“Hoeveel kan ik lenen?”
Een onderzoek naar de hypotheektool van Homefinance

JASMIN MUALAA

2013

BA Scriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen
Universiteit Utrecht
Naam
Jasmin Mualaa
Studentnummer
3710025
Begeleider
Marloes Herijgers MA
November 2013

Samenvatting
Het afsluiten van een hypotheek is een van de belangrijkste financiële beslissingen
in je leven. Er is veel informatie beschikbaar over hypotheken en
hypotheekvormen, waaronder een grote hoeveelheid adviezen en tips. Daarnaast
zijn er verschillende hypotheektools die de hypotheek voor je berekenen. In dit
onderzoek is, door middel van twee onderzoeksmethoden, onderzoek gedaan naar
de hypotheektool van de website Homefinance om de volgende onderzoeksvraag
te beantwoorden: “In hoeverre worden de communicatieve doelen van de
hypotheektool gerealiseerd bij de gebruikers van de hypotheektool?” Een
functionele analyse is gemaakt van de hypotheekinformatie en de hypotheektool
van de website. Op basis van de functionele analyse was de verwachting dat
gebruikers die hypotheekinformatie aangeboden kregen, geen moeite zouden
hebben met het gebruiken van de tool en dat de hypotheekkennis zou toenemen.
Door middel van een kwantitatief onderzoek is duidelijk geworden dat dit niet het
geval is. Hypotheekinformatie is voor veel mensen erg ingewikkeld en het blijkt dat
de communicatieve doelen van de hypotheektool niet worden gerealiseerd bij de
gebruikers van de hypotheektool.
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1

Inleiding
“De AFM [Autoriteit Financiële Markten] heeft zich in het verleden kritisch en
bezorgd uitgelaten over de omvang van de schuldpositie en de restschuldrisico’s
van individuele huishoudens in Nederland. De AFM heeft in 2009 voorgesteld
maatregelen te nemen om de risico’s van deze hoge hypotheekschulden voor
huishoudens te beperken. Uiteindelijk hebben marktpartijen afgesproken om
restschuldrisico’s bij nieuwe hypotheken

te verkleinen.

De AFM

heeft

kredietverstrekkers bovendien opgeroepen met bestaande klanten in gesprek te
gaan om de risico’s ook voor deze groep te beperken.”
(AFM, 2013)
De overheid heeft per 1 januari 2013 verschillende veranderingen aangebracht in
de regels voor het verstrekken van hypotheken, “zodat minder mensen door hun
hypotheek in de financiële problemen komen” (Rijksoverheid, 2013). “Op dit
moment hebben 81.888 huiseigenaren moeite om hun hypotheek te betalen.”
(Bureau Krediet Registratie, 2013). Daarom zijn veel zaken veranderd. Een van de
grootste veranderingen is de regelgeving voor hypotheekrenteaftrek. Voorheen
waren er verschillende hypotheken, zoals de levenhypotheek, de spaarhypotheek,
de hybride hypotheek en een aflossingsvrije hypotheek en had men recht op
hypotheekrenteaftrek ongeacht het soort hypotheek dat was afgesloten. Sinds
begin 2013 komen huiseigenaren pas in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als
ze een hypotheek hebben waarbij ze maandelijks aflossen.
De overheid wil het met de nieuwe regels minder aantrekkelijk maken om
hypotheken af te sluiten met hoge risico’s. Dankzij deze wijziging wenden
huizenkopers zich tot de annuïteiten of de lineaire hypotheek. Bij deze
hypotheekvormen wordt de huiseigenaar namelijk verplicht om de hypotheek in de

7

looptijd af te lossen. Bij een lineaire hypotheek gebeurt dit door iedere maand een
vast bedrag af te lossen. Bij een annuïteitenhypotheek wordt iedere maand
eenzelfde bedrag betaald. Dit bedrag bestaat uit twee delen, namelijk een deel
rente en een deel aflossing (AFM, 2013).
Financiële producten als hypotheken zijn voor de meeste Nederlanders moeilijk te
begrijpen. In het verleden “zijn banken te veel transactiegericht geweest. De
dienstverlening werd hierdoor ondoorzichtig en voor klanten was het vaak niet
duidelijk wat een product precies inhield” (Nu.nl, 2013). Volgens het adviesrapport
Commissie Structuur Nederlandse Banken (2013):
“dienen banken te worden verplicht voor ingewikkelde producten die een
groot en langdurig effect hebben op huishoudens (hypothecaire leningen en
sparen voor pensioen) een standaardversie aan te bieden. Eenvoud en
standaardisatie bevorderen vergelijkbaarheid en transparantie, met name
van kosten, en daarmee concurrentie op prijs.” (p.7)
Om een verantwoorde keuze te maken voor een hypotheek is het natuurlijk wel
belangrijk dat je als klant begrijpt wat het product dat je aanschaft precies inhoudt.
Voor huiseigenaren en nieuwe kopers zijn er veel manieren om informatie te
krijgen over de verschillende mogelijkheden als het gaat om hypotheken. Zo is er
op internet veel te vinden, zijn er brochures en informatiefolders te krijgen en kan
men advies krijgen bij een hypotheekadviseur. Naast al deze bronnen van
informatie zijn er talloze hypotheektools te vinden op het internet. Een
hypotheektool is een rekenmodule waarmee bijvoorbeeld de maandlasten voor
een bepaalde hypotheek berekend kunnen worden of de maximaal te krijgen
hypotheek.
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In dit onderzoek ga ik me richten op een van de vele hypotheektools, namelijk de
tool van de website Homefinance. Door middel van een uitgebreide functionele
analyse en experimenteel onderzoek zal ik proberen de volgende onderzoeksvraag
te beantwoorden:
In hoeverre worden de communicatieve doelen van de hypotheektool
gerealiseerd bij de gebruikers van de hypotheektool?
De onderzoeksvraag zal worden beantwoord door middel van een aantal
deelvragen (zie hoofdstuk 2). De deelvragen bieden een basis voor de
beantwoording van de onderzoeksvraag en zijn op basis van de theorie
samengesteld.
In het volgende hoofdstuk zal het theoretisch kader van dit onderzoek worden
behandeld. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de methode van het onderzoek, met
daarin de respondenten en het design, worden besproken. Aansluitend zullen in
hoofdstuk 4 de resultaten van de functionele analyse van de hypotheektool aan
bod komen. Hierna zullen de resultaten van het experimenteel onderzoek worden
weergegeven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zal de conclusie worden geformuleerd,
worden suggesties voor verbetering gedaan en aansluitend volgt de discussie.
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2

Theoretisch kader
2.1

Voorkennis en financiële geletterdheid

.

Verschillende onderzoeken hebben zich gericht op de invloed van voorkennis op de
verwerking en begrijpelijkheid van teksten. “Dat komt doordat voorkennis op
meerdere manieren essentieel is bij het verwerken van informatie” (Pander Maat,
2012, p.75). Pander Maat (2012) noemt hiervoor twee redenen. “Ten eerste is
voorkennis nodig om te begrijpen wat ergens staat” (p.75), zo kan een lezer
binnenkomende informatie structureren en verbinden aan de kennis die hij al
heeft. “Ten tweede is voorkennis nodig om de binnenkomende informatie te
organiseren, door haar te verbinden aan kennis uit het lange-termijn geheugen”
(p.75). Daarnaast is voorkennis nodig, omdat het de lezer een idee geeft van waar
de tekst over gaat (Singer, 1990).
Voorkennis helpt een lezer bij het begrijpen van een tekst. De lezer vormt tijdens
het lezen een mentale representatie van een tekst. Kintsch & Van Dijk (1983)
onderscheiden drie niveaus van tekstrepresentatie. Het eerste niveau is de
oppervlakterepresentatie, dit is een mentale representatie van de exacte woorden
en syntactische structuur van een tekst. Het tweede niveau is de propositionele
representatie, de representatie van de tekst vormt nu een geheel van
betekenisvolle

zinnen.

Het

derde

en

laatste

niveau

is

het

situatiemodelrepresentatie, dit niveau integreert de tekstuele informatie met de
voorkennis van de lezer. Een lezer heeft een tekst dus pas begrepen wanneer dit
derde niveau is bereikt. De lezer heeft dan namelijk een compleet beeld van wat er
in de tekst staat.
Verder kan het tekstgenre ook invloed hebben op het tekstbegrip. In het artikel van
Zwaan (1994) bleek uit de resultaten dat de verwachtingen over het genre van de
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tekst invloed hebben op hoe lezers de tekst verwerken en representeren. Lezers
zullen informatie die zij al beschikken over hypotheken gebruiken bij het lezen van
de tekst over hypotheken en bij het maken van een mentale representatie hiervan.
De nieuwe regels en veranderingen op de huizenmarkt zijn niet voor iedereen
eenvoudig en begrijpelijk. “Uit een onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van
CentiQ en het Ministerie van Financiën blijkt dat de financiële kennis van veel
Nederlanders niet heel groot is” (Antonides et al., 2008; aangehaald in Kriek en
Ouwehand, 2013, p. 2). Wanneer consumenten geen kennis hebben van de
verschillende financiële producten is het ingewikkelder om een verantwoorde
keuze voor een product te maken (Hoeken et al., 2011). Op een verantwoorde
wijze omgaan met financiële producten wordt vaak aangeduid met de term
financiële geletterdheid. Financiële geletterdheid wordt door Remund (2010) als
volgt gedefinieerd:
11
“Financial literacy is a measure of the degree to which one understands key
financial concepts and possesses the ability and confidence to manage
personal finances through appropriate, short-term decision-making and
sound, long-range financial planning, while mindful of life events and
changing economic conditions.”
Een consument moet dus de financiële producten begrijpen, de verschillende
componenten kunnen beoordelen en afwegen, om vervolgens een verantwoorde
keuze te kunnen maken over zijn financiën. Om een verantwoorde keuze te maken
voor een hypotheek, moet een consument begrijpen welke verschillende
hypotheekvormen er zijn en waarin deze van elkaar verschillen. Deze verschillen
moet hij tegen elkaar afwegen om vervolgens te besluiten welke hypotheek het
beste bij zijn persoonlijke situatie past. Hierbij gaat het om meer dan alleen de
kennis die de consument heeft. Naast financiële kennis moet de consument deze

financiële kennis kunnen benutten bij het maken van een keuze (Kirsch, 2001).
Hutson (2011) combineert de kennis over financiële producten en de vaardigheid
deze te gebruiken in haar definitie van financiële geletterdheid: “Financial literacy
could be defined as measuring how well an individual can understand and use
personal finance-related information”. Financiële hypotheekgeletterdheid houdt in
dat een consument de kennis heeft over hypotheken en deze kan benutten bij het
maken van een keuze voor een geschikte hypotheek.
Om de complexe financiële informatie te begrijpen die men aangeboden krijgt bij
het zoeken naar een hypotheek, is het belangrijk dat men beschikt over de nodige
voorkennis over hypotheken. Van Es (2013) heeft een valide kennistest ontwikkeld
om de financiële geletterdheid over hypotheken van mensen te kunnen meten.
Met deze hypotheekkennistest kan worden vastgesteld of een lezer financieel laagof hooggeletterd is op het gebied van hypotheken.
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2.2

Multimodale informatie omgeving

.

Om hypotheekinformatie te begrijpen kan de consument gebruik maken van
verschillende informatiekanalen. Hypotheekaanbieders moeten klanten juiste
informatie geven over de financiële producten die zij aanbieden. De Autoriteit
Financiële Markten (AFM) “houdt op verschillende manieren toezicht op
aanbieders, adviseurs en bemiddelaars van hypotheken” (AFM, 2013). Zo
controleert zij of consumenten goed worden geïnformeerd en stelt zij bepaalde
regels aan de informatie die verschaft moet worden bij een complex, financieel
product. Dit geldt echter niet voor alle producten. Wanneer een consument
geïnteresseerd is in het kopen van een huis en daarvoor een hypotheek wil
afsluiten kan hij op verschillende manieren informatie en advies krijgen. Zo zijn er
verschillende websites en brochures die informatie geven (multimodale informatie
omgeving). Verder kan een consument ook een afspraak maken met een
(onafhankelijke) hypotheekadviseur. Daarnaast zijn er hypotheektools die de

consument een indicatie kunnen geven van de maximale hypotheek of de
maandlasten die hij zou moeten betalen. Deze tools worden niet door de AFM
gecontroleerd en ze verschillen per aanbieder van elkaar.
Al deze verschillende informatiekanalen kunnen een invloed hebben op de keuze
die men uiteindelijk maakt. Zo zal voor sommigen informatie uit de directe
omgeving, zoals vrienden en familie, zwaarder meewegen dan informatie uit een
brochure. Herijgers & Pander Maat (in preparation) hebben onderzoek gedaan
naar de informatiekanalen en de manier waarop mensen keuzes maken. Zij hebben
een model samengesteld, waarin alle informatiekanalen worden samengenomen,
samen met de communicatieve effecten die je bij een klant (first time buyer, hierna
FTB)

wil bewerkstelligen.

Dit model

(zie figuur 1)

geeft weer

hoe

hypotheekcommunicatie eruit moet zien. Het voegt de wensen die een klant heeft
samen met de mogelijkheden die een bank aanbiedt. Op basis hiervan zou een
klant een verantwoorde keuze voor een hypotheek moeten kunnen maken.

Figuur 1 Model Herijgers en Pander Maat (in preparation)

In het model worden drie fasen weergegeven die een klant doorloopt bij het
maken van een keuze voor een hypotheek. In de oriëntatiefase (information

13

search) is de klant aan het oriënteren wat zijn wensen zijn en welke mogelijkheden
hij heeft. Links in het model zijn de wensen van de klant weergegeven. Deze zijn:
-

FTB weet wat voor huis hij/zij wil

-

FTB weet hoeveel risico hij/zij wil nemen

-

FTB weet hoeveel hij/zij wil betalen nu

-

FTB weet hoeveel hij/zij wil betalen later

-

FTB weet hoeveel flexibiliteit hij/zij wil in een constructie van hypotheek

Naast het oriënteren naar de wensen van de klant, moet een klant ook oriënteren
naar de mogelijkheden die hij heeft. Deze mogelijkheden zijn in het rechterdeel
van het model opgenomen. Deze zijn:
-

FTB weet hoeveel geld hij/zij kan lenen

-

FTB weet welke verzekeringen er zijn die passen bij de risico’s die hij/zij
niet wil lopen

-

FTB weet welke hypotheekvormen er zijn

-

FTB weet welke keuzes hij/zij kan maken op gebied van rente

-

FTB weet welke voorwaarden er zijn bij ABN AMRO

De volgende fase is de evaluatiefase. Hierin evalueert de klant alle mogelijkheden
en bekijkt hij welke mogelijkheden voldoen aan zijn wensen. Hij voegt alle
mogelijkheden met zijn wensen samen: “De klant weet welke mogelijkheden
voldoen aan zijn wensen”.
Tot slot, in de derde fase, kan de klant op basis van de evaluatie een verantwoorde
keuze voor een hypotheek maken: “De klant kiest verantwoord een hypotheek”.
Het model van Herijgers en Pander Maat (in preparation) geeft weer welke fasen
een klant doorloopt bij het maken van een keuze voor een hypotheek. Het model
kan als basis worden gebruikt voor de verschillende hypotheekinformatie die er is,
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om te analyseren of de aangeboden hypotheekinformatie een klant ondersteunt
bij het doorlopen van de drie fasen.
2.3

Hypotheektool

Verschillende websites, van zowel banken als onafhankelijke adviesbureaus, bieden
een hypotheektool aan. Een hypotheektool geeft een consument de mogelijkheid
om zijn persoonlijke gegevens en wensen in te vullen. Vervolgens berekent de tool
op basis van deze gegevens bijvoorbeeld de maximale hypotheek of de
maandelijkse lasten. Zoals eerder gezegd controleert de AFM deze hypotheektools
niet en zijn aanbieders vrij om die naar eigen wens invulling te geven. Hierdoor
verschillen de tools erg van elkaar, niet alleen qua vormgeving, maar ook de
gegevens die ze van consumenten vragen en de resultaten die ze bieden zijn
anders. Voor een consument kan dit veel verwarring opleveren. Omdat een
hypotheektool vaak binnen een context valt waarin een consument vanuit
verschillende kanalen informatie krijgt, zullen de resultaten die de tool heeft
geboden niet onafhankelijk worden meegewogen in een beslissing. In een ideale
situatie zou de tool op zichzelf alle informatie moeten kunnen bieden die een
consument nodig heeft om een verantwoorde keuze te maken.
2.4

Usability

Usability is een term die verwijst naar de gebruiksvriendelijkheid van bijvoorbeeld
een website. Usability is ook een term die niet eenduidig te definiëren is, er is geen
absolute betekenis van wat deze gebruiksvriendelijkheid moet zijn. Brooke (1996)
geeft een definitie van usability als “appropriateness to a purpose” (p.1). Deze
definitie houdt in dat de usability van een tool of een product altijd moet worden
gezien in de context waarin het wordt gebruikt. Hierbij moet bij de context
gekeken worden naar de gebruikers van het product of de tool, de taken die de
gebruikers moeten uitvoeren en de karakteristieken van de organisationele en
sociale omgeving waarin het product of de tool wordt gebruikt.
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Brooke (1996) noemt drie maatstaven van usability, namelijk:
-

effectiviteit: het vermogen van gebruikers om taken te voltooien en de
kwaliteit van de output van deze taken

-

efficiëntie: de hoeveelheid hulpmiddelen die zijn gebruikt om een taak te
voltooien.

-

tevredenheid: de subjectieve reacties van gebruikers op het gebruikte product.

De manier waarop deze maatstaven daadwerkelijk worden gemeten kan natuurlijk
per product verschillen. Wanneer een tool gebruiksvriendelijk is, zal het voor de
consument dus eenvoudiger moeten zijn om de taken in de tool te voltooien.
Bij het invullen van een hypotheektool wordt verschillende informatie van de
gebruiker gevraagd, zoals inkomen en hypotheekbedrag, maar bijvoorbeeld ook
partneralimentatie of erfpacht. De gebruiker moet bij het invullen van de
hypotheektool onderscheid kunnen maken in de gevraagde gegevens. Zo zullen
sommige gegevens op jaarbasis worden gevraagd en sommige op maandbasis. Dit
verschil kan voor een gebruiker verwarrend zijn en ook invloed hebben op de
uitkomst van de hypotheektool. In het geval van een hypotheektool is de
effectiviteit dus relevant. Heeft de gebruiker het vermogen de hypotheektool
correct in te vullen? En kan de gebruiker ook de resultaten op een juiste manier
interpreteren?
2.5

Functionele analyse

22..5.5

De functionele analyse richt zich op het bestuderen van de doelgroepen, de doelen
en functies van een tekst en welke effecten die op de beoogde doelgroep hebben.
Ook maakt de functionele analyse het mogelijk om vervolgens een tekst, de inhoud
en de vorm hiervan, aan te passen aan de beoogde ‘ideale tekst’ (Karreman en
Steehouder, 2008). Deze methode is een expertmethode, die de mogelijkheid
biedt een tekst te analyseren en evalueren. De analyse laat zien hoe een tekst
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functioneert, maar houdt hierbij geen rekening met hoe lezers de tekst ervaren. De
resultaten van een functionele analyse bestaan uit een evaluatie van de tekst met
eventueel suggesties ter verbetering van de tekst.
De functionele analyse bestaat uit een aantal fasen. Allereerst worden de doelen
en de doelgroep van de tekst bepaald. Hierbij wordt uiteraard de tekst gebruikt,
maar daarnaast ook alle kennis die er is over de context, die niet in de tekst staat.
Het doel van de organisatie kan worden bepaald. Dit kan in de tekst staan, maar
kan ook tijdens de context analyse worden achterhaald omdat het niet letterlijk in
de tekst staat. Met behulp van de tekst probeert de schrijver de cognities van de
doelgroep over het onderwerp van de tekst te beïnvloeden, deze worden de
communicatieve doelen genoemd. “De communicatieve doelen staan dan meestal
niet los van elkaar: er zit een hiërarchie in. Bepaalde doelen zijn ondersteunend ten
aanzien van andere.” (Karreman & Steehouder, 2008, p.14) Met de
communicatieve doelen probeert een schrijver meer te bereiken, namelijk een
lezer aanzetten tot bepaald gedrag. De gevolgen voor het gedrag van de lezer
worden de consecutieve doelen genoemd (Karreman & Steehouder, 2008).
In de tweede fase van de functionele analyse gaat het “om het identificeren en
karakteriseren van de verschillende onderdelen van de tekst” (Karreman &
Steehouder, 2008, p.20), deze kunnen visuele (paragraaf, hoofdstuk, regel),
inhoudelijke (per deelonderwerp), of talige onderdelen (woorden of uitdrukkingen)
zijn. Elk van deze onderdelen heeft een eigen functie die bijdraagt aan het doel van
de tekst. Per onderdeel wordt een teksthandeling bepaald. Teksthandelingen zijn
tekstonderdelen “die een bijdrage leveren aan een of meer communicatieve
doelen van een tekst” (Karreman & Steehouder, 2008, p.20).
De derde fase bestaat uit de “beoordeling van de functionaliteit van de tekst”
(Karreman & Steehouder, 2008, p.6). Hierbij wordt nogmaals gekeken naar de
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doelen van de tekst en hoe de tekst bijdraagt aan het behalen van deze doelen. Op
basis van deze evaluatie kunnen suggesties ter verbetering van de tekst worden
gedaan (Karreman & Steehouder, 2008).
De functionele analyse kan worden toegepast op verschillende teksten. Een
hypotheektool is geen uitgebreide tekst, maar wel een tekst met een bepaald doel
en moet vaak ook een bepaald gedrag bij de gebruiker teweegbrengen. Om de
reden is de functionele analyse een geschikte methode om een hypotheektool te
bestuderen.
2.6

Onderzoek

Een functionele analyse geeft de mogelijkheid om een tekst te analyseren en te
evalueren, maar geeft geen beeld van wat de gebruikers van de tekst vinden.
Daarom wil ik door middel van dit onderzoek analyseren of de resultaten van een
functionele analyse overeenkomen met de ervaringen van de gebruikers van een
tekst. Naast een uitgebreide functionele analyse (expertmethode) zal een
kwantitatief onderzoek worden uitgevoerd waarbij de ervaringen van de
gebruikers (gebruikersmethode) worden vastgelegd. Vervolgens zullen de
expertmethode en gebruikersmethode worden vergeleken. De hoofdvraag luidt als
volgt:
In hoeverre worden de communicatieve doelen van de hypotheektool
gerealiseerd bij de gebruikers van de hypotheektool?

18

Om de hoofdvraag te beantwoorden zal gebruik worden gemaakt van een aantal
deelvragen. De deelvragen luiden als volgt:
Welke communicatieve doelen heeft de hypotheektool?
In hoeverre heeft de hypotheektool (inclusief het stappenplan) invloed op de
financiële geletterdheid van de gebruikers?
In hoeverre zijn respondenten bewust van hun kennis over hypotheken?
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden een aantal methoden gebruikt.
De eerste deelvraag zal worden beantwoord met behulp van een functionele
analyse (zie hoofdstuk 4). De tweede deelvraag kan worden beantwoord door de
scores van de hypotheekkennistest te vergelijken. De verwachting is dat wanneer
men de hypotheektool heeft doorlopen en de informatie vooraf heeft gelezen hij
de hypotheekkennistest een tweede keer beter zal maken en dus hoger zal scoren.
De derde deelvraag zal worden beantwoord door middel van een zelfrapportage
test, waarbij respondenten moeten aangeven in hoeverre ze het eens zijn met
verschillende stellingen.
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3

Methode
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is een functionele analyse
gemaakt van de hypotheektool van de website Homefinance. Hiermee is gekeken
welke communicatieve doelen met de website bereikt willen worden en op welke
manier dat gebeurt. Daarnaast is een kwantitatief onderzoek gedaan naar de
gebruikerservaringen van de hypotheektool om te kijken of de tool daadwerkelijk
de doelen realiseert bij de gebruikers en hoe gebruikers de tool ervaren.
3.1

Functionele analyse Homefinance

3.1 .

Om inzicht te krijgen in de manier waarop een tool informatie verschaft en hoe dit
past in de ‘ideale situatie’ (gebaseerd op het model van Herijgers & Pander Maat,
in preparation) is gekozen om een functionele analyse uit te voeren van de
hypotheektool van Homefinance en het stappenplan “Hypotheek maandlasten
berekenen” (Homefinance, 2013). Op deze manier is het mogelijk de tool te
evalueren aan de hand van het doel(en) en de functies die in een ideale tool
zouden moeten terugkomen. Voor de functionele analyse zijn de stappen
doorgelopen die worden behandeld in het artikel van Karreman en Steehouder
(2008).
Allereerst is de context van de website geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de
organisatie zelf, welke organisatiedoelen Homefinance heeft en welke doelgroep
zij wil aanspreken. Verder is gekeken naar de consecutieve doelen van
Homefinance. Vervolgens is een indeling gemaakt in de tekst op basis van het
onderwerp per alinea. Hierna zijn de communicatieve effecten van de tekst in
beeld gebracht door de verschillende teksthandelingen te identificeren en toe te
wijzen aan een communicatief effect. Deze worden weergegeven in een tabel (zie
bijlage B). De tabel geeft weer wat er in de tool en het stappenplan terugkomt. Op
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deze manier is het eenvoudig de gaten tussen de ideale situatie en de huidige
situatie te vinden. Tot slot is de hiërarchische verhouding tussen de
communicatieve effecten weergegeven. Deze levert een doelenboom op met
daarin de verschillende communicatieve effecten van de hypotheektool van
Homefinance (huidige situatie) om de vergelijking tussen de ideale en de huidige
situatie nog eenvoudiger te maken. Deze huidige doelenboom is in bijlage C te
vinden.
Om de hypotheektool van Homefinance in een groter geheel te kunnen plaatsen is
een vergelijking gemaakt tussen de doelenboom van de hypotheektool en een
ideale situatie. Om de vergelijking duidelijk te maken zijn de communicatieve
effecten van het model van Herijgers en Pander Maat (in preparation) in een
doelenboom (ideale situatie, zie bijlage A) geplaatst. Zo kon worden geanalyseerd
in hoeverre de huidige situatie en de ideale situatie overeenkwamen en op welke
onderdelen de hypotheektool van Homefinance tekortschiet of misschien juist
aanvulling biedt.
3.2

Experimenteel onderzoek

3.2.

Naast de functionele analyse is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om de
ervaring van gebruikers vast te stellen. Het onderzoek bestond uit verschillende
onderdelen. Deze zullen hieronder allemaal afzonderlijk worden besproken. Eerst
zal een korte opzet van de methode worden geschetst.
3.2.1

Respondenten

.

Voor het onderzoek is het belangrijk respondenten te vinden die bezig zijn met
hypotheken. Dit kan zijn omdat zij starters zijn en een huis willen kopen of omdat
de huidige hypotheek niet meer bij de gezinssituatie past en zij deze graag willen
aanpassen. Hierom zijn respondenten vanaf 21 jaar tot maximaal 65 jaar benaderd.
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3.2.2

Condities

.

De respondenten zijn verdeeld in twee groepen. Er zijn digitaal twee verschillende
enquêtes die willekeurig naar de respondenten zijn gestuurd. De helft van de
respondenten kreeg een enquête inclusief stappenplan (zie voor het stappenplan
hoofdstuk 3.2.3.3) en de andere groep respondenten kreeg een enquête zonder
stappenplan. Het stappenplan werd voor de ene groep aangeboden voordat zij het
scenario (zie voor het scenario hoofdstuk 3.2.3.4) te lezen kregen en de andere
groep kreeg na de kennistest direct het scenario te lezen en geen stappenplan. Op
deze manier kan een vergelijking worden gemaakt tussen de groepen om te zien
op het stappenplan een effect heeft op de hypotheekkennis van respondenten.
3.2.3

Afname

.

De respondenten konden digitaal meedoen aan de enquête. Hierdoor hadden
respondenten de mogelijkheid op een willekeurig moment de enquête thuis in te
vullen. Via een link komen ze op de website en zodra ze de enquête hebben
voltooid, wordt deze verstuurd. Ze kregen achtereenvolgens de verschillende
onderdelen die zij zo zorgvuldig mogelijk moesten invullen. Allereerst kregen zij
een vragenlijst voorgelegd om de demografische gegevens vast te leggen.
Vervolgens moesten respondenten de hypotheekkennistest maken. Na de
hypotheekkennistest kreeg de helft van de respondenten het stappenplan te lezen.
Vervolgens kregen zij een scenario en konden zij de tool invullen. De andere helft
kreeg direct na de kennistest het scenario en kon daarna de tool invullen. Zij
kregen het stappenplan niet te lezen. Na het invullen van de tool kregen de
respondenten een zelfrapportage test voorgelegd, om te onderzoeken of ze zelf
denken de hypotheekinformatie te hebben begrepen. Tot slot moesten de
respondenten dezelfde hypotheekkennistest nog een keer maken.
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3.2.3.1

Demografische gegevens

.

De vragenlijst met demografische gegevens bestond uit vragen naar leeftijd,
geslacht, geboorteland en geboorteland van beide ouders. Verder moesten
respondenten hun bruto jaarsalaris, de hoogst genoten of huidige opleiding
aangeven. Ook konden ze aangeven of ze al eerder een hypotheek hadden
afgesloten. Deze gegevens zijn belangrijk omdat je op deze manier een verdeling
kan maken binnen de groep respondenten. Hierdoor kun je verschillende groepen
met elkaar te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken naar verschillen
tussen mannen en vrouwen, hoog- of laagopgeleiden of zelfs naar mensen die
meer of minder verdienen.
Daarnaast moesten respondenten over hun eigen hypotheekkennis oordelen. Ze
kregen de volgende vraag voorgelegd:
“Als u uzelf een rapportcijfer moet geven voor kennis over hypotheken,
welk cijfer zou dat dan zijn? (schaal van 1 tot 10)”
Vooraf moesten respondenten dus aangeven welk cijfer zij zichzelf geven voor hun
kennis over hypotheken. Dit cijfer kan vervolgens worden vergeleken met de
hypotheekkennistest en de zelfrapportage test. Zie voor de demografische
vragenlijst bijlage F.
3.2.3.2

Hypotheekkennistest

Om de financiële hypotheekgeletterdheid van respondenten te meten is gekozen
voor

de

hypotheekkennistest

ontwikkeld

door

Van

Es

(2013).

De

hypotheekkennistest behandelt door middel van meerkeuzevragen verschillende
onderdelen die te maken hebben met hypotheken. De test bestaat uit 21
meerkeuzevragen,

over

algemene

hypotheekzaken,

hypotheekvormen en

hypotheekrente. De test eindigt met een aantal stellingen waarvan de respondent
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moet aangeven in hoeverre hij of zij het eens of oneens is met de stellingen. De
hypotheekkennistest is te vinden in bijlage G.
De hypotheekkennistest had ook een aantal vragen die over de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) gaan. Deze vragen zijn uit de kennistest gehaald. De
NHG wordt namelijk niet behandeld in de informatie die lezers vooraf krijgen en
ook niet in de hypotheektool. Het is dus irrelevant om hier vragen over te stellen.
De respondenten die NHG niet kennen zullen deze na de informatie en de
hypotheektool ook niet kennen. En respondenten die al bekend waren met NHG
zullen ook niet meer kennis hierover opdoen.
De hypotheekkennistest wordt na de zelfrapportage test nogmaals afgenomen om
te onderzoeken of respondenten ook daadwerkelijk beter scoren. Er zullen geen
veranderingen komen in de manier waarop de test wordt afgenomen. De test is
vooraf als achteraf exact hetzelfde.
3.2.3.3

Stappenplan “Hypotheek maandlasten berekenen”
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.

Na het invullen van de hypotheekkennistest kregen respondenten een stappenplan
voorgelegd waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je hypotheek maandlasten
kunt berekenen. Dit stappenplan wordt op de website van Homefinance
aangeboden. Het stappenplan is voor het onderzoek aangepast, omdat het
stappenplan dat op de website wordt aangeboden erg lang is. Zo zijn voorbeelden
eruit gehaald en is informatie die vaker terugkwam ook verwijderd. Door middel
van het stappenplan kregen respondenten inzicht in wat de hypotheektool eigenlijk
berekent en wat ze met deze informatie kunnen. Ook worden de begrippen die
worden gebruikt gedefinieerd en uitgelegd. Dit zou het voor respondenten
eenvoudiger moeten maken om de tool in te vullen. Hierdoor zouden ze ook de
hypotheekkennistest achteraf beter moeten maken, omdat respondenten
informatie over hypotheken krijgen die ze tijdens de hypotheekkennistest weer

kunnen gebruiken. De voorkennis die de respondent heeft wordt door het
stappenplan aangevuld. Zie voor het stappenplan bijlage H.
3.2.3.4

Scenario

Omdat de enquête digitaal door respondenten kon worden ingevuld heb ik ervoor
gekozen om respondenten een scenario voor te leggen. In dit scenario staan alle
gegevens die de respondenten nodig hebben om de hypotheektool in te vullen. De
informatie staat er echter niet letterlijk in. Hierdoor kon uiteindelijk worden
beoordeeld of de respondenten de informatie goed hebben gelezen en de tool
juist hebben ingevuld. Hiermee kan de effectiviteit van de tool worden bepaald. Als
respondenten het vermogen hebben de taken van de tool te voltooien, en hierbij
de juiste gegevens gebruiken, zullen zij door het scenario allemaal dezelfde
resultaten krijgen. Het scenario is te vinden in bijlage I. In bijlage J is te zien wat de
juiste resultaten voor het invullen van de tool zijn.
25
3.2.3.5

Hypotheektool Homefinance

.3..

Als respondenten het stappenplan hebben doorgelezen konden ze vervolgens de
hypotheektool invullen (Homefinance, 2013). De hypotheektool vraagt om de
gegevens van de gebruiker, zoals leeftijd, bruto jaarinkomen, hypotheekbedrag,
hypotheekvormen en partnergegevens. Hiermee worden de netto en bruto
hypotheekmaandlasten berekend. De respondenten moesten de hypotheektool
met de gegevens uit het scenario invullen. Omdat iedereen hetzelfde scenario
kreeg, is het mogelijk de uitkomsten van de hypotheektool met elkaar te
vergelijken.
3.2.3.6

Zelfrapportagetest begrip

.

De zelfrapportage test begrip meet de ervaring van gebruikers. Hoe ervaren zij de
tool? En hoe hypotheekgeletterd schatten zij zichzelf in? Respondenten
rapporteren over zichzelf of ze denken de hypotheekinformatie te hebben

begrepen. De zelfrapportage test begrip kan vervolgens worden vergeleken met de
hypotheekkennistest en het rapportcijfer voor de hypotheekkennis om te
onderzoeken of respondenten het daadwerkelijk zo goed hebben gedaan als zij zelf
denken. Voor de zelfrapportage test begrip zie bijlage K.
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4

Resultaten: Functionele analyse Homefinance
“De site voor onafhankelijke financiële informatie”
(Homefinance, 2013)
Homefinance wil met de webpagina mensen adviseren en informeren op het
gebied van financiën. Ze zijn onafhankelijk, omdat ze zelf niet in financiële
producten handelen en kunnen dus informatie verschaffen over verschillende
financiële producten, zoals hypotheken, verzekeringen en rentetarieven. “De
website is puur bedoeld als informatiebron. U dient de informatie niet te
beschouwen als een persoonlijk advies.” (Homefinance, 2013)
Het doel van de organisatie is om mensen onafhankelijk te informeren over
verschillende financiële producten. Ze bieden informatie over verschillende
financiële producten, zoals hypotheken en verzekeringen. Ze willen lezers helpen
inzicht te krijgen in wat in hun situatie het beste is: “U krijgt direct inzicht in wat in
uw situatie het beste is.” (Homefinance, 2013)
De doelgroep van de website is heel breed, iedereen die informatie wil over een
financieel product kan terecht op deze website. De doelgroep is iedereen die zich
oriënteert en informatie wil inwinnen over een financieel product. De website
geeft mensen de mogelijkheid zich in te lezen over verschillende producten. In
deze functionele analyse zullen we alleen naar de hypotheekinformatie kijken die
de website aanbiedt.
De website biedt uitgebreide informatie over hypotheken voor een grote
doelgroep. Zowel starters op de huizenmarkt als huiseigenaren kunnen op de
website terecht voor informatie. De website biedt hypotheekinformatie, actuele
hypotheekrentes en daarnaast ook het laatste nieuws rondom hypotheken. Verder
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biedt de site verschillende hypotheekberekeningen. Zoals een tool om de
maximale hypotheek te berekenen of een tool om de maandelijkse lasten te
berekenen. Verder kunnen mensen via de website een afspraak maken met een
hypotheekadviseur.
“Naast online hypotheek informatie bieden wij ook de mogelijkheid tot
persoonlijk hypotheekadvies. Hiervoor werken wij samen met lokale,
deskundige erkend hypotheekadviseurs die graag persoonlijk bij u
langskomen om in een persoonlijk gesprek de ideale hypotheek te
bepalen.”
(Homefinance, 2013)
Het consecutieve doel van de website is dat mensen naar aanleiding van de
informatie op de website vervolgstappen ondernemen. Homefinance zal niet
betrokken zijn bij de vervolgstappen, maar biedt hiervoor diensten van hun
‘partners’ aan. Het is de bedoeling dat mensen op de website informatie krijgen
over verschillende financiële producten en vervolgens zelf stappen ondernemen,
dus bijvoorbeeld een gesprek met een adviseur plannen. Homefinance heeft als
doel om door middel van de website mensen te informeren en daarnaast mensen
te activeren om een afspraak te maken met een adviseur.
4.1

Ideale situatie

..

Het consecutieve doel van de website is om mensen te activeren een afspraak te
maken met een adviseur. Het doel van de tekst is om mensen te informeren over
de mogelijkheden en op basis daarvan kunnen zij vervolgstappen ondernemen.
Zodat ze uiteindelijk verantwoord een hypotheek kunnen afsluiten. Om het
consecutieve doel te bereiken is het belangrijk dat mensen informatie krijgen en
geïnstrueerd worden over de manier waarop ze vervolgstappen kunnen
ondernemen. Op een lager niveau is het dus belangrijk dat mensen informatie
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krijgen en deze informatie begrijpen. Men moet bewust zijn van de mogelijkheden
die er zijn en ook goed weten welke wensen hij heeft met betrekking tot een
hypotheek. De hiërarchie tussen deze verschillende onderdelen is weergegeven in
een doelenboom (zie bijlage A). In de doelenboom zijn de communicatieve
effecten weergegeven en daarnaast laat de doelenboom zien welke onderdelen in
een ideale tool verwerkt moeten worden. De doelenboom is gebaseerd op het
model van Herijgers & Pander Maat (in preparation) waarin de wensen en de
mogelijkheden van een klant worden samengenomen. In het model is het
uiteindelijke doel dat de klant verantwoord een hypotheek kan kiezen. Deze
doelenboom zal uiteindelijk worden vergeleken met een doelenboom die
gebaseerd is op de communicatieve effecten van de hypotheektool van
Homefinance.
4.2

Huidige situatie

.4.2.

Op basis van de analyse (zie tabel bijlage B) van het stappenplan en de
hypotheektool van Homefinance is een doelenboom van de huidige situatie
gemaakt. Deze doelenboom (zie bijlage C) bevat de hiërarchische verhouding
tussen de communicatieve effecten van de tekst. De organisatie heeft met de tekst
een aantal communicatieve doelen en communicatieve effecten die zij bij de lezer
wil teweegbrengen. De communicatieve doelen van het stappenplan en tool zijn
voornamelijk om de lezer te informeren over hypotheken en te instrueren over het
invullen van de tool en hoe de gebruiker de nodige gegevens kan berekenen. Het
stappenplan heeft als communicatief doel om de lezer te informeren over de
stappen die nodig zijn om de maandelijkse hypotheeklasten te berekenen. Hierbij
worden de gebruikte begrippen gedefinieerd, zodat een lezer weet wat hij precies
aan het berekenen is en welke gegevens hij hiervoor nodig heeft. Dit vormt de
onderste laag van de doelenboom. Zie voor de doelenboom bijlage C. Deze laag
bestaat uit informatieve doelen, zoals “De klant weet wat maandlasten zijn” en “De
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klant weet wat zijn inkomen is” enzovoort. Samengenomen wordt dit het
communicatieve effect “De klant begrijpt de gegevens die van hem worden
gevraagd.” De onderste laag van de doelenboom werkt ondersteunend aan dit
communicatieve effect.
Dit geldt ook voor het communicatieve effect “De klant is in staat de nodige
gegevens te berekenen”. De ondersteunende laag communicatieve effecten
bestaat uit bijvoorbeeld “De klant is in staat zijn inkomen te berekenen” of “De
klant is in staat zijn eigenwoningforfait te berekenen”. Wanneer een klant de
gegevens die van hem gevraagd worden begrijpt en ook in staat is deze te
berekenen, betekent dit dat hij in staat is om de rekentool te gebruiken. Als hij
vervolgens de resultaten van de rekentool ook begrijpt, heeft hij alle doelen van de
website behaald. Dit was namelijk het informeren van de gebruiker. De organisatie
heeft met de website echter ook een hoger doel. Wanneer de gebruiker naar
aanleiding van de hypotheektool nog meer informatie wil en een afspraak maakt
met een hypotheekadviseur (van een van de partners van Homefinance) is het
hogere organisatiedoel ook behaald.
4.3

Evaluatie

.

De volgende stap is de evaluatie van de huidige en ideale situatie. De evaluatie is
weergegeven in een tabel in bijlage E. Wanneer de doelenbomen met elkaar
worden vergeleken zie je dat de huidige doelenboom nog niet volledig
correspondeert met de ideale situatie. Het hoogste doel van de ideale situatie,
namelijk: “De klant kiest verantwoord een hypotheek”, zit niet in de huidige
situatie verwerkt, in ieder geval niet direct. Dit is ook niet het doel van de website,
het doel van de website is informatie bieden. Het doel van Homefinance is om met
de website mensen te activeren om een vervolgstap te ondernemen en een
afspraak te maken met een hypotheekadviseur, bij voorkeur bij een van de
partners van Homefinance. Omdat het geen organisatiedoel of doel van de website
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is dat men een verantwoorde keuze maakt voor een hypotheek, is het onbelangrijk
dat dit doel niet in de huidige situatie terug te vinden is.
Voor de wensen van de klant geldt dat deze helemaal niet terugkomen in de
huidige situatie. De website gaat niet in op de verschillende wensen die een klant
kan hebben. Het doel van de website is om mensen te informeren, zodat ze op
basis daarvan weten wat ze willen en wat bij ze past, als het bijvoorbeeld gaat om
hoeveel men wil betalen en hoe flexibel de hypotheekconstructie moet zijn. Dit is
per persoon anders en dus ook onbelangrijk dat de website hier op ingaat. De
website biedt de mogelijkheid om voor persoonlijke informatie een afspraak te
maken met een adviseur en zo de mogelijkheden te bespreken. De website biedt
informatie aan over de verschillende hypotheken. Dus een klant kan zich van te
voren inlezen over de verschillende producten en op basis hiervan zijn wensen
duidelijk hebben.
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Wanneer we kijken naar de mogelijkheden, is het duidelijk dat de tool en het
stappenplan

hier

nog

wel

in

tekortschieten.

“De

klant

weet

welke

hypotheekvormen er zijn” is grotendeels te vinden in de huidige situatie. Bij het
invullen van de hypotheektool kun je kiezen tussen een 100% lineaire of 100%
annuïteitenhypotheek, maar ook om 50% lineair of 50% annuïteiten te combineren
met 50% aflossingsvrije hypotheek, wat dus voor veel starters onvoordelig is.
Verder is het communicatieve effect “De klant weet welke keuzes hij kan maken op
gebied van rente” niet in de tool verwerkt. Bij het invullen van de tool kun je vrij
een rentepercentage kiezen. Hierbij kun je ook zien wat de actuele rente is, maar
er is geen mogelijkheid om een vaste of variabele rente te kiezen. Ook wordt in het
stappenplan geen informatie over rente gegeven, dus een klant weet op dit gebied
niet welke mogelijkheden er zijn. Dit is echter een belangrijk onderdeel en zou in

het stappenplan verwerkt kunnen worden, door middel van een korte alinea
waarin de mogelijkheden als het gaat om rente worden besproken.
Het communicatieve effect “De klant weet hoeveel geld hij kan lenen” wordt in de
huidige situatie ook niet behandeld. De tool geeft een berekening van de
maandelijkse lasten, maar daarbij kan de klant zelf een hypotheekbedrag invullen.
Op basis van de maandelijkse lasten kan een klant bepalen of dit hypotheekbedrag
voor zijn situatie haalbaar is. Maar uiteindelijk weet de klant niet of hij dit bedrag
ook daadwerkelijk van een bank kan krijgen. Er zijn dan natuurlijk meer factoren
van invloed.
Dit geldt ook voor “De klant weet welke voorwaarden er zijn”. In het stappenplan
worden

de

belangrijkste

voorwaarden

voor

het

ontvangen

van

hypotheekrenteaftrek besproken. Er zijn er echter meer en deze missen in de
huidige situatie. Ook voor het krijgen van een hypotheek moet je aan voorwaarden
voldoen, die niet worden behandeld. Het is wel belangrijk dat klanten hiervan op
de hoogte worden gesteld. Het zou voor klanten ook een beter beeld scheppen en
ze helpen om verantwoord een hypotheek te kiezen als ze de voorwaarden
kennen.
Tot slot schiet de tool en ook het stappenplan tekort in het informeren van de klant
over risico’s en verzekeringen. Het communicatieve effect “De klant weet welke
verzekeringen er zijn die passen bij de risico’s die hij niet wil lopen” komt niet terug
in de tool of het stappenplan. Klanten weten niet welke risico’s er zijn en wat ze
kunnen doen om zich hier tegen te verzekeren. Verzekeringen kunnen daarnaast
ook invloed hebben op de maandelijkse lasten en kunnen dus een rol spelen in de
keuze die een klant uiteindelijk maakt.
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4.4

Verwachtingen

Op basis van de resultaten van de functionele analyse zijn er verschillende
verwachtingen voor het tweede deel van het onderzoek, namelijk:
•

het lezen van het stappenplan heeft invloed op de mate waarin de lezer de
hypotheektool kan gebruiken. Wanneer een lezer het stappenplan
doorleest voor het invullen van de hypotheektool zal hij hier profijt van
hebben. Het stappenplan bevat informatie die een aanvulling kan zijn op
de informatie die de lezer al heeft. Voor gebruikers van de hypotheektool
die het stappenplan niet lezen kan het invullen van de hypotheektool
ingewikkeld zijn als ze niet bekend zijn met de termen die in de
hypotheektool worden gebruikt.

•

het lezen van het stappenplan heeft invloed op de hypotheekkennis van de
lezer. Respondenten krijgen een hypotheekkennistest voordat ze het
stappenplan doorlezen. Maar ook nadat ze het stappenplan hebben
doorgelezen en de tool hebben ingevuld, moeten zij de kennistest maken.
Omdat in het stappenplan begrippen worden gedefinieerd en concepten
uitgelegd, kan dit worden gezien als een aanvulling op de kennis van de
gebruiker. Dit zou betekenen dat een respondent die het stappenplan
leest, hoger scoort wanneer hij de hypotheekkennistest de tweede keer
maakt, dan zijn score op de kennistest de eerste keer.

•

het lezen van het stappenplan heeft invloed op het doorlopen van de
doelen in de doelenboom. Als een lezer het stappenplan doorleest zullen
de doelen in de doelenboom eerder worden behaald dan wanneer een
lezer het stappenplan niet heeft gelezen. Dit komt doordat van een lezer
op het laagste niveau in de doelenboom wordt verwacht dat hij informatie
al weet, wanneer dit niet het geval is, zal hij niet alle doelen behalen. Of
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verder gaan met onjuiste informatie en dus ook verkeerde resultaten uit
de hypotheektool krijgen.
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5

Resultaten: Experimenteel onderzoek
5.1

Proefpersonen

Er hebben in totaal 30 respondenten de enquête ingevuld, in totaal 17 mannen en
13 vrouwen. De verdeling van mannen en vrouwen is gelijk over de twee condities,
een conditie zonder stappenplan en een conditie met stappenplan (X² = 2.3 ; df = 1;
p = 0.13) evenals het opleidingsniveau van de respondenten (X² = 8.71 ;df = 5;
p = 0.12), de leeftijd (F = 1.71; df = 1; p = 0.12) en de afkomst van respondenten
(X² = 2.63; df = 1; p = 0.11). Bij dit laatste is onderscheid gemaakt tussen
autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders (minimaal één van de
ouders niet Nederlands). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 43 jaar
met een standaarddeviatie van 11.50.
5.2

Zelfrapportage test begrip

.

De zelfrapportage test bestond uit 20 vragen (zie bijlage K). Uit een
betrouwbaarheidsanalyse bleek dat de vragen hetzelfde construct meten
(α = 0.77), alle vragen meten dus in hoeverre de respondent denkt de
hypotheekinformatie te hebben begrepen. Er is gekozen om de vraag “Ik vond de
rekentool ingewikkeld” buiten beschouwing te laten, omdat wanneer deze vraag
buiten beschouwing wordt gelaten de betrouwbaarheid hoger wordt (α = 0.83).
Deze vraagt correleert niet met andere vragen in de zelfrapportage test, mogelijk
wordt deze vraag door de respondenten verschillend geïnterpreteerd. Om
hypotheekbegrip te meten is gekozen om de scores op de zelfrapportage test
begrip per respondent samen te voegen tot een somscore. De somscore (hierna
score zelfrapportage test) bestaat uit de overige 19 vragen van de vragenlijst. Deze
vragen meten het hypotheekbegrip van de respondent, dus in hoeverre de
respondent zelf denkt de hypotheekinformatie te hebben begrepen.
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5.3

Hypotheekkennistest, zelfrapportage test en hypotheekcijfer

.

Respondenten moesten zichzelf een rapportcijfer voor geven voor hun kennis over
hypotheken, op een schaal van 1 tot 10. Gemiddeld geven respondenten zichzelf
een 3,87 (standaarddeviatie: 1.96). Daarnaast hebben respondenten twee keer een
hypotheekkennistest gemaakt, vooraf en achteraf. Respondenten konden in totaal
33 punten krijgen als ze de hypotheekkennistest correct hadden gemaakt.
Gemiddeld hebben respondenten op de hypotheekkennistest vooraf 18.80 punten
gehaald en gemiddeld 18.53 punten op de kennistest achteraf. Verder hebben
respondenten een zelfrapportage test gemaakt, waarin ze moesten aangeven in
hoeverre ze de hypotheek informatie hadden begrepen (5-punts Likert-schaal),
hierbij is ‘1’ slecht begrepen en ‘5’ goed begrepen. Gemiddeld gaven respondenten
aan de hypotheekinformatie matig tot voldoende te hebben begrepen, een 3.24
(standaarddeviatie: 0.65). De gemiddelden en standaarddeviaties voor deze
verschillende testen zijn weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1 Gemiddelden (standaarddeviaties) per conditie, voor de hypotheekkennistest, zelfrapportage
test en het rapportcijfer

Conditie
Met stappenplan

Zonder stappenplan

Totaal

Rapportcijfer

4.93 (1.69)

2.94 (1.73)

3.87 (1.96)

Kennistest vooraf

20.07 (4.92)

17.69 (5.35)

18.80 (5.21)

Kennistest achteraf

18.43 (5.53)

18.63 (5.48)

18.53 (5.41)

Zelfrapportage test

3.46 (0.58)

3.06 (0.66)

3.24 (0.65)

Wanneer naar de scores op de hypotheekkennistest (vooraf) wordt gekeken, kan
worden vergeleken of de groepen (met of zonder stappenplan) begonnen met
eenzelfde kennis over hypotheken. Door middel van een independent samples
t-toets is gekeken of er een verschil is tussen de scores op de hypotheekkennistest

die vooraf is afgenomen. Er is geen verschil gevonden tussen de scores op
hypotheekkennistest (vooraf) tussen de groepen (t = - 1.26; df = 28; p = 0.22). Dit
betekent dat de respondenten begonnen met een gelijke kennis over hypotheken.
Voor de zelfrapportage test (t = -1.68; df = 26; p = 0.11) is geen verschil in de
beoordeling van respondenten over hun hypotheekkennis ongeacht de conditie
waarin ze zijn ingedeeld (met of zonder stappenplan). Ook voor de scores van de
hypotheekkennistest (achteraf) blijkt geen verschil te zijn tussen de groep die wel
een stappenplan heeft gekregen en de groep die dit niet heeft gehad (t = 0.10;
df = 28; p = 0.92).
Voor het rapportcijfer dat respondenten zichzelf geven over hun hypotheekkennis
blijkt een significant verschil te zijn (t = -3.18; df = 28; p = 0.004). Respondenten in
de conditie zonder stappenplan beoordelen hun hypotheekkennis slechter dan
respondenten in de conditie met stappenplan (zie ook tabel 2).
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Tabel 2 Gemiddelden (standaarddeviaties) het rapportcijfer voor hypotheekkennis per conditie

Conditie

Rapportcijfer

Zonder stappenplan

2.94 (1.73)

Met stappenplan

4.93 (1.69)

Met een correlatieanalyse is gekeken of er een samenhang is tussen het
rapportcijfer dat mensen zichzelf hebben gegeven en de score op de
hypotheekkennistest vooraf. Dit bleek het geval (r = 0.56, p = 0.001). Een
respondent die zichzelf een hoog cijfer geeft voor zijn kennis over hypotheken
scoort ook hoog op de hypotheekkennistest (vooraf) en een respondent die
zichzelf een laag cijfer geeft scoort laag.
Vervolgens is gekeken of er een samenhang is tussen de score op de
hypotheekkennistest (vooraf) en de score op de zelfrapportage test. Uit een

correlatieanalyse bleek dat er een positieve correlatie (r = 0.50, p < 0.01) is tussen
de score op de begripstest en de score op de hypotheekkennistest (vooraf). Dit
betekent

dat

wanneer

een

respondent

aangeeft

(zelfkennis)

de

hypotheekinformatie te hebben begrepen, en dus een hoge score heeft op de
zelfrapportage test, hij ook een hoge score heeft op de hypotheekkennistest
vooraf. Wanneer een respondent aangeeft de hypotheekinformatie niet te hebben
begrepen, dus een lage score heeft op de zelfrapportage test, heeft hij ook een
lage score op de hypotheekkennistest vooraf. De zelfkennis van de respondenten
komt dus overeen met hun werkelijke kennis over hypotheken.
Tot slot is door middel van een correlatieanalyse gekeken of er verband is tussen
het rapportcijfer dat de respondent zichzelf geeft en de score op de begripstest. Er
bleek een positieve samenhang te zijn tussen de score op de begripstest en het
rapportcijfer dat respondenten zichzelf geven over hun hypotheekkennis (r = 0.50,
p < 0.01) Wanneer een respondent zichzelf een laag rapportcijfer voor
hypotheekkennis geeft, scoort hij ook laag op de zelfrapportage test en geeft dus
aan de hypotheekinformatie niet te hebben begrepen. Wanneer een respondent
zichzelf een hoog cijfer geeft over zijn hypotheekkennis, heeft hij ook een hogere
score op de zelfrapportage test begrip.
5.4

Geslacht, afkomst en opleidingsniveau

.

Er blijkt vooraf een significant verschil te zijn tussen de hypotheekkennis van
mannen en vrouwen. Uit een independent samples t-toets blijkt dat mannen
gemiddeld hoger scoren op de hypotheekkennistest vooraf dan vrouwen (t = 2.22;
df = 28; p = 0.04). Mannen scoren vooraf gemiddeld 20.53 (standaarddeviatie:
4.89) punten op de hypotheekkennistest, terwijl vrouwen gemiddeld 16.54
(standaarddeviatie: 4.89) punten scoren. Er blijkt geen verschil te zijn in geslacht
voor de zelfrapportage test (t = 1.02; df; 26; p = 0.32) evenals voor het
rapportcijfer voor hypotheekkennis (t = 1.81; df = 28; p = 0.08). Verder scoren
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mannen en vrouwen even goed op de hypotheekkennistest achteraf (t = 1.38;
df = 28; p = 0.18).
Met behulp van een ANOVA is gekeken of er een effect is van het opleidingsniveau
van respondenten op de scores op de hypotheekkennistest (vooraf en achteraf), de
zelfrapportage test begrip en het rapportcijfer voor hypotheekkennis. Er is geen
effect van het opleidingsniveau op de score op de hypotheekkennistest vooraf
(F = 1.02; df = 5; p = 0.43), de score op de hypotheekkennistest achteraf (F = 1.49;
df = 5; p = 0.24) evenals op het rapportcijfer voor hypotheekkennis (F = 1.05;
df = 5; p = 0.42) en de score op de zelfrapportage test (F = 2.15; df = 5; p = 0.11).
Het opleidingsniveau heeft dus geen invloed op het aantal punten dat
respondenten op de hypotheekkennistest (vooraf en achteraf) halen of op de score
op de zelfrapportage test, dus de zelfbeoordeling van respondenten van hun
hypotheekkennis. Respondenten verschillen niet in de beoordeling van hun
hypotheekkennis (rapportcijfer) ongeacht het opleidingsniveau van de respondent.
Voor afkomst blijkt geen verschil te zijn in de scores op de hypotheekkennistest
vooraf (t = 0.78; df = 28; p = 0.44), het rapportcijfer dat respondenten zichzelf
geven voor hypotheekkennis (t = 0.29; df = 28; p = 0.77), de zelfbeoordeling van
hypotheekkennis (zelfrapportage test) van respondenten (t = -0.36; df = 26;
p = 0.72) of de score op de hypotheekkennistest achteraf (t = -0.08; df = 28;
p = 0.94).
5.5

Hypotheekkennistest vooraf en achteraf

.

Met behulp van een paired samples t-toets is bekeken of er een significant verschil
is tussen de scores van de respondenten op de hypotheekkennistest vooraf en
achteraf per conditie (met of zonder stappenplan). In tabel 3 zijn de gemiddelden
en de standaarddeviaties hiervan weergegeven. Er blijkt geen significant verschil te
zijn in de score van de kennistest van respondenten in de conditie zonder
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stappenplan (t = -1.61; df = 15; p = 0.13). Respondenten scoren dus niet beter of
slechter de tweede keer dat ze de hypotheekkennistest maken. Hun kennis is na
het gebruiken van de tool niet meer of minder geworden.
Voor de conditie waarin respondenten een stappenplan kregen voor het invullen
van de hypotheektool blijkt wel een significant verschil te zijn in de scores op de
hypotheekkennistest (t = -2.49; df = 13; p = 0.03). Respondenten in de conditie met
stappenplan scoren de tweede keer dat ze de kennistoets maken slechter dan de
eerste keer. Gemiddeld scoren respondenten in de conditie met stappenplan de
eerste keer dat ze de hypotheekkennistest maken 20.07 punten terwijl ze de
tweede keer gemiddeld 18.43 punten scoren (zie ook tabel 3). Het stappenplan
heeft dus een negatieve invloed op de scores op de hypotheekkennistest.
Respondenten die het stappenplan hebben doorgelezen scoren op de kennistest
achteraf slechter dan op de kennistest vooraf.
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Tabel 3 Gemiddelden (standaarddeviaties) van de score op de hypotheekkennistest per conditie per
meetmoment

5.6

Conditie

Score vooraf

Score achteraf

Zonder stappenplan

17.69 (5.35)

18.63 (5.48)

Met stappenplan

20.07 (4.92)

18.43 (5.53)

Vergelijking hypotheekkennistest vooraf en achteraf per vraag

.

Om te onderzoeken op welke onderdelen de respondenten beter of slechter
scoorden is een analyse gemaakt per vraag op de hypotheekkennistest, in bijlage L
is het aantal goede antwoorden per vraag op de hypotheekkennistest
weergegeven voor de conditie met stappenplan. Door middel van een (tweezijdige)
Fisher’s exact test is gekeken of er een significant verschil is in het aantal goede
antwoorden per vraag op de hypotheekkennistest vooraf en het aantal goede

antwoorden op de hypotheekkennistest achteraf. De belangrijkste resultaten
worden hieronder besproken.
5.6.1

Vragen die beter zijn beantwoord

.

Er blijkt een significant verschil te zijn tussen het aantal respondenten dat de
eerste keer vraag 3 goed had beantwoord en het aantal respondenten dat de vraag
de tweede keer goed had beantwoord (p = 0.003), dit geldt ook voor vraag 6
(p = 0.005) en vraag 18 ( p = 0003). Zie voor de aantallen tabel 4. In het
stappenplan wordt het antwoord op deze vragen echter niet beantwoord, het is
dus onduidelijk waardoor er tijdens de hypotheekkennistest achteraf meer
respondenten de vraag goed hadden beantwoord (in hoofdstuk 6.6 wordt hier
verder op ingegaan).
Tabel 4 Aantal keer goed beantwoord per vraag per meetmoment van de hypotheekkennistest

Vraag
3. 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?
6. 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.
18. Diana heeft een huis met een hypotheek gekocht.
Diana kiest voor een lange rentevaste periode. Waarom
doet zij dat?

Vooraf

Achteraf

5

6

6

8

10

11
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Tabel 5 Aantal keer goed beantwoord per vraag per meetmoment van de hypotheekkennistest

Vraag
10. Op welke wijze wordt de annuïteiten hypotheek
afgelost?
13. 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.”

Vooraf
8

5

Achteraf
9

7

Voor vraag 10 blijkt ook een significant verschil te zijn in het aantal respondenten
dat de vraag goed heeft beantwoord (p = 0.027), evenals voor vraag 13 (p = 0.004).
Het antwoord op deze vragen is wel in het stappenplan behandeld en het lijkt erop
dat respondenten de informatie hebben begrepen. Er hebben namelijk tijdens de
hypotheekkennistest achteraf meer respondenten een juist antwoord op deze
vragen gegeven (zie ook tabel 5).
5.6.2

Vragen die slechter zijn beantwoord

.

Er zijn een aantal vragen op de hypotheekkennistest die tijdens de
hypotheekkennistest achteraf slechter zijn gemaakt dat op de hypotheekkennistest
vooraf. Dit betekent dat achteraf minder respondenten de vraag juist hadden
beantwoord dan vooraf (zie ook tabel 6). Er blijkt een verschil te zijn in het aantal
respondenten die vraag 5 (p = 0.001) slechter hebben gemaakt, ook is er een
verschil voor vraag 7A (p = 0.001), vraag 7C (p = 0.016), vraag 9A (p = 0.010), vraag
9F (p = 0.005), vraag 17 (p = 0.002) en vraag 21 (p = 0.028). De onderwerpen van
deze vragen zijn niet in het stappenplan behandeld. Het is hiervoor onduidelijk
waarom meer respondenten tijdens de hypotheekkennistest achteraf de vraag
onjuist hebben beantwoord (wordt verder behandeld in hoofdstuk 6.6).
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Tabel 6 Aantal keer goed beantwoord per vraag per meetmoment van de hypotheekkennistest

Vraag
Vooraf
4. 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
11
zijn meerdere opties mogelijk.
B
U kunt uw hypotheek doorverkopen aan de nieuwe
bewoners
5. U ontvangt van de bank een hypotheekofferte. In de
offerte ziet u de totale prijs van de lening staan. Wat bedoelt
7
de bank met deze totale prijs van de lening?
7. Moet u met de onderstaande gebeurtenissen rekening
houden bij het afsluiten van uw hypotheek? Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
A
Uw pensioen
8
C
Uw kans op arbeidsongeschiktheid
11
9. Welke van de onderstaande verzekeringen bent u
verplicht af te sluiten bij het afsluiten van een hypotheek? Er
zijn meerdere antwoorden mogelijk.
A
Opstalverzekering
8
F
Overlijdensrisicoverzekering
5
17. Welke van de onderstaande stellingen zijn juist?
I
Over het algemeen geldt: hoe korter de rentevaste
periode, hoe hoger het rentepercentage dat u moet
10
betalen.
II
Bij een variabele rente kan uw maandelijkse last
zowel hoger als lager worden.
21. Welke van de onderstaande stellingen zijn juiste?
2
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

Achteraf

1

6

6
9
43
6
4

9

1

Een bijzonder resultaat is voor vraag 4B, op de hypotheekkennistest vooraf hebben
11 respondenten deze vraag goed beantwoord, terwijl op de hypotheekkennistest

achteraf slechts één respondent de vraag juist heeft beantwoord. Toch blijkt er
geen significant verschil te zijn (p = 0.214). Het onderwerp uit deze vraag is niet in
het stappenplan behandeld, het is dus onduidelijk waarom de vraag eerst goed
beantwoord was en op de hypotheekkennistest achteraf niet meer.
Tabel 7 Aantal keer goed beantwoord per vraag per meetmoment van de hypotheekkennistest

Vraag
Vooraf
7. Moet u met de onderstaande gebeurtenissen rekening
houden bij het afsluiten van uw hypotheek? Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
D
Uw kans op scheiding
9
14. Wat wordt er bedoeld met de term hypotheekrenteaftrek’?
12
20. Welke van de onderstaande stellingen zijn juist?
8
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

Achteraf

8
11
4

Er zijn ook een aantal vragen op de hypotheekkennistest achteraf slechter gemaakt
dan op de hypotheekkennistest vooraf, terwijl de onderwerpen van deze vragen
wel in het stappenplan terugkwamen (zie ook tabel 7). Voor vraag 7D (p = 0.025),
vraag 14 (p = 0.033) en vraag 20 (p = 0.035) is een verschil gevonden in het aantal
keren dat de vraag juist beantwoord is op de hypotheekkennistest vooraf en de
hypotheekkennistest achteraf. Respondenten hadden de vragen 14 en 20 tijdens
de hypotheekkennistest achteraf beter moeten beantwoorden dan achteraf,
omdat het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek in het stappenplan
worden behandeld. Vraag 7D had ook tijdens de hypotheekkennistest achteraf
beter beantwoord kunnen worden, omdat respondenten zowel in het stappenplan
en in de tool, konden lezen over partneralimentatie en dat deze invloed heeft op
de hypotheek.
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6

Conclusie
Aan de hand van de resultaten in de vorige hoofdstukken zal hieronder de
conclusie besproken worden per deelvraag, waarna uiteindelijk antwoord gegeven
zal worden op de hoofdvraag.
6.1

Deelvraag 1

.6.1.

Welke communicatieve doelen heeft de hypotheektool?
In de functionele analyse in hoofdstuk 4 zijn uitgebreid de communicatieve doelen
en

communicatieve

effecten

van

de

hypotheektool

van

Homefinance

weergegeven. Uit de functionele analyse is duidelijk geworden welke onderdelen
terugkomen in de tool en welke, in vergelijking met de ideale situatie, nog missen.
Hieronder staan de belangrijkste communicatieve effecten op een rij (voor de
uitgebreide tabel met communicatieve effecten zie bijlage B):
•

De klant is van plan een afspraak te maken met een adviseur.

•

De klant begrijpt de resultaten van de rekentool.

•

De klant is in staat de rekentool te gebruiken.

•

De klant is in staat de nodige gegevens te berekenen.

•

De klant begrijpt de gegevens die van hem worden gevraagd.

•

De klant weet welke persoonlijke gegevens hij nodig heeft.

Om deze communicatieve effecten te bereiken moet een klant begrijpen welke
informatie van hem gevraagd wordt, maar ook begrijpen wat die informatie precies
inhoudt. Daarnaast moet de gebruiker in staat zijn de informatie die gevraagd
wordt in de tool in te vullen en de uitkomst van de hypotheektool te begrijpen.
Uit de functionele analyse is gebleken dat er veel informatie wordt gegeven over
hypotheken, maar dat er ook belangrijke onderwerpen missen in de huidige tekst.
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Zo is er in de tool de mogelijkheid om te kiezen voor een gedeeltelijk aflossingsvrije
hypotheek. Voor veel starters is deze echter niet voordelig. De hypotheektool is op
dit gebied dus nog niet aan de huidige wetgeving rond hypotheken aangepast.
Verder kan de gebruiker in de tool niet aangeven of hij een vaste of variabele rente
wil. Ook in het stappenplan wordt hier geen aandacht aan besteedt. Terwijl dit wel
gevolgen heeft voor de hoogte van de hypotheek en dus belangrijk is om over te
informeren.
Daarnaast is de tool gemaakt om de maandelijkse hypotheeklasten te berekenen
voor de gebruiker, hierbij geeft de gebruiker zelf het gewenste hypotheekbedrag
aan. Dit kan misleidend zijn, omdat een klant niet weet of hij dit bedrag
daadwerkelijk van een bank kan krijgen. Er zijn namelijk veel meer factoren van
invloed op de hoogte van de hypotheek dan de gegevens die in de hypotheektool
worden gevraagd. Ook de voorwaarden waaraan een klant moet voldoen worden
niet meegenomen. Het is echter wel belangrijk dat klanten hiervan op de hoogte
worden gesteld.
Ook wordt er geen aandacht besteedt aan mogelijke risico’s die een klant kan
lopen en wat hij kan doen om deze risico’s te verzekeren. Dit is een van de
belangrijkste onderwerpen waarin zowel de tool als het stappenplan tekortschiet.
Het is belangrijk dat een klant weet welke risico’s hij kan lopen en welke
mogelijkheden hij heeft om deze te verzekeren. Deze kunnen ook invloed hebben
op de hoogte van de hypotheek en het is dus van belang om hier correcte en
duidelijke informatie over te geven.
Verder gaat de website niet in op de wensen van een gebruiker, deze zijn echter
niet relevant voor het invullen van de hypotheektool. Wanneer de tool door een
klant wordt ingevuld, zal hij zijn wensen voor zichzelf duidelijk hebben. Hierbij kun
je denken aan wat voor huis hij wil, hoeveel hij per maand wil betalen enzovoort.
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Deze zaken moet een klant voor zichzelf duidelijk hebben voordat hij zich gaat
oriënteren welke mogelijkheden er zijn. Natuurlijk kan een klant zich ook
oriënteren zonder al deze zaken duidelijk te hebben, maar deze wensen zijn per
klant afhankelijk, dus het is niet relevant of mogelijk om deze in de hypotheektool
te verwerken.
6.2

Deelvraag 2

.

In hoeverre heeft de hypotheektool (inclusief het stappenplan) invloed op de
financiële geletterdheid van de gebruikers?
Uit de resultaten is gebleken dat het stappenplan invloed heeft op de financiële
geletterdheid van gebruikers. Aan de hand van de functionele analyse was de
verwachting dat men na het lezen van het stappenplan beter zou scoren op de
hypotheekkennistest achteraf dan de score vooraf, omdat het stappenplan gezien
kon worden als een aanvulling op de hypotheekkennis van de respondent. Dit
bleek echter niet het geval te zijn. Uit de resultaten bleek dat in de conditie zonder
stappenplan er geen verschillen waren tussen de scores van de respondenten op
de

hypotheekkennistest

vooraf

vergeleken

met

de

scores

op

de

hypotheekkennistest achteraf. In de conditie met stappenplan bleek dat het
stappenplan over het algemeen een negatieve invloed had op de score van
respondenten. Gemiddeld scoorden respondenten op de hypotheekkennistest
vooraf hoger dan op de hypotheekkennistest achteraf. Dit betekent dat het
stappenplan voor respondenten geen aanvulling op hun eigen hypotheekkennis
was. Ze scoorden tenslotte lager de tweede keer dat ze de hypotheekkennistest
maakten. Dit gaat tegen de verwachting naar aanleiding van de functionele analyse
in.
Wanneer er naar de specifieke vragen wordt gekeken is gebleken dat er echter één
onderwerp is, dat in het stappenplan terugkwam, waar de hypotheektool en het
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stappenplan een positieve invloed had op de financiële geletterdheid van de
respondenten. Vragen met als onderwerp de hypotheekvormen werden op de
hypotheekkennistest

achteraf

beter

beantwoord

dan

de

op

de

hypotheekkennistest achteraf. Voor andere onderwerpen geldt echter dat de
vragen door respondenten slechter werden beantwoord of dat er geen verschil
was in de beantwoording van de vragen en dus ook niet op de financiële
geletterdheid van de respondenten.
6.3

Deelvraag 3

.

In hoeverre zijn respondenten bewust van hun kennis over hypotheken?
Er is gebleken dat respondenten goed hun hypotheekkennis kunnen inschatten.
Respondenten moesten aan het begin van het onderzoek zichzelf een rapportcijfer
geven voor hun hypotheekkennis. Respondenten waren niet positief over hun
kennis van hypotheken, gemiddeld gaven respondenten zichzelf een 3.9 op schaal
van 1 tot 10. Gemiddeld lag de score op de hypotheekkennistest op een 5.6 op een
schaal van 1 tot 10. Respondenten zijn dus bewust van hun eigen kennis over
hypotheken. Respondenten die zichzelf vooraf een hoog rapportcijfer voor
hypotheekkennis hebben gegeven, scoorden hoger op de hypotheekkennistest en
scoorden ook hoger op de zelfrapportage test begrip (hiermee gaven ze aan in
hoeverre ze de hypotheekinformatie hadden begrepen). Hetzelfde geldt voor
respondenten die minder positief waren over hun hypotheekkennis, zij scoorden
minder goed op de hypotheekkennistest en gaven ook aan de hypotheekinformatie
niet goed te hebben begrepen.
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6.4

Hoofdvraag

In hoeverre worden de communicatieve doelen van de hypotheektool gerealiseerd
bij de gebruikers van de hypotheektool?
Door middel van de deelvragen is het nu mogelijk antwoord te geven op de
hoofdvraag van dit onderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat de
communicatieve doelen die in de functionele analyse naar voren zijn gekomen niet
bij de gebruikers van de hypotheektool worden gerealiseerd. De website heeft als
doel om mensen te informeren over hypotheken. Het blijkt echter dat de
informatie die wordt aangeboden geen aanvulling is op de hypotheekkennis van
respondenten. De communicatieve doelen die worden gesteld, worden in het
gebruik dus niet bij de lezer behaald. Lezers lijken de informatie die in het
stappenplan wordt aangeboden niet te begrijpen, dit kan verschillende
verklaringen hebben. Een verklaring is de motivatie van de lezer, gebruikers
konden de tekst wegklikken zonder deze daadwerkelijk te lezen, zo kunnen ze er
natuurlijk ook geen kennis van op doen. Een andere verklaring is de lengte van het
stappenplan, het stappenplan bestond uit een grote hoeveelheid tekst. Hierdoor
konden respondenten ontmoedigd of verward raken waardoor ze niet het juiste
antwoord wisten op de vragen op de hypotheekkennistest.
De informatie die in het stappenplan wordt aangeboden over de hypotheekvormen
lijkt wel duidelijk te zijn voor respondenten, omdat ze op de hypotheekkennistest
voor deze onderwerpen achteraf beter scoren dan vooraf. De andere informatie
lijkt bij respondenten meer voor verwarring te zorgen, dan een aanvulling op hun
hypotheekkennis te zijn.
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6.5

Aanbevelingen

Om de communicatieve doelen bij gebruikers te behalen zal het stappenplan
aangepast moeten worden. Het stappenplan biedt de gebruiker van de
hypotheektool de meeste informatie en kan helpen om de tool beter in te vullen
en de hypotheekinformatie beter te begrijpen. Suggesties voor het verbeteren van
de tekst zijn:
•

het toevoegen van een alinea of hoofdstuk waarin de verschillende
mogelijkheden voor verzekeringen in staan beschreven, welke invloed
deze verzekeringen mogelijk op de hoogte van de hypotheek en de hoogte
van de maandelijkse lasten hebben en welke verzekeringen verplicht of
een optie zijn voor de klant.

•

het toevoegen van een alinea of hoofdstuk waarin de mogelijkheden van
een klant met betrekking tot de rente worden besproken. Deze komen in
het huidige stappenplan niet terug, maar een gebruiker van de tool moet
wel een rente bedrag in de hypotheektool invullen, wat voor verwarring
kan zorgen.

•

het inkorten van de tekst van het stappenplan en het verduidelijken van
de hypotheektool. De tekst van het stappenplan is lang en veel dingen
worden herhaald, dit kan leiden tot verminderde motivatie om door te
lezen. Het is daarom belangrijk dat de tekst wordt ingekort. Het
stappenplan moet beknopter worden beschreven, zonder er in
begrijpelijkheid op achteruit te gaan.

•

duidelijker in de hypotheektool weergeven of de gevraagde gegevens per
jaar of per maand zijn. Het kan voor veel verwarring zorgen als gebruikers
niet weten wat er van ze wordt gevraagd.
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6.6

Discussie

Het onderzoek heeft een aantal bijzondere resultaten opgeleverd, waarvoor niet
direct een verklaring is. Zo is het tegen de verwachtingen in dat respondenten in de
conditie met stappenplan op de hypotheekkennistest achteraf slechter scoren dan
op de hypotheekkennistest vooraf. Terwijl respondenten in de conditie zonder
stappenplan er qua score op de hypotheekkennistest er niet op vooruit of achteruit
gingen. Het stappenplan lijkt de reden dat respondenten slechter scoren op de
hypotheekkennistest achteraf. Er waren namelijk vooraf geen verschillen tussen de
respondenten voor hypotheekkennis.
Een onderdeel van het onderzoek was het invullen van de hypotheektool van
Homefinance. Er is voor het invullen gekozen voor een scenario, omdat de enquête
digitaal werd ingevuld en een scenario de mogelijkheid geeft om te controleren of
respondenten de juiste gegevens hebben ingevuld en dus de hypotheektool op een
juiste manier hebben gebruikt. Respondenten moesten na het invullen van de tool
aangeven wat de resultaten van de hypotheektool waren, door middel van het
aangeven van de netto en de bruto maandlasten. Tijdens het invoeren van de data
bleek echter dat geen enkele respondent de juiste netto of bruto maandlasten als
resultaat had ingevuld. Het is onduidelijk waarom dit het geval was. Een verklaring
hiervoor is dat respondenten de cijfers letterlijk uit het scenario hebben
overgenomen en hierbij dus geen rekening hebben gehouden met de gevraagde
gegevens, dus of gegevens per jaar of per maand moesten worden ingevoerd. Dit
kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld de motivatie van respondenten.
Verder is het mogelijk dat het scenario voor respondenten onduidelijk was. Ook is
het mogelijk dat respondenten de hypotheektool onduidelijk vonden en niet
wisten welke gegevens gevraagd werden.
Tot slot is het onderzoek afgenomen bij een kleine groep respondenten, hierdoor
was het aantal respondenten per conditie ook erg laag. De grootte van de
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steekproef kan ook invloed hebben gehad op de resultaten van het onderzoek. De
steekproef is misschien niet groot genoeg om de resultaten te kunnen
generaliseren naar de bevolking.
6.7

Vervolgonderzoek

In de inleiding is besproken dat hypotheekinformatie voor veel mensen moeilijk te
begrijpen is. Ook tijdens het onderzoek was, na het invullen van de enquête, de
eerste reactie van respondenten dat ze het erg ingewikkeld vonden. Hutson (2010)
heeft met de definitie van financiële geletterdheid al laten zien dat het niet alleen
belangrijk is dat mensen de financiële informatie begrijpen, maar ook moeten
kunnen toepassen. Interessant voor vervolgonderzoek is om te kijken naar de
toepassing van financiële gegevens. In dit onderzoek is het onderdeel waarbij
respondenten de gegevens van het scenario moesten toepassen en invullen in de
tool niet gelopen zoals was verwacht. Door middel van vervolgonderzoek zou
bekeken kunnen worden wat hier fout is gegaan en waarom respondenten niet de
juiste gegevens hadden ingevuld.
Verder zou onderzocht kunnen worden waardoor het stappenplan een negatieve
invloed had op de financiële geletterdheid van respondenten. Op basis van de
suggesties die zijn gedaan ter verbetering van het stappenplan en de
hypotheektool,

zouden

deze

aangepast

kunnen

worden

en

bij

een

vervolgonderzoek kunnen worden gebruikt om de invloed van de het stappenplan
en de hypotheektool te testen. Hierbij zou weer gekeken kunnen worden of de
communicatieve doelen bij de gebruikers worden behaald.
Tot slot is het interessant om het stappenplan en de hypotheektool te vergelijken
met andere manieren voor het overbrengen van hypotheekinformatie. Dit zou
relevant gebied kunnen zijn voor onderzoek, omdat hiermee de beste manier voor
het overbrengen van hypotheekinformatie vastgesteld zou kunnen worden.
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Bijlage A

Ideale Doelenboom

Gebaseerd op het model van Herijgers & Pander Maat (in preparation).
A
Activeren
FTB kiest verantwoord een hypotheek

B
Informeren
FTB weet welke hypotheken voldoen aan zijn wensen.

D
Informeren
FTB weet welke mogelijkheden hij heeft

C
Informeren
FTB weet wat zijn wensen zijn

C1
Informeren
FTB weet
hoeveel hij
wil betalen
later

C2
Informeren
FTB weet
hoeveel
flexibiliteit hij
wil in
constructie
van
hypotheek

C3
Informeren
FTB weet
hoeveel hij
wil betalen
nu

C4
Informeren
FTB weet wat
voor huis hij
wil

C5
Informeren
FTB weet
hoeveel risico
hij wil nemen

D1
Informeren
FTB weet
hoeveel geld
hij kan lenen

D2
Informeren
FTB weet
welke
verzekeringe
n er zijn die
passen bij de
risico’s die hij
niet wil lopen

D3
Informeren
FTB weet
welke
hypotheekvormen er
zijn

D4
Informeren
FTB weet
welke keuzes
hij kan maken
op gebied
van rente

D5
Informeren
FTB weet
welke
voorwaarden
er zijn
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Bijlage B

Tabel communicatieve effecten

Nr.

Zin

Teksthandeling

Communicatief Doel

Communicatief effect

1

Zoals beschreven.. hypotheek maandlasten.

Mededeling

Informatief

De klant weet wat maandlasten zijn.

2

Op het moment..terugkerende kosten.

Mededeling

Informatief

3

Bij de online.. hypotheekrentelasten en

Mededeling

Informatief

aflossing
4

Ongeacht welke..die u kiest.

Mededeling

Informatief

5

Omdat we in onze…van deze

Mededeling

Informatief

Mededeling

Informatief

hypotheekvormen.
6

Hypotheekvormen waarbij..u tussentijds aflost,
zijn:

De klant weet welke
hypotheekvormen er zijn

7

De annuïteiten hypotheek

Mededeling

Informatief

8

De lineaire hypotheek

Mededeling

Informatief

9

Hypotheekvormen waarbij..hypotheek niet

Mededeling

Informatief

lager.
10

De aflossingsvrije hypotheek

Mededeling

Informatief

11

Hypotheekvormen waarbij..rente als aflossing.

Mededeling

Informatief
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Nr.

Zin

Teksthandeling

Communicatief Doel

Communicatief effect

12

Inkomensbestanddelen.. op een rij gezet:

Mededeling

Informatief

De klant weet wat zijn inkomen is.

13

Loon uit tegenwoordige..inkomen uit

Opsomming

Informatief

De klant is in staat zijn inkomen te
berekenen.

alimentatie
14

Voor de maandlasten.. bij elkaar opgeteld.

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

15

Inkomen en.. belastingstelsel genoemd.

Mededeling

Informatief

16

Als we naar..momenteel in box 1 gelden.

Mededeling

Informatief

17

Voor het berekenen..van een hypotheek:

Mededeling

Informatief

De klant weet wat de bijzondere

18

Partneralimentatie

Mededeling

Informatief

situaties die invloed kunnen hebben

19

Erfpacht

Mededeling

Informatief

op zijn hypotheek.

20

Omdat zowel de.. hypotheek gaat berekenen.

Mededeling

Informatief

21

Partneralimentatie..veel voorkomende

Mededeling

Informatief

aftrekpost.
22

Erfpacht.. uiteindelijk lager uitvalt.

Mededeling

Informatief

23

Invloed van.. we hier verder op in.

Mededeling

Informatief

24

De voorwaarden voor..afgelost moet worden.

Mededeling/opsommi

Informatief

ng
25

De hoogte van..van de hypotheekrente.

De klant weet wat de voorwaarden
zijn voor hypotheekrenteaftrek

Mededeling

Informatief

De klant is in staat de
hypotheekrenteaftrek te berekenen
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Nr.

Zin

Teksthandeling

Communicatief Doel

26

Hypotheekvormen en de..

Mededeling

Informatief

Mededeling

Informatief

Communicatief effect

hypotheekrenteaftrek tot gevolg.
27

Zoals beschreven in.. met het forfaitpercentage.

De klant weet wat een eigenwoning
forfait is.

28

Om het.. met het forfaitpercentage.

Mededeling /instructie Informatief/instructief

De klant is in staat zijn eigenwoning
forfait is

29

Voor het berekenen..inkomen berekend

Mededeling

Informatief

worden.

De klant weet wat belastbaar
inkomen is.

30

Het belastbaar.. met 4 schijven.

Mededeling

Informatief

31

De belangrijkste..uit bestaan, zijn:

Mededeling

Informatief

De klant is in staat zijn belastbaar

32

Bij elkaar optellen.. eigen woning forfait

Mededeling/opsommi

Informatief/instructief

inkomen te berekenen.

ng/instructie
33

Daarvan aftrekken..erfpacht

Mededeling/opsommi

Informatief/instructief

ng/instructie
34

Voor het berekenen.. belastingteruggaaf

Mededeling

Informatief

genoemd).

De klant weet wat
belastingteruggaaf is.

35

In Nederland doen..verschuldigde bedrag.

Mededeling

Informatief

36

Als er sprake..voorbeeld beschreven.

Mededeling

Informatief
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Nr.

Zin

Teksthandeling

Communicatief Doel

Communicatief effect

37

Belastingteruggave..te vermenigvuldigen:

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

De klant is in staat zijn

38

Vervolgens berekenen.. zijn verrekend:

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

belastingteruggaaf te berekenen.

39

Tenslotte berekenen we.. eerder betaald is:

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

40

Bent u onder.. de hypotheek maandlasten.

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

41

Voor het berekenen.. de hypotheek berekenen.

Mededeling

Informatief

De klant is in staat zijn netto

42

Over de hoogte..de inkomstenbelasting tabel:

Mededeling

Informatief

maandlasten te berekenen.

43

Allereerst berekenen.. belasting is ingehouden.

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

44

Netto hypotheek..en aflossing opgeteld.

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

45

De netto maandlasten.. af te trekken.

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

46

Uitgebreide maandlasten.. en klik op

Informatief

De klant weet wat de rekentool is.

“berekenen”
47

Persoonlijke gegevens

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

De klant weet wat zijn relevante

48

Leeftijd

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

gegevens zijn.

49

Bruto jaarinkomen

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

50

Te betalen partneralimentatie per jaar

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

51

Looptijd alimentatie in jaren

Mededeling/instructie

Informatief/instructief
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Nr.

Zin

Teksthandeling

Communicatief Doel

Communicatief effect

52

Persoonlijke gegevens partner

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

De klant weet wat de relevante

53

Leeftijd partner

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

gegevens van zijn partner zijn.

54

Bruto jaarinkomen partner

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

55

Te betalen partneralimentatie partner per jaar

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

56

Looptijd alimentatie in jaren

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

57

Gegevens hypotheek

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

De klant weet wat zijn

58

Hypotheekbedrag

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

hypotheekwensen zijn.

59

Niet aftrekbaar deel in hypotheek

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

60

Hypotheekvormen

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

61

Looptijd hypotheek in jaren

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

62

Erfpacht per jaar

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

De klant weet wat de eventuele
waarde van de erfpacht per jaar is.

63

Rentepercentage annuïteitenhypotheek

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

De klant weet wat zijn

64

Rentepercentage aflossingsvrije hypotheek

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

hypotheekwensen zijn

65

WOZ waarde

Mededeling/instructie

Informatief/instructief

De klant weet wat de WOZ-waarde
van zijn woning is.

66

De maandlasten.. gegevens bedragen:

Mededeling

Informatief

De klant weet wat zijn maandlasten

67

Bruto maandlasten.. (bruto)

Mededeling

Informatief

zijn.

68

Netto maandlasten.. (netto)

Mededeling

Informatief
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Nr.

Zin

Teksthandeling

Communicatief Doel

Communicatief effect

69

Tabel

Mededeling

Informatief

De klant weet wat de waarden in de
tabel betekenen
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Bijlage C

Huidige Doelenboom

De nummers in de doelenboom corresponderen met de nummers in de tabel in bijlage D.

1
2
3
3.1

3.2

3.3

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
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Bijlage D

Tabel huidige doelenboom

Deze tabel is de toelichting van de doelenboom, de nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de doelenboom in bijlage C.
Nummer Communicatief doel

Communicatief effect

1

Activeren

De klant is van plan een afspraak te maken met een adviseur.

2

Informeren

De klant begrijpt de resultaten van de rekentool.

3

Instrueren

De klant is in staat de rekentool te gebruiken.

3.1

Instrueren

De klant is in staat de nodige gegevens te berekenen.

3.1.1

Instrueren

•

De klant is in staat zijn inkomen te berekenen.

3.1.2

Instrueren

•

De klant is in staat zijn belastingteruggaaf te berekenen.

3.1.3

Instrueren

•

De klant is in staat de hypotheekrenteaftrek te berekenen.

3.1.4

Instrueren

•

De klant is in staat zijn eigenwoning forfait te berekenen.

3.1.5

Instrueren

•

De klant is in staat zijn belastbaar inkomen te berekenen.

3.1.6

Instrueren

•

De klant is in staat zijn netto maandlasten te berekenen.

3.2

Informeren

3.2.1

Informeren

•

De klant weet wat maandlasten zijn.

3.2.2

Informeren

•

De klant weet wat zijn inkomen is.

3.2.3

Informeren

•

De klant weet wat de bijzondere situaties die invloed kunnen hebben op zijn hypotheek.

3.2.4

Informeren

•

De klant weet welke hypotheekvormen er zijn.

3.2.5

Informeren

•

De klant weet wat de voorwaarden zijn voor hypotheekrenteaftrek.

De klant begrijpt de gegevens die van hem worden gevraagd.
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Nummer Communicatief doel

Communicatief effect

3.2.6

Informeren

•

De klant weet wat een eigenwoning forfait is.

3.2.7

Informeren

•

De klant weet wat belastbaar inkomen is.

3.2.8

Informeren

•

De klant weet wat belastingteruggaaf is.

3.3

Informeren

3.3.1

Informeren

•

De klant weet wat zijn (en zijn partners) relevante gegevens zijn.

3.3.2

Informeren

•

De klant weet wat zijn hypotheekwensen zijn.

3.3.3

Informeren

•

De klant weet wat de eventuele waarde van de erfpacht per jaar is.

3.3.4

Informeren

•

De klant weet wat de WOZ-waarde van zijn woning is.

De klant weet welke persoonlijke gegevens hij nodig heeft.
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Bijlage E

Evaluatietabel

De nummers aangegeven in deze tabel corresponderen met de nummers in de ideale doelenboom. Zie hiervoor bijlage A.
Nr

Ideaal doel

Tekstelement

Evaluatie

Motivering

Oplossing

A

De klant kiest
verantwoord een
hypotheek

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

Dit is het uiteindelijke doel, en dus
onbelangrijk dat dit letterlijk in de
tekst terugkomt.

n.v.t.

B

De klant weet welke
hypotheken voldoen
aan zijn wensen.

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

n.v.t.

C

De klant weet wat zijn
wensen zijn

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

Dit is een combinatie van de kennis
die de klant heeft over hypotheken,
welke mogelijkheden er zijn en welke
wensen de klant heeft.
Dit is iets persoonlijks en hoeft niet in
de tekst vermeld te worden.

C1

De klant weet hoeveel
hij wil betalen later

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

Dit is iets persoonlijks en hoeft niet in
de tekst vermeld te worden.

n.v.t.

C2

De klant weet hoeveel
flexibiliteit hij wil in
constructie van
hypotheek
De klant weet hoeveel
hij wil betalen nu

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

Dit is iets persoonlijks en hoeft niet in
de tekst vermeld te worden.

n.v.t.

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

Dit is iets persoonlijks en hoeft niet in
de tekst vermeld te worden.

n.v.t.

De klant weet wat voor
huis hij wil

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

Dit is iets persoonlijks en hoeft niet in
de tekst vermeld te worden.

n.v.t.

C3
C4

n.v.t.
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Nr

Ideaal doel

Tekstelement

Evaluatie

Motivering

Oplossing

C5

De klant weet hoeveel
risico hij wil nemen

Staat niet in
de tekst

Dit is niet erg

Dit is iets persoonlijks en hoeft niet in
de tekst vermeld te worden.

n.v.t.

D

De klant weet welke
mogelijkheden hij heeft

Staat niet
letterlijk in de
tekst

Dit is niet erg.

n.v.t.

D1

De klant weet hoeveel
geld hij kan lenen

Staat niet in
de tekst.

Dit is belangrijk

De mogelijkheden van de klant is een
combinatie van verschillende
elementen die wel worden besproken
(zie D1 t/m D5) of elementen die
afzonderlijk verbeterd moeten
worden.
In de hypotheektool weet een klant
alleen met welke maandlasten hij te
maken krijgt, hij kan het
hypotheekbedrag zelf invullen.

D2

De klant weet welke
verzekeringen er zijn die
passen bij de risico’s die
hij niet wil lopen

Staat niet in
de tekst

Het is belangrijk dat
de klant weet welke
mogelijkheden er
zijn op het gebied
van verzekeringen.

Er zijn verschillende verzekeringen die
kunnen worden afgesloten die van
invloed zijn op de maandelijkse lasten
en die voor sommige mensen
belangrijk kunnen zijn.

Door de berekening iets aan te passen
zou als resultaat een maximaal te
krijgen hypotheek voor de klant te
berekenen zijn, waarbij ook de
maandlasten kunnen worden
weergegeven.
Door middel van het toevoegen van
een alinea/hoofdstuk waarin de
verschillende verzekeringen kort
worden behandeld kan een klant zich
oriënteren in de verschillende
verzekeringen die er zijn.
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Nr

Ideaal doel

Tekstelement

Evaluatie

Motivering

Oplossing

D3

De klant weet welke
hypotheekvormen er
zijn

Alinea 6 – 11

Staat op de goede
plek, biedt de juiste
informatie over de
huidige situatie.

n.v.t.

D4

De klant weet welke
keuzes hij kan maken op
gebied van rente

Staat niet in
de tekst

Het is belangrijk
voor klanten om te
weten wat de
mogelijkheden zijn
op het gebied van
rente.

D5

De klant weet welke
voorwaarden er zijn

Alinea 17 - 24

Staat op de goede
plek, bevat niet alle
voorwaarden.

Er wordt duidelijk uitgelegd dat er nog
maar twee vormen zijn die in
aanmerking komen voor
hypotheekrente aftrek. Maar er wordt
ook verteld dat er nog andere
hypotheekvormen zijn.
Er zijn verschillende mogelijkheden op
het gebied van rente en deze hebben
allemaal invloed op de hoogte van de
te krijgen hypotheek en ook op de
maandelijkse lasten. Het is dus
belangrijk dat klanten hiervan op de
hoogte zijn.
Er zijn meer voorwaarden dan de paar
die in de tekst worden genoemd.

Door middel van het toevoegen van
een alinea/hoofdstuk waarin de
mogelijkheden rondom de rente
(bijvoorbeeld vast of variabel) kan een
klant zich inlezen in dit onderwerp.

Het toevoegen van andere belangrijke
voorwaarden voor het krijgen van een
hypotheek zorgt voor een duidelijker
beeld voor de klant.
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Bijlage F

Demografische gegevens

Geslacht:

………………………………………………………………………

Leeftijd:

………………………………………………………………………

Geboorteland:

………………………………………………………………………

Geboorteland vader:

………………………………………………………………………

Geboorteland moeder: ………………………………………………………………………
Heeft u een hypotheek:

Ja / Nee

Huidige / hoogst genoten opleiding:
o
o
o
o
o
o
o
o

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

Bruto jaarsalaris:
o
o
o
o

t/m €20.000
€20.000 t/m €40.000
€40.000 t/m €60.000
Vanaf €60.000

Als u uzelf een rapportcijfer moet geven voor kennis over hypotheken, welk cijfer zou dat dan
zijn? (schaal van 1 tot 10)
………………………………………………………………………
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Bijlage G

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

1. 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

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.
-

Het rentepercentage
Ja / Nee / Weet ik niet

-

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

-

De hypotheekvorm
Ja / Nee / Weet ik niet

3. 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
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4. 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.
-

Uw hypotheek kunt u meenemen naar uw nieuwe woning met de huidige
condities
Ja / Nee / Weet ik niet

-

U kunt uw hypotheek doorverkopen aan de nieuwe bewoners
Ja / Nee / Weet ik niet

-

U kunt een nieuwe hypotheek afsluiten, alleen moet u eerst een boete betalen
aan uw huidige hypotheekverstrekker
Ja / Nee / Weet ik niet

5. 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

6. 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
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7. Moet u met de onderstaande gebeurtenissen rekening houden bij het afsluiten van uw
hypotheek? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
-

Uw pensioen
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Uw kans op werkeloosheid
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Uw kans op arbeidsongeschiktheid
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Uw kans op scheiding
Ja / Nee / Weet ik niet

8. 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

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

Opstalverzekering
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Inboedelverzekering
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Aansprakelijkheidsverzekering
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Rechtsbijstandsverzekering
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Inkomensverzekering
Ja / Nee / Weet ik niet

-

Overlijdensrisicoverzekering
Ja / Nee / Weet ik niet
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B

Hypotheekvormen

10. 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

11. 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

12. Welke hypotheekvorm wordt hier afgebeeld?
A.

De lineaire hypotheek

B.

De annuïteitenhypotheek

C.

Beide hypotheekvormen

D.

Geen van beide

E.

Weet ik niet
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13. 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.”

C

A.

De annuïteitenhypotheek

B.

De lineaire hypotheek

C.

Beide hypotheekvormen

D.

Geen van beide

E.

Weet ik niet

Hypotheekrente

14. 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

15. 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

16. 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
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17. 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

18. 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

19. 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
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20. 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

21. 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

D

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
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Over uzelf

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

Ik houd mijn financiële zaken goed in de gaten
Eens

B.

0

0

0

0

Oneens

0

0

Oneens

Ik kan goed met geld omgaan
Eens

C.

0

0

0

0

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

E.

0

0

0

0

0

Oneens

Ik heb het gevoel dat ik mijn hypotheek zelfstandig (zonder hypotheekadviseur)
kan afsluiten
Eens

0

0

0

0

0

Oneens
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Bijlage H

Stappenplan.

“Hypotheek maandlasten berekenen”
Hierna volgt een stappenplan om maandelijkse hypotheeklasten te berekenen. Bij deze
berekeningen wordt een aantal stappen doorlopen. Hieronder zetten wij de stappen voor de
maandlastenberekening op een rij. Bij de maandlastenberekeningen nemen wij alleen de lasten
mee die direct samen hangen met de opgenomen hypotheekvormen. Dat wil zeggen
hypotheekrente en aflossing. Eventuele andere lasten zoals verzekeringspremies worden niet
meegenomen.
De stappenplan is bedoeld om u inzicht te geven in de berekeningen die de tool uitvoert. Het is
dus niet nodig dat u zelf deze stappen doorloopt, wel vragen wij u om de informatie zo goed
mogelijk door te lezen. Na het lezen van het stappenplan zult u de bijbehorende rekentool
invullen.
Stap 1: Berekenen bruto maandlasten

.

De eerste stap is het berekenen van de bruto maandlasten van een hypotheek. Op het moment
dat u een huis gaat kopen, krijgt u te maken met een groot aantal eenmalige en terugkerende
kosten (lasten). Bij de online maandlasten berekeningen worden niet alle lasten meegenomen,
maar kijken we alleen naar de hypotheekrentelasten en aflossing.
Ongeacht welke hypotheekvorm u kiest: u zult altijd wel te maken krijgen met rentelasten en
aflossing. De rente wordt meestal maandelijks afgeschreven en is daarom een vast onderdeel van
de maandelijkse lasten van een hypotheek. Of aflossing een vast onderdeel is van uw
maandlasten, hangt af van de hypotheekvorm die u kiest. Omdat we in onze online maandlasten
berekeningen niet

alle

hypotheekvormen

verwerkt

hebben,

maar

alleen

de

annuïteitenhypotheek, de lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek, behandelen we
alleen de maandlasten berekening van deze hypotheekvormen.
Hypotheekvormen waarbij u gedurende de looptijd aflost
Bij deze hypotheekvormen lost u maandelijks een deel van de hypotheek af. Door deze
tussentijdse aflossingen vermindert u gedurende de looptijd stapsgewijs de hoogte van de
hypotheek. De maandlast van uw hypotheek bestaat dan uit zowel rente als aflossing. De
hypotheekvormen

waarbij

- de annuïteiten hypotheek
- de lineaire hypotheek

u

tussentijds

aflost,

zijn:

.
.
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Stap 2: Berekenen inkomen

.

De tweede stap is het berekenen van het inkomen. Het inkomen is allereerst belangrijk omdat de
hoogte van uw inkomen bepaalt hoeveel u aan hypotheekmaandlasten kunt betalen. Daarnaast
dient het inkomen berekend te worden om te kunnen berekenen hoeveel van de betaalde
hypotheekrente u terug kunt krijgen van de belastingdienst (hypotheekrenteaftrek).
Inkomensbestanddelen
Het inkomen kan bestaan uit diverse inkomstenbronnen. De meest voorkomende hebben we
hieronder op een rij gezet:


Loon uit tegenwoordige arbeid. Dit kan bestaan uit:
o

Bruto inkomen

o

Vakantiegeld

o

Vaste 13e maand/eindejaarsuitkering

o

Structurele onregelmatigheidstoeslag

o

Structureel overwerk



Inkomen uit overige werkzaamheden



Pensioen



Inkomen uit sociale uitkeringen



Winst uit onderneming



Inkomen uit lijfrente producten



Inkomen uit alimentatie
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Voor de maandlasten berekening, worden al deze inkomstenbronnen bij elkaar opgeteld.
Inkomen en inkomstenbelasting

.

In Nederland kennen we het boxenstelsel. In box 1 valt het inkomen uit werk en woning.
Samengevat worden in box 1 de inkomstenbronnen bij elkaar opgeteld en worden daarvan een
aantal aftrekposten (waaronder de hypotheekrente) afgetrokken. Het saldo noemen we het
belastbare inkomen waarover u inkomstenbelasting schuldig bent (zie stap 6 van dit stappenplan).
Hierbij geldt dat u (procentueel en absoluut) meer belasting gaat betalen naarmate het belastbaar
inkomen

hoger

wordt.

Daarom

wordt

het

Nederlandse

inkomstenbelasting een progressief belastingstelsel genoemd.

belastingstelsel

voor

de

In onderstaande tabel ziet u de huidige belastingschalen zoals die momenteel in box 1 gelden.
Inkomsten Box 1

Tot 65 jaar

IB Schijf 1: t/m €19.645

37.00%

IB Schijf 2: €19.646 t/m €33.363

42.00%

IB Schijf 3: €33.364 t/m €55.991

42.00%

IB Schijf 4: vanaf €55.992

52.00%

Stap 3: Verrekenen alimentatie of erfpacht

.

In de derde stap behandelen we twee bijzondere situaties die grote invloed kunnen hebben bij
het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek: te betalen partneralimentatie en
erfpacht. Omdat zowel de te betalen partneralimentatie als erfpacht veelal aftrekbaar zijn van de
inkomstenbelasting, kunnen beide situaties grote invloed hebben wanneer u de netto
maandlasten van uw hypotheek gaat berekenen.
Partneralimentatie
Wanneer een echtpaar besluit te gaan scheiden, geldt er een onderhoudsplicht. Dit houdt in dat
de meest draagkrachtige ex-partner wettelijk verplicht is om de minder draagkrachtige partner indien nodig - financieel bij te staan. Deze alimentatie wordt partneralimentatie genoemd.
Zoals in stap 2 beschreven, wordt in Nederland bij het berekenen van de inkomstenbelasting een
progressief belastingstelsel gehanteerd. Kortweg gezegd houdt dat in dat u meer
inkomstenbelasting gaat betalen naarmate uw inkomen hoger wordt. Maar er zijn ook
aftrekposten die met het inkomen verrekend mogen worden. Deze aftrekposten zorgen ervoor
dat de te betalen inkomstenbelasting uiteindelijk lager uitvalt dan de inkomstenbelasting die door
werkgevers ingehouden en afgedragen wordt aan de belastingdienst. Partneralimentatie is zo'n
veel voorkomende aftrekpost.
Erfpacht
Op het moment dat u een huis gaat kopen, geldt in de meeste gevallen dat u zowel eigenaar
wordt van het huis als van de grond waar het huis op staat. Bij erfpacht is dat echter niet het
geval: dan heeft u de grond waar uw huis op staat niet in eigendom, maar in bruikleen. Het lijkt
het meest op een situatie waarbij u de grond onder uw woning huurt. Wanneer u maandelijks of
jaarlijks een bedrag aan de verpachter (= de verhuurder van de grond) betaalt, dan heet dit de
(erfpacht)canon. Deze erfpachtcanon is meestal ook fiscaal aftrekbaar en heeft daarom invloed bij
het berekenen van de netto maandlasten van uw hypotheek.
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Net als bij de hierboven beschreven partneralimentatie, is ook de erfpachtcanon een aftrekpost
welke ervoor zorgt dat de te betalen inkomstenbelasting uiteindelijk lager uitvalt.
Invloed van partneralimentatie en erfpacht op de hypotheekrenteaftrek

.

Wanneer u erfpacht of partneralimentatie betaalt, kan het dus voorkomen dat uw belastbare
inkomen afneemt. Afhankelijk van uw belastbare inkomen, kan het zijn dat u over de aftrekbare
hypotheekrente een lager percentage terug krijgt dan wanneer u geen erfpacht of alimentatie als
aftrekpost zou hebben.
Stap 4: Berekenen aftrekbare hypotheekrente

.

Stap vier van het stappenplan van de hypotheek maandlasten berekening is het berekenen van de
aftrekbare

hypotheekrente.

Hier

gaan

we

kort

in

op

de

voorwaarden

van

de

hypotheekrenteaftrek en uitgebreider op het berekenen van de aftrekbare hypotheekrenteaftrek.
De voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek

.

In geldt dat de hypotheekrente die betaald wordt, in veel situaties afgetrokken mag worden van
het belastbaar inkomen in box 1 (inkomstenbelasting). Hierbij gelden wel een aantal
voorwaarden:


Alleen de rente over dat deel van de hypotheek wat is gebruikt voor de aankoop,
verbetering of het onderhoud van een woning die tevens hoofdverblijf is, is aftrekbaar.
Het deel van de hypotheek waarvoor de hypotheekrente aftrekbaar is, wordt de
eigenwoningschuld genoemd.



De hypotheekrente is sinds 2001 nog maximaal 30 jaar aftrekbaar.



Wie een eigen woning verkoopt , moet de overwaarde (eigenwoningreserve) die vrijkomt
bij de verkoop van de woning weer investeren in de volgende koopwoning. Dit wordt de
bijleenregeling genoemd).



In het gebal iemand door verhuizing tijdelijk twee woningen bezit, kan diegene tijdelijk
recht hebben op hypotheekrenteaftrek voor beide woningen.



Voor woningen die door startende huizenkopers na 1 januari 2013 zijn aangeschaft, geldt
daarnaast dat de volledige hypotheek tenminste annuïtair in maximaal 30 jaar afgelost
moet worden.

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek

.

Zo lang voldaan wordt aan de hierboven genoemde voorwaarden, is de betaalde hypotheekrente
aftrekbaar. Bij het berekenen van de hoogte van de hypotheekrenteaftrek is de
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eigenwoningschuld dus leidend. De hoogte van het hypotheekrentepercentage is niet relevant
voor het bepalen van de hoogte van de hypotheekrente aftrek.
Stap 5: Berekenen eigenwoningforfait

.

Het berekenen van het eigenwoningforfait is de vijfde stap van het berekenen van de
hypotheekmaandlasten. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar van een
koopwoning bij het inkomen moet optellen als een soort vergoeding voor het woongenot van die
eigen woning. Het gaat daarbij om een fictief inkomen, te weten een vast percentage van de
WOZ-waarde van de woning. Vandaar wordt het ook forfait genoemd (forfaitair = fictief
vastgesteld).

Bij

de

berekening

wordt

de

WOZ-waarde

vermenigvuldigd

met

het

forfaitpercentage.
In onderstaande tabel ziet u de tarieven die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar
2013.
WOZ-waarde

Forfaitpercentage

t/m €12.500

0.00%

€12.501 t/m €25.000

0.20%

€25.001 t/m €50.000

0.35%

€50.001 t/m €75.000

0.45%

€75.001 t/m €1.040.000

0.60%

Vanaf €1.040.001
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0.60% - 1.55%

Om het eigenwoningforfait in uw situatie te berekenen, dient u de WOZ-waarde van uw woning
te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage.
Stap 6: Berekenen belastbaar inkomen

.

De zesde stap van de hypotheek maandlasten berekening is het berekenen van het belastbaar
inkomen. Met de uitkomsten uit de berekeningen van stap 1 t/m 5, kan dit belastbaar inkomen
berekend worden.

Het belastbaar inkomen is dan de som van alle inkomensbestanddelen uit werk en woning (box
1). Over het saldo wordt vervolgens inkomstenbelasting volgens de belastingtabel geheven. De
belangrijke onderdelen waar het inkomen uit werk en woning bij het bezit van een eigen woning
en een bijbehorende hypotheek vaak uit bestaan, zijn:
Bij elkaar optellen de positieve inkomsten uit werk en woning:


Inkomen



Ontvangen (partner)alimentatie



Eigenwoningforfait

Daarvan aftrekken de negatieve inkomsten uit werk en woning:


Betaalde hypotheekrente



Ondernemersaftrek, werknemersaftrek, uitgaven voor inkomensvoorzieningen (werk)



Betaalde (partner)alimentatie



Erfpacht

Stap 7: Berekenen netto maandlasten

.

Voor de berekening van de hypotheek maandlasten is de zevende stap het berekenen van de
belastingteruggave.
Belastingteruggave berekening

.

Allereerst berekenen we hoeveel inkomstenbelasting is afgedragen over het inkomen uit werk
(loondienst, zelfstandig ondernemer, pensioen etc.). Dit gebeurt door de schijven met de
belastingpercentages te vermenigvuldigen. Vervolgens berekenen we hoeveel inkomstenbelasting
afgedragen zou moeten worden over het belastbaar inkomen uit werk en woning, waarbij ook alle
aftrekposten zijn verrekend. Tenslotte berekenen we het verschil tussen de betaalde en de te
betalen inkomstenbelasting. Het percentage aan inkomstenbelasting wat over een positief
verschil wordt teruggegeven, is gelijk aan het percentage wat eerder betaald is. Dit de te
ontvangen belastingteruggaaf.
Netto hypotheek maandlasten berekenen

.

Bij het berekenen van de bruto maandlasten van een hypotheek worden de rente en aflossing
opgeteld. De netto maandlasten worden vervolgens berekend door van de betaalde
hypotheekrente het percentage van de belastingteruggave volgens de IB schijven af te trekken.
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Bijlage I

Scenario

Ga naar:
http://www.homefinance.nl/hypotheek/berekenen/uitgebreide-maandlasten-berekening.asp
Op deze website vindt u een hypotheektool. Voor de het invullen van de hypotheektool moet u
gebruik maken van het volgende scenario.
U bent 35 jaar oud. U heeft een bruto jaarinkomen van €48.563,-. U bent 5 jaar geleden van u
partner. U bent de meest daadkrachtige partner en moet partneralimentatie betalen. U moet
gedurende 8 jaar een bedrag van €450,- per maand aan uw ex-partner betalen.
U bent sinds kort hertrouwd en wilt met uw huidige partner (30 jaar) een huis kopen. Uw partner
werkt parttime en heeft een bruto jaarinkomen van €21.888,- , uw partner hoeft geen
partneralimentatie te betalen.
U wilt met uw partner een huis kopen met een waarde van €169.000,- . De WOZ-waarde van het
huis is vastgesteld op €180.000,- . Jullie hebben ervoor gekozen om een hypotheek te nemen
waarbij vast staat hoeveel je per maand betaald, met een looptijd van 30 jaar en een
rentepercentage van 4.4%.

Geef hier de bruto maandlasten van de eerste maand:
Geef hier de netto maandlasten van de eerste maand:
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Bijlage J

Antwoorden scenario

Leeftijd

35

Bruto jaarinkomen

48563

Te betalen partneralimentatie per jaar

5400

Looptijd alimentatie in jaren

3

Leeftijd partner

30

Bruto jaarinkomen partner

21888

Te betalen partneralimentatie partner per jaar

0

Looptijd alimentatie in jaren

0

Hypotheekbedrag

169000

Niet aftrekbaar deel in hypotheek

0

Hypotheekvormen

100% lineair

Looptijd hypotheek in jaren

30

Erfpacht per jaar

3600

Rentepercentage lineaire hypotheek

4.4

Rentepercentage aflossingsvrije hypotheek

0

WOZ Waarde

180000

Bruto maandlasten eerste maand

1146

Netto maandlasten eerste maand

798
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Bijlage K
1.

Ik begrijp de resultaten van de rekentool
Eens

2.

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens
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0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

Oneens

Ik vond de rekentool eenvoudig
Eens

10.

0

De resultaten van de rekentool heb ik niet begrepen.
Eens

9.

0

Ik begrijp wat de belastingteruggave is.
Eens

8.

0

Ik heb weinig kennis van hypotheken.
Eens

7.

0

Ik weet wat eigenwoningforfait is
Eens

6.

0

Na het gebruiken van de tool zou ik een afspraak maken met een hypotheekadviseur
Eens

5.

0

Ik vond de rekentool ingewikkeld
Eens

4.

0

Verschillende factoren hebben invloed op de hoogte van mijn hypotheek
Eens

3.

Zelfrapportage test begrip

0

0

0

0

Ik weet wat de resultaten van de rekentool betekenen
Eens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

11.

De hypotheektool geeft mij genoeg informatie om verantwoord een hypotheek te
kunnen afsluiten.
Eens

12.

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

Oneens

Ik begrijp wat mijn eigen woningforfait is.
Eens

15.

0

Met behulp van de tool kan ik zelfstandig een hypotheek kiezen.
Eens

14.

0

Ik weet welke gegevens ik nodig heb om mijn maandlasten te berekenen
Eens

13.

0

0

0

0

0

0

Door de tool vind ik het maken van een afspraak met een hypotheekadviseur onnodig.
Eens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens
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16.

Ik vond de rekentool begrijpelijk.
Eens

17.

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

Met mijn kennis van hypotheken kan ik verantwoord een hypotheek afsluiten.
Eens

20.

0

Ik weet wat belastingteruggave is.
Eens

19.

0

Ik weet welke factoren invloed hebben op de hoogte van mijn hypotheek.
Eens

18.

0

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

Ik begrijp het verschil tussen een lineaire hypotheek en een annuïteitenhypotheek.
Eens

0

0

0

0

0

0

0

Oneens

Bijlage L

Correlatieanalyse Kennistest vragen

Deze tabel bevat het aantal goede antwoorden per vraag op de hypotheekkennistest vooraf en
achteraf, met daarbij de tweezijdige Fisher’s exact significantie.
***
**
*

= significantie: p = 0.001 of kleiner
= significantie: p = 0.005 of kleiner
= significantie: p = 0.05 of kleiner
Met stappenplan

Vraag

Vooraf

Achteraf

p

1

3

3

2A

11

12

2B

13

11

2C

9

9

3

5

6

4A

14

14

4B

11

1

4C

10

7

5

7

6

***

6

6

8

**

7A

8

6

***

7B

6

8

7C

11

9

*

7D

9

8

*

8

14

14

9A

8

6

9B

10

10

9C

10

10

9D

13

11

9E

10

10

9F

5

4

**

10

8

9

*

11

5

6

12

9

9

13

5

7

**

*

**
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Met stappenplan
Vraag

Eerste keer

Tweede keer

p

14

12

11

*

15

3

4

16

12

10

17

10

9

**

18

10

11

**

19

4

4

20

8

4

*

21

2

1

*
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Bijlage M
Variabele Omschrijving
Demografische gegevens
1
A
Geslacht van de respondent
B
C
D
E
2

Leeftijd van de respondent
Geboorteland van de respondent
Geboorteland vader van de respondent
Geboorteland moeder van de respondent
Heeft u een hypotheek?

3

Huidige/hoogst genoten opleiding

4

Bruto jaarsalaris

5

Als u uzelf een rapportcijfer moet geven voor
kennis over hypotheken, welk cijfer zou dat
dan zijn?
Kennistest (voor)
6 1
Welke van de onderstaande stellingen zijn
juist?
7

2
2A

2B

2C

8

3

Codeboek
Value

Meetniveau

1 = man
2 = vrouw
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1 = ja
2 = nee
1 = Lager onderwijs
2 = VMBO/MAVO
3 = HAVO
4 = VWO
5 = MBO
6 = HBO
7 = WO
8 = Anders
1 = t/m €20.000
2 = €20.000 t/m
€40.000
3 = €40.000 t/m
€60.000
4 = vanaf €60.000
n.v.t

Nominaal
Interval
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal

Interval
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Interval

0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande factoren zijn bepalend voor het bedrag dat u iedere
maand moet betalen voor uw hypotheek? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Het rentepercentage
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Het bedrag dat u moet aflossen
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
De hypotheekvorm
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Jan heeft een huis gekocht. Hij heeft al een
0 = fout
Nominaal
lening voor zijn auto, maar hij gaat nu ook een 1 = goed
hypotheek aanvragen. Wat is het belangrijkste 2 = weet ik niet
verschillen tussen een hypotheek en een
gewone lening?

Variabele
9 4

4A

4B

4C

10 5

11 6

12 7
7A

7B

7C

7D

13 8

14 9
9A

9B

Omschrijving
Value
Meetniveau
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.
Uw hypotheek kunt u meenemen naar uw
0 = fout
Nominaal
nieuwe woning met de huidige condities
1 = goed
2 = weet ik niet
U kunt uw hypotheek doorverkopen aan de
0 = fout
Nominaal
nieuwe bewoners
1 = goed
2 = weet ik niet
U kunt een nieuwe hypotheek afsluiten, alleen
0 = fout
Nominaal
moet u eerst een boete betalen aan uw huidige 1 = goed
hypotheekverstrekker
2 = weet ik niet
U ontvangt van de bank een hypotheekofferte. 0 = fout
Nominaal
In de offerte ziet u de totale prijs van de lening 1 = goed
staan. Wat bedoelt de bank met deze totale
2 = weet ik niet
prijs van de lening?
Welke van de onderstaande stellingen zijn
0 = fout
Nominaal
juist?
1 = goed
2 = weet ik niet
Moet u met de onderstaande gebeurtenissen rekening houden bij het afsluiten van
uw hypotheek? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Uw pensioen
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Uw kans op werkeloosheid
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Uw kans op arbeidsongeschiktheid
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Uw kans op scheiding
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
De waarde van een huis blijft nooit gelijk.
0 = fout
Nominaal
Hierdoor kan het voorkomen dat de hypotheek 1 = goed
hoger is dan de marktwaarde van uw huis. U
2 = weet ik niet
wilt uw huis verkopen, maar de waarde van uw
huis is gedaald. Wat zijn hiervan de gevolgen
voor u?
Welke van de onderstaande verzekeringen bent u verplicht af te sluiten bij het
afsluiten van een hypotheek? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Opstalverzekering
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Inboedelverzekering
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
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Variabele
9C

14 9D

9E

9F

15 10

16 11

17 12

18 13

19 14

20 15

21 16

22 17

23 18

24 19

25 20

26 21

Omschrijving
Aansprakelijkheidsverzekering

Value
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Rechtsbijstandsverzekering
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Inkomensverzekering
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Overlijdensrisicoverzekering
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Op welke wijze wordt de annuïteitenhypotheek 0 = fout
afgelost?
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande hypotheekvormen 0 = fout
levert een restschuld op aan het einde van de
1 = goed
looptijd?
2 = weet ik niet
Welke hypotheekvorm wordt hier afgebeeld?
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Op welke hypotheek is de onderstaande
0 = fout
beschrijving van toepassing?
1 = goed
2 = weet ik niet
Wat wordt er bedoeld met de term
0 = fout
‘hypotheekrenteaftrek’?
1 = goed
2 = weet ik niet
Waarvan mag u de hypotheekrente aftrekken?
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Voor hoeveel jaar is de hypotheekrente die u
0 = fout
betaalt aan de bank aftrekbaar?
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande stellingen zijn juist? 0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Diana heeft een huis met een hypotheek
0 = fout
gekocht. Diana kiest voor een lange rentevaste
1 = goed
periode. Waarom doet zij dat?
2 = weet ik niet
Hoe heet de rente die u daadwerkelijk betaalt
0 = fout
aan uw hypotheekverstrekker?
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande stellingen zijn juist? 0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande stellingen zijn juist? 0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet

Meetniveau
Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal
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Variabele
27 A

Omschrijving
Ik houd mijn financiële zaken goed in de gaten

27 B

Ik kan goed met geld omgaan

C

Ik krijg hulp van anderen bij mijn financiële
zaken (denk aan familie, of een adviseur)

D

Ik weet precies hoeveel ik iedere maand
uitgeef

E

Ik heb het gevoel dat ik mijn hypotheek
zelfstandig (zonder hypotheekadviseur) kan
afsluiten

Rekentool
28 A
Geef hier de bruto maandlasten van de eerste
maand
B
Geef hier de netto maandlasten van de eerste
maand
Zelfrapportage test
29 1
Ik begrijp de resultaten van de rekentool.

2

Verschillende factoren hebben invloed op de
hoogte van mijn hypotheek

3

Ik vond de rekentool ingewikkeld

Value
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens

Meetniveau
Interval

Interval

Interval

Interval

Interval
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n.v.t.
n.v.t.

1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens

Interval

Interval

Interval

Variabele
4

Omschrijving
Na het gebruiken van de tool zou ik een
afspraak maken met een hypotheekadviseur

5

Ik weet wat eigenwoningforfait is

6

Ik heb weinig kennis van hypotheken

7

Ik begrijp wat de belastingteruggave is

8

De resultaten van de rekentool heb ik niet
begrepen

9

Ik vond de rekentool eenvoudig te gebruiken

10

Ik weet wat de resultaten van de rekentool
betekenen

30 11

De hypotheektool geeft mij genoeg informatie
om verantwoorde een hypotheek te kunnen
afsluiten.

12

Ik weet welke gegevens ik nodig heb om mijn
maandlasten te berekenen

13

Met behulp van de tool kan ik zelfstandig een
hypotheek kiezen.

Value
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens

Meetniveau
Interval

Interval

Interval

Interval

Interval
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Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

Variabele
14

Omschrijving
Ik begrijp wat mijn eigen woningforfait is.

30 15

Door de tool vind ik het maken van een
afspraak met een hypotheekadviseur onnodig.

16

Ik vond de rekentool begrijpelijk

17

Ik weet welke factoren invloed hebben op de
hoogte van mijn hypotheek.

18

Ik weet wat belastingteruggave is

19

Met mijn kennis van hypotheken kan ik
verantwoord een hypotheek afsluiten

20

Ik begrijp het verschil tussen en lineaire
hypotheek en een annuïteitenhypotheek

Kennistest (na)
31 1
Welke van de onderstaande stellingen zijn
juist?
32 2
2A

2B

2C

Value
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens

Meetniveau
Interval

Interval

Interval

Interval

Interval
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Interval

Interval

0 = fout
nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande factoren zijn bepalend voor het bedrag dat u iedere
maand moet betalen voor uw hypotheek?
Het rentepercentage
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Het bedrag dat u moet aflossen
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
De hypotheekvorm
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet

Variabele
33 3

34 4

4A

4B

4C

35 5

36 6

37 7
7A

7B

7C

7D

38 8

39 9
9A

Omschrijving
Value
Meetniveau
Jan heeft een huis gekocht. Hij heeft al een
0 = fout
Nominaal
lening voor zijn auto, maar hij gaat nu ook een
1 = goed
hypotheek aanvragen. Wat is het belangrijkste 2 = weet ik niet
verschillen tussen een hypotheek en een
gewone lening?
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.
Uw hypotheek kunt u meenemen naar uw
0 = fout
Nominaal
nieuwe woning met de huidige condities
1 = goed
2 = weet ik niet
U kunt uw hypotheek doorverkopen aan de
0 = fout
Nominaal
nieuwe bewoners
1 = goed
2 = weet ik niet
U kunt een nieuwe hypotheek afsluiten, alleen 0 = fout
Nominaal
moet u eerst een boete betalen aan uw huidige 1 = goed
hypotheekverstrekker
2 = weet ik niet
U ontvangt van de bank een hypotheekofferte. 0 = fout
Nominaal
In de offerte ziet u de totale prijs van de lening 1 = goed
staan. Wat bedoelt de bank met deze totale
2 = weet ik niet
prijs van de lening?
Welke van de onderstaande stellingen zijn
0 = fout
Nominaal
juist?
1 = goed
2 = weet ik niet
Moet u met de onderstaande gebeurtenissen rekening houden bij het afsluiten van
uw hypotheek? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Uw pensioen
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Uw kans op werkeloosheid
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Uw kans op arbeidsongeschiktheid
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
Uw kans op scheiding
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
De waarde van een huis blijft nooit gelijk.
0 = fout
Nominaal
Hierdoor kan het voorkomen dat de hypotheek 1 = goed
hoger is dan de marktwaarde van uw huis. U
2 = weet ik niet
wilt uw huis verkopen, maar de waarde van uw
huis is gedaald. Wat zijn hiervan de gevolgen
voor u?
Welke van de onderstaande verzekeringen bent u verplicht af te sluiten bij het
afsluiten van een hypotheek? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Opstalverzekering
0 = fout
Nominaal
1 = goed
2 = weet ik niet
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Variabele
39 9B

9C

9D

9E

9F

40 10

41 11

42 12

43 13

44 14

45 15

46 16

47 17

48 18

49 19

50 20

Omschrijving
Inboedelverzekering

Value
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Aansprakelijkheidsverzekering
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Rechtsbijstandsverzekering
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Inkomensverzekering
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Overlijdensrisicoverzekering
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Op welke wijze wordt de annuïteitenhypotheek 0 = fout
afgelost?
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande hypotheekvormen 0 = fout
levert een restschuld op aan het einde van de
1 = goed
looptijd?
2 = weet ik niet
Welke hypotheekvorm wordt hier afgebeeld?
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Op welke hypotheek is de onderstaande
0 = fout
beschrijving van toepassing?
1 = goed
2 = weet ik niet
Wat wordt er bedoeld met de term
0 = fout
‘hypotheekrenteaftrek’?
1 = goed
2 = weet ik niet
Waarvan mag u de hypotheekrente aftrekken?
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Voor hoeveel jaar is de hypotheekrente die u
0 = fout
betaalt aan de bank aftrekbaar?
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande stellingen zijn juist? 0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
Diana heeft een huis met een hypotheek
0 = fout
gekocht. Diana kiest voor een lange rentevaste
1 = goed
periode. Waarom doet zij dat?
2 = weet ik niet
Hoe heet de rente die u daadwerkelijk betaalt
0 = fout
aan uw hypotheekverstrekker?
1 = goed
2 = weet ik niet
Welke van de onderstaande stellingen zijn juist? 0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet

Meetniveau
Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal
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Variabele
51 21

Omschrijving
Welke van de onderstaande stellingen zijn
juist?

52

A

Ik houd mijn financiële zaken goed in de
gaten

52

B

Ik kan goed met geld omgaan

C

Ik krijg hulp van anderen bij mijn financiële
zaken (denk aan familie, of een adviseur)

D

Ik weet precies hoeveel ik iedere maand
uitgeef

E

Ik heb het gevoel dat ik mijn hypotheek
zelfstandig (zonder hypotheekadviseur) kan
afsluiten

Som_Begrip Somscore vraag 1, 2 en 4 t/m 20.

Score_
KTvoor
Score_KTna
AF

Score kennistest vooraf: som van aantal
vragen goed
Score kennistest achteraf: som van aantal
vragen goed
Is de respondent een autochtone of
allochtone Nederlander?

Value
0 = fout
1 = goed
2 = weet ik niet
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = oneens
2 = beetje oneens
3 = neutraal
4 = beetje eens
5 = eens
1 = slecht
2 = onvoldoende
3 = matig
4 = voldoende
5 = goed
n.v.t.

Meetniveau
Nominaal

n.v.t.

Interval

1 = Autochtoon
2 = Allochtoon

nominaal

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval
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Interval

Interval

