  gaat	  na	  5	  jaar	  verhuizen	  en	  heeft	  
uw	  huis	  verkocht.	  Welke	  opties	  bestaan	  er	  met	  betrekking	  tot	  uw	  bestaande	  
hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  opties	  mogelijk.	  	  
	  
a.	   Uw	  hypotheek	  kunt	  u	  meenemen	  naar	  uw	  nieuwe	  

woning	  met	  de	  huidige	  condities	  
Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

b.	  	   U	  kunt	  uw	  hypotheek	  doorverkopen	  aan	  de	  
nieuwe	  bewoners	  	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

c.	   U	  kunt	  een	  nieuwe	  hypotheek	  afsluiten,	  alleen	  
moet	  u	  eerst	  een	  boete	  betalen	  aan	  uw	  huidige	  
hypotheekverstrekker	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  

41. U	  ontvangt	  van	  de	  bank	  een	  hypotheekofferte.	  In	  de	  offerte	  ziet	  u	  de	  totale	  prijs	  
van	  de	  lening	  staan.	  Wat	  bedoelt	  de	  bank	  met	  deze	  totale	  prijs	  van	  de	  lening?	  
	  
a.	  De	  som	  van	  alle	  rente	  en	  aflossingen	  
b.	  De	  totale	  rentekosten	  van	  de	  hypotheek	  
c.	  De	  jaarlijkse	  hypotheeklast	  
d.	  De	  totale	  aflossing	  	  
e.	  	  Weet	  ik	  niet	  

	  	  
42. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  

I	  Overwaarde	  betekent	  dat	  de	  verkoop-‐of	  marktwaarde	  van	  een	  huis	  hoger	  is	  dan	  
de	  hypotheek	  die	  erop	  rust.	  
II	  De	  overwaarde	  moet	  u	  bij	  aankoop	  van	  een	  nieuwe	  woning	  verplicht	  in	  de	  
nieuwe	  woning	  investeren.	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  
	  
	  

	  
	  



43. Moet	  u	  met	  de	  onderstaande	  gebeurtenissen	  rekening	  houden	  bij	  het	  afsluiten	  
van	  uw	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  	  
	  

a.	   Uw	  pensioen	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   Uw	  kans	  op	  werkeloosheid	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   Uw	  kans	  op	  arbeidsongeschiktheid	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   Uw	  kans	  op	  scheiding	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  

44. De	  waarde	  van	  een	  huis	  blijft	  nooit	  gelijk.	  Hierdoor	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  de	  
hypotheek	  hoger	  is	  dan	  de	  marktwaarde	  van	  uw	  huis.	  U	  wilt	  uw	  huis	  verkopen,	  
maar	  de	  waarde	  van	  uw	  huis	  is	  gedaald.	  Wat	  zijn	  hiervan	  de	  gevolgen	  voor	  u?	  
	  
a.	  Uw	  huis	  is	  het	  onderpand	  van	  uw	  hypotheek	  en	  dus	  in	  het	  bezit	  van	  de	  bank.	  
Dit	  heeft	  dus	  geen	  gevolgen	  voor	  u.	  	  
b.	  U	  krijgt	  hierdoor	  te	  maken	  met	  een	  restschuld,	  deze	  moet	  worden	  betaald	  uit	  
eigen	  middelen	  of	  meegefinancierd	  worden	  bij	  de	  aankoop	  van	  uw	  nieuwe	  huis.	  
c.	  Uw	  huis	  is	  het	  onderpand	  van	  uw	  hypotheek.	  U	  krijgt	  van	  de	  bank	  het	  verschil	  
terug	  tussen	  de	  waarde	  die	  uw	  huis	  eerst	  had	  en	  de	  waarde	  die	  het	  nu	  heeft.	  	  
d.	  U	  krijgt	  hierdoor	  te	  maken	  met	  een	  restschuld,	  als	  u	  in	  uw	  nieuwe	  woning	  gaat	  
zitten	  wordt	  deze	  restschuld	  kwijtgescholden.	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

45. 	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  verzekeringen	  bent	  u	  verplicht	  af	  te	  sluiten	  bij	  het	  
afsluiten	  van	  een	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  
	  

a.	   Opstalverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   Inboedelverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   Aansprakelijkheidsverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   Rechtsbijstandsverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
e.	   Inkomensverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
f.	   Overlijdensrisicoverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
B	  Hypotheekvormen	  
	  

46. Op	  welke	  wijze	  wordt	  de	  Lineaire	  hypotheek	  afgelost?	  
	  
a.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  
b.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  af	  
c.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  premie	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  af	  
d.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  en	  premie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
	  
	  

	  
	  



47. Op	  welke	  wijze	  wordt	  de	  Annuïteiten	  hypotheek	  afgelost?	  
	  
a.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  
b.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  af	  
c.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  premie	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  af	  
d.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  en	  premie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  

	  
48. Welke	  van	  de	  onderstaande	  hypotheekvormen	  levert	  een	  restschuld	  op	  aan	  het	  

einde	  van	  de	  looptijd?	  
	  
a.	  De	  Annuïteitenhypotheek	  
b.	  De	  Lineaire	  hypotheek	  
c.	  Zowel	  de	  Annuïteitenhypotheek	  als	  de	  Lineaire	  hypotheek	  	  
d.	  Geen	  van	  beide	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

49. Welke	  hypotheekvorm	  wordt	  hieronder	  afgebeeld?	  
	  

	  
	  
a.	  De	  Lineaire	  hypotheek	  
b.	  De	  Annuïteitenhypotheek	  
c.	  Beide	  hypotheekvormen	  	  
d.	  Geen	  van	  beide	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
50. 	  Op	  welke	  hypotheek	  is	  de	  onderstaande	  beschrijving	  van	  toepassing?	  

“	  Het	  deel	  van	  uw	  aflossing	  blijft	  iedere	  maand	  gelijk.	  En	  omdat	  u	  meteen	  aflost,	  
daalt	  direct	  uw	  hypotheekschuld.	  Daardoor	  hoeft	  u	  iedere	  maand	  steeds	  minder	  
rente	  te	  betalen	  en	  kunt	  u	  ook	  minder	  rente	  aftrekken.”	  
	  
a.	  De	  Annuïteitenhypotheek	  
b.	  De	  Lineaire	  hypotheek	  
c.	  Beide	  hypotheekvormen	  

	  	   d.	  Geen	  van	  beide	  
	  	   e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
	  
	  



C	  Hypotheekrente	  
	  

51. Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  met	  de	  term	  ‘hypotheekrenteaftrek’?	  
	  
a.	  Het	  bedrag	  dat	  u	  iedere	  maand	  aan	  rente	  betaalt	  voor	  uw	  hypotheek	  
b.	  Het	  deel	  van	  uw	  inkomen	  dat	  u	  aan	  hypotheekrente	  besteedt	  
c.	  Het	  deel	  van	  de	  hypotheekrente	  dat	  u	  van	  de	  belastingdienst	  terugkrijgt	  
d.	  Het	  deel	  van	  de	  hypotheekrente	  dat	  u	  van	  de	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie	  
terugkrijgt.	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

52. Waarvan	  mag	  u	  de	  hypotheekrente	  aftrekken?	  
	  
a.	  Van	  uw	  inkomen	  
b.	  Van	  uw	  hypotheekschuld	  
c.	  Van	  de	  belasting	  die	  u	  over	  uw	  inkomsten	  moet	  betalen	  
d.	  Dit	  is	  afhankelijk	  van	  de	  hypotheekvorm	  die	  u	  kiest	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

53. 	  Voor	  hoeveel	  jaar	  is	  de	  hypotheekrente	  die	  u	  betaalt	  aan	  de	  bank	  aftrekbaar?	  
	  
a.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  25	  jaar	  	  
b.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  30	  jaar	  	  
c.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  35	  jaar	  	  
d.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  40	  jaar	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

54. Als	  u	  nu	  een	  hypotheek	  zou	  afsluiten.	  Zou	  u	  dan	  bij	  de	  volgende	  
hypotheekvormen	  recht	  hebben	  op	  hypotheekrenteaftrek?	  	  
	  

a.	   De	  (Bank)	  Spaar	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   De	  Beleggingshypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   De	  Aflossingsvrije	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   De	  lineaire	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
e.	  	   De	  Annuïteiten	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  

55. U	  ziet	  een	  advertentie	  voor	  een	  hypotheek.	  In	  de	  advertentie	  staan	  drie	  
verschillende	  rentes.	  De	  eerste	  is	  2,9%.	  De	  tweede	  is	  4,7%	  en	  de	  derde	  is	  5,2%.	  	  
Hoeveel	  rente	  u	  moet	  betalen	  is	  afhankelijk	  van	  de	  rentevaste	  periode.	  Bij	  welke	  
bovengenoemde	  rentepercentages	  is	  die	  periode	  het	  kortst?	  
	  
a.	  2,9%	  rente	  
b.	  4,7	  %	  rente	  
c.	  5,2	  %	  rente	  
d.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  
	  
	  



56. David	  kiest	  ervoor	  om	  het	  rentepercentage	  van	  zijn	  hypotheek	  voor	  10	  jaar	  vast	  
te	  zetten,	  wat	  betekent	  dit?	  
	  
a.	  Dat	  hij	  10	  jaar	  lang	  hetzelfde	  rentepercentage	  moet	  betalen.	  
b.	  Dat	  zijn	  rentepercentage	  voor	  de	  komende	  tien	  jaar	  meegroeit	  of	  daalt	  met	  de	  
economie.	  
c.	  Dat	  hij	  alleen	  de	  komende	  10	  jaar	  rente	  hoeft	  te	  betalen.	  
d.	  Dat	  hij	  de	  komende	  10	  jaar	  nog	  niet	  begint	  met	  het	  aflossen	  van	  zijn	  hypotheek.	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

57. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Over	  het	  algemeen	  geldt:	  hoe	  korter	  de	  rentevaste	  periode,	  hoe	  hoger	  het	  
rentepercentage	  dat	  u	  moet	  betalen.	  
II	  Bij	  een	  variabele	  rente	  kan	  uw	  maandelijkse	  last	  zowel	  hoger	  als	  lager	  worden.	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

58. 	  Diana	  heeft	  een	  huis	  met	  een	  hypotheek	  gekocht.	  Diana	  kiest	  voor	  een	  lange	  
rentevaste	  periode.	  Waarom	  doet	  zij	  dat?	  
	  
a.	  Een	  lange	  rentevaste	  periode	  is	  over	  de	  hele	  looptijd	  goedkoper	  
b.	  Diana	  wil	  niet	  het	  risico	  lopen	  dat	  de	  rente	  onverwacht	  omhoog	  gaat	  
c.	  Het	  rentepercentage	  is	  lager	  bij	  een	  lange	  rentevaste	  periode	  
d.	  Diana	  weet	  dan	  zeker	  dat	  zij	  haar	  hypotheekschuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  kan	  afbetalen	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

59. Hoe	  heet	  de	  rente	  die	  u	  daadwerkelijk	  betaalt	  aan	  uw	  hypotheekverstrekker?	  
	  
a.	  De	  nominale	  rente	  
b.	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  (JKP)	  
c.	  De	  vaste	  rente	  
d.	  De	  reële	  rente	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



60. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Het	  eigenwoningforfait	  moet	  u	  aangeven	  bij	  de	  belasting,	  dit	  zien	  zij	  als	  
inkomsten	  die	  u	  heeft	  uit	  uw	  woning	  
II	  Het	  eigenwoningforfait	  is	  een	  percentage	  van	  de	  WOZ-‐waarde	  van	  uw	  woning	  
die	  uw	  hoofdverblijf	  is	  
	  
a.	  Alleen	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

61. U	  wilt	  berekenen	  hoeveel	  de	  waarde	  is	  van	  uw	  eigenwoningforfait.	  U	  heeft	  
hiervoor	  onderstaand	  tabel	  gevonden	  op	  het	  internet.	  De	  WOZ-‐waarde	  van	  uw	  
woning	  is:	  €	  279.000.	  Met	  welke	  percentage	  moet	  u	  het	  eigenwoningforfait	  
volgens	  de	  tabel	  berekenen?	  

Tabel	  eigenwoningforfait	  2013	  

Waarde	  van	  de	  woning	   Eigenwoningforfait	  

meer	  dan	   niet	  meer	  dan	  

-‐	   €	  12.500	   0%	  

€	  12.500	   €	  25.000	   0,20%	  

€	  25.000	   €	  50.000	   0,35%	  

€	  50.000	   €	  75.000	   0,45%	  

€	  75.000	   €	  1.040.000	   0,60%	  

€	  1.040.000	   -‐	   €	  6.240	  +	  1,30%	  van	  de	  waarde	  van	  de	  
woning	  boven	  €	  1.040.000	  

	  
a.	  0,20%	  
b.	  0,35%	  
c.	  0,45	  %	  
d.	  0,60%	  
e.	  	  6.250	  +	  1,30%	  van	  de	  waarde	  van	  de	  woning	  
f.	  Weet	  ik	  niet	  	  

	  

	  



 
62. Daan	  heeft	  een	  eigen	  huis.	  Hij	  betaalde	  vorig	  jaar	  10.000	  euro	  hypotheekrente.	  

Hij	  moet	  42%	  belasting	  betalen	  over	  zijn	  inkomen.	  Daan	  mag	  de	  rente	  van	  zijn	  
hypotheek	  aftrekken	  van	  zijn	  inkomen.	  Hoeveel	  geld	  krijgt	  hij	  hierdoor	  terug?	  
	  
a.	  Minder	  dan	  4.200	  euro	  
b.	  4.200	  euro	  
c.	  10.000	  euro	  
d.	  14.200	  euro	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

63. Diana	  heeft	  100	  euro	  op	  haar	  spaarrekening.	  De	  rente	  van	  haar	  spaarrekening	  is	  
2%	  per	  jaar.	  Hoeveel	  heeft	  Diana	  na	  5	  jaar	  op	  haar	  spaarrekening	  staan,	  als	  zij	  het	  
geld	  altijd	  op	  deze	  rekening	  heeft	  laten	  staan?	  
	  
a.	  110	  euro	  
b.	  102	  euro	  
c.	  Meer	  dan	  102	  euro	  
d.	  Meer	  dan	  110	  euro	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

64. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  (JKP)	  is	  altijd	  een	  hoger	  percentage	  dan	  de	  
nominale	  rente	  
II	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  geeft	  beter	  weer	  wat	  de	  werkelijke	  kosten	  zijn	  
dan	  de	  	  nominale	  rente	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
D	  De	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie	  	  
	  

65. Door	  wie	  wordt	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  verstrekt?	  
	  
a.	  Door	  uw	  hypotheekverstrekker	  
b.	  Door	  het	  Nationaal	  Instituut	  voor	  Budgetvorming	  
c.	  Door	  de	  Stichting	  Waarborgfonds	  Eigen	  Woningen	  
d.	  Door	  de	  overheid	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



66. Jantine	  sluit	  haar	  eerste	  hypotheek	  af.	  Zij	  leent	  hiervoor	  345.000	  euro.	  Komt	  zij	  in	  
aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie?	  
	  
a.	  Nee,	  dit	  kan	  zij	  namelijk	  alleen	  aanvragen	  voor	  haar	  tweede	  hypotheek	  
b.	  Nee,	  zij	  leent	  hiervoor	  namelijk	  teveel	  geld	  van	  de	  hypotheekverstrekker	  
c.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  eerste	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  
Nationale	  Hypotheek	  Garantie	  
d.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  
Hypotheek	  Garantie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  

67. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  De	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  geeft	  uw	  hypotheekverstrekker	  de	  zekerheid	  
dat	  uw	  hypotheekschuld	  wordt	  terugbetaald.	  	  
II	  U	  komt	  alleen	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  wanneer	  u	  
een	  nieuwbouwhuis	  heeft.	  	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

68. Biedt	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  de	  onderstaande	  voordelen?	  Er	  zijn	  
meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  
	  

U	  betaalt	  minder	  hypotheekrente	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
U	  loopt	  minder	  risico	  als	  u	  de	  hypotheekschuld	  
onverhoopt	  niet	  meer	  kan	  betalen	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

Uw	  restschuld	  wordt	  onder	  voorwaarden	  
kwijtgescholden	  door	  het	  NHG	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

U	  hoeft	  met	  een	  NHG	  geen	  borgstellingsprovisie	  te	  
betalen	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
E	  Over	  uzelf	  	  
	  

69. In	  hoeverre	  bent	  u	  het	  eens	  met	  de	  onderstaande	  stellingen?	  	  
	  

a.	   Ik	  houd	  mijn	  financiële	  zaken	  goed	  in	  de	  gaten	   Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  
b.	   Ik	  kan	  goed	  met	  geld	  omgaan	   Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  
c.	   Ik	  krijg	  hulp	  van	  anderen	  bij	  mijn	  financiële	  

zaken	  (denk	  aan	  familie,	  of	  een	  adviseur)	  
Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  

d.	   Ik	  weet	  precies	  hoeveel	  ik	  iedere	  maand	  uitgeef	   Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  
e.	   Ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  ik	  mijn	  hypotheek	  

zelfstandig	  (zonder	  hypotheekadviseur)	  kan	  
afsluiten	  

	  
Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  

	  
	  



F	  Algemene	  informatie	  over	  u	  
	  
A.	  Wat	  is	  uw	  geslacht?	   	   	   	   	   	   M/	  V	  
	  
B.	  In	  welk	  jaar	  bent	  u	  geboren?	  	  
	  
……………	  
	  
C.	  Wat	  is	  uw	  hoogst	  afgeronde	  opleiding?	  
	  

o Lager	  onderwijs	  
o VMBO/MAVO	  
o HAVO	  
o VWO	  
o MBO	  
o HBO	  
o WO	  
o Anders,	  namelijk:	  	   	   	   …………………………………………………………	  

	  
D.	  Bent	  u	  in	  het	  bezit	  van	  een	  hypotheek?	  	   	   	   	   	   Ja	  /	  Nee	  

• Zo	  ja:	  
-‐	  Bent	  u	  betrokken	  geweest	  bij	  het	  afsluiten	  van	  uw	  hypotheek?	  	   Ja/	  Nee	  
-‐	  Hoe	  lang	  is	  het	  geleden	  dat	  u	  een	  hypotheek	  heeft	  afgesloten?	  	  	  	  	  ……………….	  Jaar	  
	  

	  
E.	  Op	  een	  schaal	  van	  1	  tot	  10,	  hoeveel	  kennis	  over	  hypotheken	  heeft	  u?	  (1	  is	  geen	  kennis,	  
10	  is	  heel	  veel	  kennis)	  
	  
……….	  
	  
	  
	  
	  
Heel	  erg	  bedankt	  voor	  het	  deelnemen	  aan	  mijn	  onderzoek!	  
	  
	  
Mocht	  u	  nog	  benieuwd	  zijn	  hoeveel	  kennis	  u	  heeft	  over	  hypotheken	  kunt	  u	  hieronder	  uw	  e-‐
mail	  adres	  invullen.	  Ik	  stuur	  u	  dan	  uw	  score	  op	  de	  toets	  toe!	  
	  
E-‐mail	  adres:	  …………………………………………	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



6	  Eindversie	  vragenlijst	  
	  
Hieronder	  volgen	  enkele	  vragen	  en	  stellingen	  met	  betrekking	  tot	  hypotheken.	  Het	  is	  hierbij	  
de	  bedoeling	  dat	  u	  het	  juiste	  antwoord	  omcirkelt.	  Als	  u	  het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  niet	  
weet,	  omcirkel	  dan	  de	  ‘Weet	  ik	  niet’	  optie.	  	  
	  
A	  Algemene	  hypotheekzaken 

	  
70. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  

I	  Om	  te	  beslissen	  hoeveel	  geld	  u	  kunt	  lenen	  kijkt	  de	  bank	  onder	  andere	  naar	  uw	  
inkomsten,	  de	  waarde	  van	  het	  huis	  dat	  u	  wilt	  kopen	  en	  naar	  andere	  financiële	  
verplichten	  die	  u	  heeft	  (bijvoorbeeld	  alimentatie).	  	  
II	  Uw	  spaargeld	  en	  eigen	  vermogen	  beïnvloeden	  het	  bedrag	  dat	  u	  maximaal	  voor	  
uw	  hypotheek	  mag	  lenen.	  	  
	  
a.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
c.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

71. Welke	  van	  de	  onderstaande	  factoren	  zijn	  bepalend	  voor	  het	  bedrag	  dat	  u	  iedere	  
maand	  moet	  betalen	  voor	  uw	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  	  

a.	   De	  waarde	  van	  de	  woning	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

b.	   Uw	  inkomen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

c.	   Het	  rentepercentage	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

d.	  	   Het	  bedrag	  dat	  u	  moet	  aflossen	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

e.	   De	  hypotheekvorm	  	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
72. Wat	  wordt	  er	  binnen	  de	  Annuïteitenhypotheek	  bedoeld	  met	  ‘aflossen’?	  

	  
a.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  schuld	  vermindert	  
b.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  u	  minder	  rente	  betaalt	  
c.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  schuld	  lager	  wordt	  en	  u	  minder	  
rente	  betaalt	  	  
d.	  Een	  bedrag	  overmaken	  naar	  de	  bank	  zodat	  uw	  spaardeel	  hoger	  wordt	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

73. Jan	  heeft	  een	  huis	  gekocht.	  Hij	  heeft	  al	  een	  lening	  voor	  zijn	  auto,	  maar	  hij	  gaat	  nu	  
ook	  een	  hypotheek	  aanvragen.	  Wat	  is	  het	  belangrijkste	  verschil	  tussen	  een	  
hypotheek	  en	  een	  gewone	  lening?	  
	  
a.	  Bij	  een	  hypotheek	  is	  het	  bedrag	  dat	  u	  leent	  hoger	  dan	  bij	  een	  gewone	  lening	  
b.	  Bij	  een	  hypotheek	  betaalt	  u	  rente	  en	  bij	  een	  gewone	  lening	  niet	  
c.	  Bij	  een	  hypotheek	  is	  uw	  huis	  meestal	  het	  onderpand	  en	  bij	  een	  gewone	  lening	  niet	  
d.	  Een	  hypotheek	  kunt	  u	  alleen	  afsluiten	  voor	  een	  huis	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

74. U	  heeft	  een	  hypotheek	  afgesloten	  voor	  20	  jaar.	  U	  gaat	  na	  5	  jaar	  verhuizen	  en	  heeft	  
uw	  huis	  verkocht.	  Welke	  opties	  bestaan	  er	  met	  betrekking	  tot	  uw	  bestaande	  
hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  opties	  mogelijk.	  	  
	  
a.	   Uw	  hypotheek	  kunt	  u	  meenemen	  naar	  uw	  nieuwe	  

woning	  met	  de	  huidige	  condities	  
Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

b.	  	   U	  kunt	  uw	  hypotheek	  doorverkopen	  aan	  de	  
nieuwe	  bewoners	  	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

c.	   U	  kunt	  een	  nieuwe	  hypotheek	  afsluiten,	  alleen	  
moet	  u	  eerst	  een	  boete	  betalen	  aan	  uw	  huidige	  
hypotheekverstrekker	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  

75. U	  ontvangt	  van	  de	  bank	  een	  hypotheekofferte.	  In	  de	  offerte	  ziet	  u	  de	  totale	  prijs	  
van	  de	  lening	  staan.	  Wat	  bedoelt	  de	  bank	  met	  deze	  totale	  prijs	  van	  de	  lening?	  
	  
a.	  De	  som	  van	  alle	  rente	  en	  aflossingen	  
b.	  De	  totale	  rentekosten	  van	  de	  hypotheek	  
c.	  De	  jaarlijkse	  hypotheeklast	  
d.	  De	  totale	  aflossing	  	  
e.	  	  Weet	  ik	  niet	  

	  	  
76. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  

I	  Overwaarde	  betekent	  dat	  de	  verkoop-‐of	  marktwaarde	  van	  een	  huis	  hoger	  is	  dan	  
de	  hypotheek	  die	  erop	  rust.	  
II	  De	  overwaarde	  moet	  u	  bij	  aankoop	  van	  een	  nieuwe	  woning	  verplicht	  in	  de	  
nieuwe	  woning	  investeren.	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

77. Moet	  u	  met	  de	  onderstaande	  gebeurtenissen	  rekening	  houden	  bij	  het	  afsluiten	  
van	  uw	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  	  
	  

a.	   Uw	  pensioen	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   Uw	  kans	  op	  werkeloosheid	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   Uw	  kans	  op	  arbeidsongeschiktheid	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   Uw	  kans	  op	  scheiding	   Ja	  	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  

78. De	  waarde	  van	  een	  huis	  blijft	  nooit	  gelijk.	  Hierdoor	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  de	  
hypotheek	  hoger	  is	  dan	  de	  marktwaarde	  van	  uw	  huis.	  U	  wilt	  uw	  huis	  verkopen,	  
maar	  de	  waarde	  van	  uw	  huis	  is	  gedaald.	  Wat	  zijn	  hiervan	  de	  gevolgen	  voor	  u?	  
	  
a.	  Uw	  huis	  is	  het	  onderpand	  van	  uw	  hypotheek	  en	  dus	  in	  het	  bezit	  van	  de	  bank.	  
Dit	  heeft	  dus	  geen	  gevolgen	  voor	  u.	  	  
b.	  U	  krijgt	  hierdoor	  te	  maken	  met	  een	  restschuld,	  deze	  moet	  worden	  betaald	  uit	  
eigen	  middelen	  of	  meegefinancierd	  worden	  bij	  de	  aankoop	  van	  uw	  nieuwe	  huis.	  
c.	  Uw	  huis	  is	  het	  onderpand	  van	  uw	  hypotheek.	  U	  krijgt	  van	  de	  bank	  het	  verschil	  
terug	  tussen	  de	  waarde	  die	  uw	  huis	  eerst	  had	  en	  de	  waarde	  die	  het	  nu	  heeft.	  	  
d.	  U	  krijgt	  hierdoor	  te	  maken	  met	  een	  restschuld,	  als	  u	  in	  uw	  nieuwe	  woning	  gaat	  
zitten	  wordt	  deze	  restschuld	  kwijtgescholden.	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

79. 	  Welke	  van	  de	  onderstaande	  verzekeringen	  bent	  u	  verplicht	  af	  te	  sluiten	  bij	  het	  
afsluiten	  van	  een	  hypotheek?	  Er	  zijn	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  
	  

a.	   Opstalverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   Inboedelverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   Aansprakelijkheidsverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   Rechtsbijstandsverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
e.	   Inkomensverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
f.	   Overlijdensrisicoverzekering	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
B	  Hypotheekvormen	  
	  

80. Op	  welke	  wijze	  wordt	  de	  Lineaire	  hypotheek	  afgelost?	  
	  
a.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  
b.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  af	  
c.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  premie	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  af	  
d.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  en	  premie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
	  
	  



	  
	  

81. Op	  welke	  wijze	  wordt	  de	  Annuïteiten	  hypotheek	  afgelost?	  
	  
a.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  
b.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  looptijd	  af	  
c.	  U	  betaalt	  iedere	  maand	  rente	  en	  premie	  en	  lost	  uw	  schuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  af	  
d.	  U	  lost	  iedere	  maand	  een	  deel	  van	  uw	  schuld	  af	  en	  betaalt	  daarnaast	  ook	  iedere	  
maand	  rente	  en	  premie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  

	  
82. Welke	  van	  de	  onderstaande	  hypotheekvormen	  levert	  een	  restschuld	  op	  aan	  het	  

einde	  van	  de	  looptijd?	  
	  
a.	  De	  Annuïteitenhypotheek	  
b.	  De	  Lineaire	  hypotheek	  
c.	  Zowel	  de	  Annuïteitenhypotheek	  als	  de	  Lineaire	  hypotheek	  	  
d.	  Geen	  van	  beide	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

83. Welke	  hypotheekvorm	  wordt	  hieronder	  afgebeeld?	  
	  

	  
	  
a.	  De	  Lineaire	  hypotheek	  
b.	  De	  Annuïteitenhypotheek	  
c.	  Beide	  hypotheekvormen	  	  
d.	  Geen	  van	  beide	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
84. 	  Op	  welke	  hypotheek	  is	  de	  onderstaande	  beschrijving	  van	  toepassing?	  

“	  Het	  deel	  van	  uw	  aflossing	  blijft	  iedere	  maand	  gelijk.	  En	  omdat	  u	  meteen	  aflost,	  
daalt	  direct	  uw	  hypotheekschuld.	  Daardoor	  hoeft	  u	  iedere	  maand	  steeds	  minder	  
rente	  te	  betalen	  en	  kunt	  u	  ook	  minder	  rente	  aftrekken.”	  
	  
a.	  De	  Annuïteitenhypotheek	  
b.	  De	  Lineaire	  hypotheek	  
c.	  Beide	  hypotheekvormen	  

	  	   d.	  Geen	  van	  beide	  
	  	   e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  



	  
	  
	  
C	  Hypotheekrente	  
	  

85. Wat	  wordt	  er	  bedoeld	  met	  de	  term	  ‘hypotheekrenteaftrek’?	  
	  
a.	  Het	  bedrag	  dat	  u	  iedere	  maand	  aan	  rente	  betaalt	  voor	  uw	  hypotheek	  
b.	  Het	  deel	  van	  uw	  inkomen	  dat	  u	  aan	  hypotheekrente	  besteedt	  
c.	  Het	  deel	  van	  de	  hypotheekrente	  dat	  u	  van	  de	  belastingdienst	  terugkrijgt	  
d.	  Het	  deel	  van	  de	  hypotheekrente	  dat	  u	  van	  de	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie	  
terugkrijgt.	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

86. Waarvan	  mag	  u	  de	  hypotheekrente	  aftrekken?	  
	  
a.	  Van	  uw	  inkomen	  
b.	  Van	  uw	  hypotheekschuld	  
c.	  Van	  de	  belasting	  die	  u	  over	  uw	  inkomsten	  moet	  betalen	  
d.	  Dit	  is	  afhankelijk	  van	  de	  hypotheekvorm	  die	  u	  kiest	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

87. 	  Voor	  hoeveel	  jaar	  is	  de	  hypotheekrente	  die	  u	  betaalt	  aan	  de	  bank	  aftrekbaar?	  
	  
a.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  25	  jaar	  	  
b.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  30	  jaar	  	  
c.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  35	  jaar	  	  
d.	  Onder	  voorwaarde	  maximaal	  40	  jaar	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

88. Als	  u	  nu	  een	  hypotheek	  zou	  afsluiten.	  Zou	  u	  dan	  bij	  de	  volgende	  
hypotheekvormen	  recht	  hebben	  op	  hypotheekrenteaftrek?	  	  
	  

a.	   De	  (Bank)	  Spaar	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
b.	   De	  Beleggingshypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
c.	   De	  Aflossingsvrije	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
d.	   De	  lineaire	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
e.	  	   De	  Annuïteiten	  hypotheek	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
	  

89. U	  ziet	  een	  advertentie	  voor	  een	  hypotheek.	  In	  de	  advertentie	  staan	  drie	  
verschillende	  rentes.	  De	  eerste	  is	  2,9%.	  De	  tweede	  is	  4,7%	  en	  de	  derde	  is	  5,2%.	  	  
Hoeveel	  rente	  u	  moet	  betalen	  is	  afhankelijk	  van	  de	  rentevaste	  periode.	  Bij	  welke	  
bovengenoemde	  rentepercentages	  is	  die	  periode	  het	  kortst?	  
	  
a.	  2,9%	  rente	  
b.	  4,7	  %	  rente	  
c.	  5,2	  %	  rente	  
d.	  Weet	  ik	  niet	  



	  
	  

90. David	  kiest	  ervoor	  om	  het	  rentepercentage	  van	  zijn	  hypotheek	  voor	  10	  jaar	  vast	  
te	  zetten,	  wat	  betekent	  dit?	  
	  
a.	  Dat	  hij	  10	  jaar	  lang	  hetzelfde	  rentepercentage	  moet	  betalen.	  
b.	  Dat	  zijn	  rentepercentage	  voor	  de	  komende	  tien	  jaar	  meegroeit	  of	  daalt	  met	  de	  
economie.	  
c.	  Dat	  hij	  alleen	  de	  komende	  10	  jaar	  rente	  hoeft	  te	  betalen.	  
d.	  Dat	  hij	  de	  komende	  10	  jaar	  nog	  niet	  begint	  met	  het	  aflossen	  van	  zijn	  hypotheek.	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

91. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Over	  het	  algemeen	  geldt:	  hoe	  korter	  de	  rentevaste	  periode,	  hoe	  hoger	  het	  
rentepercentage	  dat	  u	  moet	  betalen.	  
II	  Bij	  een	  variabele	  rente	  kan	  uw	  maandelijkse	  last	  zowel	  hoger	  als	  lager	  worden.	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

92. 	  Diana	  heeft	  een	  huis	  met	  een	  hypotheek	  gekocht.	  Diana	  kiest	  voor	  een	  lange	  
rentevaste	  periode.	  Waarom	  doet	  zij	  dat?	  
	  
a.	  Een	  lange	  rentevaste	  periode	  is	  over	  de	  hele	  looptijd	  goedkoper	  
b.	  Diana	  wil	  niet	  het	  risico	  lopen	  dat	  de	  rente	  onverwacht	  omhoog	  gaat	  
c.	  Het	  rentepercentage	  is	  lager	  bij	  een	  lange	  rentevaste	  periode	  
d.	  Diana	  weet	  dan	  zeker	  dat	  zij	  haar	  hypotheekschuld	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
looptijd	  kan	  afbetalen	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

93. Hoe	  heet	  de	  rente	  die	  u	  daadwerkelijk	  betaalt	  aan	  uw	  hypotheekverstrekker?	  
	  
a.	  De	  nominale	  rente	  
b.	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  (JKP)	  
c.	  De	  vaste	  rente	  
d.	  De	  reële	  rente	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



94. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Het	  eigenwoningforfait	  moet	  u	  aangeven	  bij	  de	  belasting,	  dit	  zien	  zij	  als	  
inkomsten	  die	  u	  heeft	  uit	  uw	  woning	  
II	  Het	  eigenwoningforfait	  is	  een	  percentage	  van	  de	  WOZ-‐waarde	  van	  uw	  woning	  
die	  uw	  hoofdverblijf	  is	  
	  
a.	  Alleen	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

95. U	  wilt	  berekenen	  hoeveel	  de	  waarde	  is	  van	  uw	  eigenwoningforfait.	  U	  heeft	  
hiervoor	  onderstaand	  tabel	  gevonden	  op	  het	  internet.	  De	  WOZ-‐waarde	  van	  uw	  
woning	  is:	  €	  279.000.	  Met	  welke	  percentage	  moet	  u	  het	  eigenwoningforfait	  
volgens	  de	  tabel	  berekenen?	  

Tabel	  eigenwoningforfait	  2013	  

Waarde van de woning Eigenwoningforfait 

meer dan niet meer dan 

- € 12.500 0% 

€ 12.500 € 25.000 0,20% 

€ 25.000 € 50.000 0,35% 

€ 50.000 € 75.000 0,45% 

€ 75.000 € 1.040.000 0,60% 

€ 1.040.000 - € 6.240 + 1,30% van de waarde 
van de woning boven 
€ 1.040.000 

	  
a.	  0,20%	  
b.	  0,35%	  
c.	  0,45	  %	  
d.	  0,60%	  
e.	  	  6.250	  +	  1,30%	  van	  de	  waarde	  van	  de	  woning	  
f.	  Weet	  ik	  niet	  	  

	  

	  



 
96. Daan	  heeft	  een	  eigen	  huis.	  Hij	  betaalde	  vorig	  jaar	  10.000	  euro	  hypotheekrente.	  

Hij	  moet	  42%	  belasting	  betalen	  over	  zijn	  inkomen.	  Daan	  mag	  de	  rente	  van	  zijn	  
hypotheek	  aftrekken	  van	  zijn	  inkomen.	  Hoeveel	  geld	  krijgt	  hij	  hierdoor	  terug?	  
	  
a.	  Minder	  dan	  4.200	  euro	  
b.	  4.200	  euro	  
c.	  10.000	  euro	  
d.	  14.200	  euro	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

97. Diana	  heeft	  100	  euro	  op	  haar	  spaarrekening.	  De	  rente	  van	  haar	  spaarrekening	  is	  
2%	  per	  jaar.	  Hoeveel	  heeft	  Diana	  na	  5	  jaar	  op	  haar	  spaarrekening	  staan,	  als	  zij	  het	  
geld	  altijd	  op	  deze	  rekening	  heeft	  laten	  staan?	  
	  
a.	  110	  euro	  
b.	  102	  euro	  
c.	  Meer	  dan	  102	  euro	  
d.	  Meer	  dan	  110	  euro	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

98. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  (JKP)	  is	  altijd	  een	  hoger	  percentage	  dan	  de	  
nominale	  rente	  
II	  Het	  Jaarlijks	  kostenpercentage	  geeft	  beter	  weer	  wat	  de	  werkelijke	  kosten	  zijn	  
dan	  de	  	  nominale	  rente	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  

	  
	  
D	  De	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie	  	  
	  

99. Door	  wie	  wordt	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  verstrekt?	  
	  
a.	  Door	  uw	  hypotheekverstrekker	  
b.	  Door	  het	  Nationaal	  Instituut	  voor	  Budgetvorming	  
c.	  Door	  de	  Stichting	  Waarborgfonds	  Eigen	  Woningen	  
d.	  Door	  de	  overheid	  	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



100. Jantine	  sluit	  haar	  eerste	  hypotheek	  af.	  Zij	  leent	  hiervoor	  345.000	  euro.	  
Komt	  zij	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  Hypotheek	  Garantie?	  
	  
a.	  Nee,	  dit	  kan	  zij	  namelijk	  alleen	  aanvragen	  voor	  haar	  tweede	  hypotheek	  
b.	  Nee,	  zij	  leent	  hiervoor	  namelijk	  teveel	  geld	  van	  de	  hypotheekverstrekker	  
c.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  eerste	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  
Nationale	  Hypotheek	  Garantie	  
d.	  Ja,	  iedereen	  die	  een	  hypotheek	  afsluit	  komt	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  
Hypotheek	  Garantie	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  	  
	  

101. Welke	  van	  de	  onderstaande	  stellingen	  zijn	  juist?	  
I	  De	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  geeft	  uw	  hypotheekverstrekker	  de	  zekerheid	  
dat	  uw	  hypotheekschuld	  wordt	  terugbetaald.	  	  
II	  U	  komt	  alleen	  in	  aanmerking	  voor	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  wanneer	  u	  
een	  nieuwbouwhuis	  heeft.	  	  
	  
a.	  Alleen	  stelling	  I	  is	  juist	  
b.	  Alleen	  stelling	  II	  is	  juist	  
c.	  Beide	  stellingen	  zijn	  juist	  
d.	  Beide	  stellingen	  zijn	  onjuist	  
e.	  Weet	  ik	  niet	  
	  

102. Biedt	  de	  Nationale	  Hypotheekgarantie	  de	  onderstaande	  voordelen?	  Er	  zijn	  
meerdere	  antwoorden	  mogelijk.	  
	  

U	  betaalt	  minder	  hypotheekrente	   Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  
U	  loopt	  minder	  risico	  als	  u	  de	  hypotheekschuld	  
onverhoopt	  niet	  meer	  kan	  betalen	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

Uw	  restschuld	  wordt	  onder	  voorwaarden	  
kwijtgescholden	  door	  het	  NHG	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

U	  hoeft	  met	  een	  NHG	  geen	  borgstellingsprovisie	  te	  
betalen	  

Ja	  /	  Nee	  /	  Weet	  ik	  niet	  

	  
D	  Over	  uzelf	  	  
	  

103. In	  hoeverre	  bent	  u	  het	  eens	  met	  de	  onderstaande	  stellingen?	  	  
Alle	  antwoorden	  zijn	  juist.	  	  
	  
	  

a.	   Ik	  houd	  mijn	  financiële	  zaken	  goed	  in	  de	  gaten	   Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  
b.	   Ik	  kan	  goed	  met	  geld	  omgaan	   Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  
c.	   Ik	  krijg	  hulp	  van	  anderen	  bij	  mijn	  financiële	  

zaken	  (denk	  aan	  familie,	  of	  een	  adviseur)	  
Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  

d.	   Ik	  weet	  precies	  hoeveel	  ik	  iedere	  maand	  uitgeef	   Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  
e.	   Ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  ik	  mijn	  hypotheek	  

zelfstandig	  (zonder	  hypotheekadviseur)	  kan	  
afsluiten	  

	  
Eens	  0	  0	  0	  0	  0	  Oneens	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

 

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  


