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Samenvatting	  	  
	  

Uit	  verschillende	  onderzoeken	  blijkt	  dat	  pensioencommunicatie	  voor	  veel	  mensen	  niet	  

begrijpelijk	  is.	  Toch	  is	  het	  belangrijk	  om	  in	  het	  huidige	  pensioenstelsel	  goed	  op	  de	  

hoogte	  te	  zijn	  van	  de	  mogelijkheden	  om	  pensioen	  op	  te	  bouwen:	  men	  heeft	  immers	  veel	  

in	  eigen	  hand	  binnen	  dit	  stelsel.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  gekeken	  naar	  een	  relatief	  

nieuwe	  vorm	  van	  pensioencommunicatie,	  namelijk	  de	  online	  pensioentool.	  De	  

pensioenplanner	  van	  www.pensioenkijker.nl	  wordt	  hiervoor	  gebruikt.	  Er	  wordt	  

nagegaan	  of	  taalvaardigheid,	  gemeten	  met	  een	  woordenschattest	  en	  een	  clozetest,	  

invloed	  heeft	  op	  het	  vinden	  van	  informatie	  in	  de	  tool	  en	  het	  juist	  beantwoorden	  van	  

vragen	  over	  de	  tool.	  Ook	  wordt	  onderzocht	  of	  de	  persoonskenmerken	  geslacht,	  leeftijd	  

en	  opleiding	  invloed	  hebben	  op	  het	  presteren	  op	  de	  tool.	  	  

	   Uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  dat	  leesvaardigheid,	  gemeten	  met	  de	  clozetest,	  zowel	  

invloed	  heeft	  op	  het	  vinden	  van	  informatie	  als	  het	  juist	  beantwoorden	  van	  de	  vragen.	  

Woordenschat	  heeft	  echter	  op	  beide	  aspecten	  geen	  significante	  invloed.	  

Opleidingsniveau	  blijkt	  een	  significante	  relatie	  te	  hebben	  met	  het	  zowel	  het	  vinden	  van	  

informatie	  als	  het	  juist	  beantwoorden	  van	  de	  vragen.	  De	  overige	  persoonskenmerken	  

hebben	  geen	  significante	  invloed	  op	  het	  presteren	  op	  de	  tool.	  	  
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1.	  Inleiding	  
	  

Het	  pensioen	  in	  Nederland	  is	  een	  gelaagd	  systeem,	  dat	  rust	  op	  drie	  pijlers.	  In	  het	  artikel	  

van	  Goudswaard,	  Beetsma,	  Nijman	  en	  Schnabel	  (2010)	  wordt	  dit	  uitgelegd.	  De	  eerste	  

pijler	  is	  een	  ouderdomsvoorziening	  waar	  elke	  Nederlander	  die	  in	  Nederland	  heeft	  

gewerkt	  recht	  op	  heeft:	  de	  Algemene	  Ouderdomswet	  (AOW).	  De	  AOW	  wordt	  

gefinancierd	  op	  basis	  van	  een	  omslagstelsel:	  de	  werkenden	  van	  nu	  betalen	  voor	  de	  oude	  

dag	  van	  de	  pensioengerechtigden	  van	  nu.	  De	  AOW	  zorgt	  voor	  een	  basisinkomen	  in	  de	  

tijd	  dat	  men	  met	  pensioen	  gaat.	  De	  tweede	  pijler	  bestaat	  uit	  de	  aanvullende	  pensioenen.	  

Dit	  is	  het	  pensioen	  dat	  men	  opbouwt	  tijdens	  het	  werken	  voor	  een	  werkgever.	  Dit	  

pensioen	  is	  geen	  vast	  bedrag	  per	  maand,	  zoals	  het	  AOW,	  maar	  is	  onder	  andere	  

afhankelijk	  van	  het	  loon	  dat	  iemand	  heeft	  verdiend	  en	  hoe	  lang	  iemand	  heeft	  gewerkt.	  

De	  derde	  pijler	  van	  het	  pensioenstelsel	  bestaat	  uit	  vrijwillige	  individuele	  

pensioenbesparingen.	  Dit	  is	  het	  vrijwillig	  gespaarde	  geld	  dat	  een	  individu	  heeft	  

weggezet	  voor	  de	  oude	  dag.	  	  

	  

Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  bijna	  de	  helft	  van	  de	  mensen	  (40%)	  pensioeninformatie	  moeilijk	  

te	  begrijpen	  vindt.	  In	  het	  rapport	  'Wijzer	  in	  Geldzaken'	  van	  GfK	  (2013)	  komt	  tevens	  naar	  

voren	  dat	  slechts	  een	  derde	  van	  de	  bevolking	  zich	  goed	  op	  de	  hoogte	  acht	  over	  inkomen	  

na	  pensionering,	  mogelijkheden	  tot	  het	  opbouwen	  van	  meer	  pensioen	  en	  het	  

pensioenstelsel	  in	  Nederland.	  Dit	  is	  een	  ernstig	  probleem,	  juist	  omdat	  we	  in	  Nederland	  

de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  zelf	  de	  hoogte	  van	  ons	  pensioen	  te	  beïnvloeden.	  We	  kunnen	  

dus	  stellen	  dat	  er	  iets	  moet	  gaan	  veranderen	  in	  de	  manier	  waarop	  mensen	  geïnformeerd	  

worden	  over	  hun	  pensioen.	  	  

	  

Een	  van	  de	  meest	  recente	  ontwikkelingen	  in	  de	  pensioencommunicatie	  is	  de	  online	  

pensioentool.	  Met	  een	  online	  pensioentool	  wordt	  gepoogd	  om	  pensioeninformatie	  

aantrekkelijker,	  overzichtelijker	  en	  begrijpelijker	  te	  maken.	  In	  mijn	  onderzoek	  zal	  ik	  een	  

pensioentool	  testen	  op	  de	  vindbaarheid	  en	  de	  begrijpelijkheid	  van	  de	  informatie.	  Ik	  zal	  

daarbij	  tevens	  kijken	  naar	  de	  rol	  die	  taalvaardigheid	  speelt	  bij	  het	  vinden	  en	  begrijpen	  

van	  informatie	  in	  de	  tool.	  	  
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2.	  Theoretisch	  kader	  

In	  deze	  paragraaf	  zal	  ik	  de	  literatuur	  bespreken	  die	  de	  basis	  heeft	  gelegd	  voor	  mijn	  

onderzoek.	  Ik	  zal	  achtereenvolgens	  de	  onderwerpen	  pensioencommunicatie,	  

tekstbegrip,	  de	  clozetest	  en	  vindbaarheid	  aan	  bod	  laten	  komen.	  	  

	  

2.1	  Pensioencommunicatie	  

	  

In	  het	  huidige	  Nederlandse	  pensioenstelsel	  heeft	  een	  individu	  veel	  invloed	  op	  zijn	  of	  

haar	  inkomen	  na	  het	  bereiken	  van	  de	  pensioengerechtigde	  leeftijd.	  Niet	  alleen	  het	  extra	  

sparen	  is	  een	  vrije	  keuze,	  maar	  ook	  heeft	  men	  de	  leeftijd	  waarmee	  men	  met	  pensioen	  

gaat	  zelf	  in	  de	  hand.	  Natuurlijk	  hebben	  dit	  soort	  factoren	  een	  grote	  invloed	  op	  de	  hoogte	  

van	  het	  uiteindelijke	  pensioen.	  	  

	  

Volgens	  Kortleve,	  Verbaal	  en	  Kuiper	  (2013)	  is	  het	  pensioenbewustzijn	  van	  veel	  mensen	  

nog	  steeds	  laag.	  Dat	  is	  zorgwekkend,	  omdat	  pensioeninzicht	  onmisbaar	  is	  voor	  een	  

goede	  financiële	  planning	  en	  een	  realistische	  verwachting	  van	  het	  pensioen.	  Lentz	  en	  

Pander	  Maat	  (2013)	  geven	  in	  hun	  artikel	  een	  definitie	  van	  pensioenbewustzijn.	  Volgens	  

hen	  houdt	  dit	  in	  dat	  men	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  het	  pensioeninkomen,	  weet	  of	  dat	  genoeg	  is	  

en	  weet	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn	  om	  meer	  pensioen	  op	  te	  bouwen.	  	  

	   Voor	  een	  goed	  pensioenbewustzijn	  is	  effectieve	  pensioencommunicatie	  

essentieel.	  In	  het	  artikel	  van	  Kortleve	  et	  al.	  worden	  vier	  randvoorwaarden	  voor	  

effectieve	  pensioencommunicatie	  besproken.	  Dit	  zijn:	  

	  

-‐	  het	  moment	  van	  communiceren	  moet	  relevant	  zijn	  

-‐	  de	  informatie	  moet	  beschikbaar,	  toegankelijk	  en	  gebruiksvriendelijk	  zijn	  

-‐	  de	  vormgeving	  van	  de	  informatie	  is	  aantrekkelijk,	  begrijpelijk	  en	  gestructureerd	  

-‐	  de	  inhoud	  van	  de	  informatie	  is	  relevant,	  gepersonaliseerd	  en	  juist	  	  

	  

Op	  dit	  moment	  is	  het	  Uniform	  Pensioen	  Overzicht	  (UPO)	  de	  meest	  voorkomende	  vorm	  

van	  pensioencommunicatie	  vanuit	  de	  pensioenuitvoerder.	  Iedere	  pensioenuitvoerder,	  

bestaande	  uit	  pensioenfondsen	  en	  pensioenverzekeraars,	  is	  verplicht	  een	  UPO	  te	  

verstrekken	  aan	  haar	  pensioendeelnemers.	  Het	  doel	  van	  een	  UPO	  is	  om	  de	  

pensioendeelnemer	  en	  zijn	  of	  haar	  naasten	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  huidige	  
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pensioensituatie	  (Lentz	  &	  Pander	  Maat,	  2013).	  In	  het	  UPO	  staat	  onder	  andere	  welk	  

bedrag	  tot	  op	  heden	  aan	  pensioen	  is	  opgebouwd,	  welk	  bedrag	  de	  deelnemer	  zal	  

ontvangen	  als	  hij	  pensioen	  blijft	  opbouwen	  tot	  aan	  de	  pensioengerechtigde	  leeftijd	  en	  

wat	  voor	  uitkering	  zijn	  partner	  zou	  krijgen	  wanneer	  hij	  komt	  te	  overlijden.	  	  

	   Lentz	  en	  Pander	  Maat	  definiëren	  het	  succesvol	  gebruiken	  van	  het	  UPO	  als	  het	  

kunnen	  vinden	  en	  correct	  interpreteren	  van	  informatie,	  naar	  aanleiding	  van	  een	  

concrete	  vraag.	  Aangezien	  uit	  verschillende	  onderzoeken	  blijkt	  dat	  mensen	  niet	  

voldoende	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  hun	  pensioeninformatie,	  kunnen	  we	  stellen	  dat	  het	  UPO	  

op	  dit	  moment	  niet	  voldoende	  effectief	  is.	  

	  

Ook	  motivatie	  zou	  een	  rol	  kunnen	  spelen	  bij	  het	  feit	  dat	  de	  Nederlanders	  zo	  slecht	  

geïnformeerd	  zijn	  over	  hun	  pensioen.	  Pensioencommunicatie	  is	  namelijk	  niet	  bepaald	  de	  

meest	  geliefde	  literatuur	  in	  Nederland.	  Zo'n	  71	  procent	  van	  de	  consumenten	  staat	  niet	  

open	  voor	  pensioeninformatie,	  blijkt	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Kortleve	  et	  al.	  (2013)	  Dit	  

gebrek	  aan	  motivatie	  kan	  voortkomen	  uit	  de	  negatieve	  verwachting	  van	  mensen.	  Uit	  het	  

onderzoek	  van	  Senko	  en	  Hulleman	  (2013)	  blijkt	  dat	  hoe	  moeilijker	  een	  doel	  te	  halen	  

lijkt,	  hoe	  minder	  mensen	  geneigd	  zijn	  om	  te	  proberen	  het	  doel	  te	  behalen.	  Uit	  het	  

onderzoek	  van	  het	  GfK	  (2013)	  is	  gebleken	  dat	  lezers	  problemen	  ondervonden	  met	  het	  

begrijpen	  van	  de	  informatie	  in	  het	  UPO.	  Het	  zou	  dus	  kunnen	  dat	  door	  de	  moeilijk	  te	  

begrijpen	  teksten,	  mensen	  niet	  gemotiveerd	  zijn	  om	  zich	  te	  verdiepen	  in	  hun	  pensioen:	  

ze	  verwachten	  toch	  niet	  dat	  ze	  hun	  doel	  zullen	  halen.	  Er	  lijkt	  dus	  winst	  te	  behalen	  bij	  het	  

verhogen	  van	  de	  begrijpelijkheid	  van	  de	  pensioeninformatie.	  Dit	  zou	  de	  motivatie	  van	  

mensen	  kunnen	  verhogen	  om	  informatie	  over	  het	  onderwerp	  tot	  zich	  te	  nemen.	  	  

	  

Uit	  onderzoek	  van	  TNS-‐NIPO	  (2012)	  blijkt	  dat	  pensioendeelnemers	  behoefte	  hebben	  

aan	  een	  handig	  digitaal	  overzicht	  dat	  alles	  in	  een	  oogopslag	  duidelijk	  maakt,	  en	  waarin	  

men	  eenvoudig	  kan	  zien	  wat	  de	  invloed	  van	  eventuele	  veranderingen	  zal	  zijn	  op	  de	  

hoogte	  van	  het	  pensioen.	  Het	  artikel	  van	  Kortleve	  et	  al.	  (2013)	  ondersteunt	  dit	  door	  te	  

stellen	  dat	  het	  aanbieden	  van	  interactieve	  tools	  de	  informatie	  aantrekkelijker	  zou	  maken	  

voor	  de	  consument.	  Tevens	  helpt	  het	  als	  de	  informatie	  afgestemd	  is	  op	  de	  consument.	  

Dit	  voorkomt	  een	  overschot	  aan	  informatie	  en	  het	  motiveert	  de	  lezer	  omdat	  de	  

informatie	  persoonlijk	  relevant	  is.	  	  
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	   In	  de	  pensioentool	  van	  de	  website	  www.pensioenkijker.nl	  komen	  al	  deze	  

elementen	  samen.	  Deze	  pensioentool	  zou	  zodoende	  een	  goede	  aanvulling	  kunnen	  zijn	  op	  

het	  gebruik	  van	  het	  UPO.	  Met	  het	  oog	  op	  de	  voorwaarden	  voor	  effectieve	  

pensioencommunicatie,	  zou	  de	  pensioentool	  vooruitgang	  kunnen	  boeken	  op	  het	  gebied	  

van	  de	  effectiviteit.	  	  

	  

2.2	  Tekstbegrip	  

	  

Hoe	  begrijpelijk	  een	  tekst	  is,	  hangt	  uiteraard	  ook	  af	  van	  de	  vaardigheden	  van	  de	  lezer.	  In	  

haar	  artikel	  maakt	  Landi	  (2009)	  onderscheid	  tussen	  'high	  level	  reading	  skills'	  en	  'low	  

level	  reading	  skills'.	  High	  level	  reading	  skills	  zijn	  onder	  andere	  leesvaardigheid,	  

vocabulaire	  en	  blootstelling	  aan	  tekst.	  Low	  level	  reading	  skills	  zijn	  onder	  andere	  het	  

decoderen	  van	  tekst	  en	  spellen.	  In	  haar	  onderzoek	  toont	  Landi	  aan	  dat	  de	  high	  level	  

reading	  skills	  significant	  betere	  voorspellers	  zijn	  voor	  de	  taalvaardigheid	  van	  de	  lezer	  

dan	  de	  low	  level	  skills.	  Ze	  toont	  aan	  dat	  vocabulaire	  de	  hoogste	  correlatie	  heeft	  met	  

tekstbegrip,	  en	  dus	  de	  beste	  voorspeller	  is	  van	  tekstbegrip.	  	  

	  

Stahl	  (2003)	  richt	  zich	  in	  zijn	  artikel	  volledig	  op	  de	  relatie	  tussen	  vocabulaire	  en	  het	  

begrijpen	  van	  teksten.	  In	  zijn	  artikel	  stelt	  Stahl	  dat	  het	  niet	  genoeg	  is	  om	  alleen	  definities	  

van	  woorden	  te	  kennen,	  maar	  dat	  het	  nog	  belangrijker	  is	  om	  de	  woorden	  in	  een	  context	  

te	  kunnen	  begrijpen.	  Een	  volledig	  begrip	  van	  een	  woord	  omvat	  zowel	  de	  definitie	  als	  

kennis	  van	  de	  context	  waarin	  de	  woorden	  voorkomen.	  Stahl	  ziet	  vocabulaire	  als	  een	  

meetgraad	  van	  de	  kennis	  van	  de	  wereld	  van	  een	  individu:	  hoe	  meer	  woorden	  iemand	  

kent,	  hoe	  complexer	  het	  niveau	  is	  waarop	  hij	  de	  wereld	  begrijpt.	  Daarom	  is	  er	  volgens	  

hem	  dan	  ook	  geen	  directe	  relatie	  tussen	  moeilijke	  woorden	  in	  de	  tekst	  en	  de	  

begrijpelijkheid	  van	  die	  tekst.	  Als	  men	  de	  woorden	  zou	  versimpelen,	  verandert	  dat	  niets	  

aan	  het	  niveau	  van	  de	  lezer.	  Stahl	  voegt	  een	  stap	  toe	  in	  de	  relatie	  tussen	  vocabulaire	  en	  

het	  begrijpen	  van	  teksten:	  vocabulaire	  is	  volgens	  hem	  een	  indicator	  voor	  het	  niveau	  van	  

de	  lezer,	  wat	  een	  direct	  effect	  heeft	  op	  tekstbegrip.	  	  

	  

De	  onderzoeken	  van	  Landi	  en	  Stahl	  zijn	  allebei	  gebaseerd	  op	  offline	  teksten.	  Mijn	  

onderzoeksobject	  is	  echter	  een	  online	  pensioentool.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  de	  online	  vorm	  

invloed	  heeft	  op	  de	  manier	  waarop	  mensen	  de	  tekst	  verwerken	  (Leu,	  Zawilinsky,	  Castek,	  	  
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Banerjee,	  Housand,	  Liu,	  &	  O'Neil,	  2007).	  Uit	  het	  onderzoek	  van	  Leu	  et	  al.	  blijkt	  dat	  dit	  

inderdaad	  het	  geval	  is.	  Ze	  stellen	  in	  hun	  artikel	  dat	  het	  beginpunt	  van	  het	  online	  lezen	  al	  

anders	  is:	  men	  leest	  doorgaans	  online	  om	  antwoorden	  te	  vinden	  op	  bepaalde	  vragen.	  

Online	  lezen	  is	  dus	  veelal	  informatief,	  terwijl	  offline	  lezen	  ook	  vaak	  voor	  het	  plezier	  

wordt	  gedaan.	  	  

	   Vanuit	  dit	  uitgangspunt	  stellen	  Leu	  et	  al.	  dat	  er	  vijf	  basisvaardigheden	  zijn	  voor	  

het	  succesvol	  gebruiken	  van	  online	  teksten.	  Eerst	  moeten	  de	  vragen	  vastgesteld	  worden	  

(1).	  Ten	  tweede	  moet	  de	  informatie	  gevonden	  worden	  (2).	  Vervolgens	  moet	  de	  

informatie	  geanalyseerd	  worden	  (3)	  en	  worden	  ingebed	  in	  de	  bestaande	  kennis	  (4).	  

Daarna	  moet	  de	  gevonden	  informatie	  gecommuniceerd	  worden	  (5).	  Deze	  elementen	  zijn	  

essentieel	  voor	  online	  tekstbegrip	  volgens	  de	  auteurs.	  In	  hun	  artikel	  beschrijven	  Leu	  et	  

al.	  voorbeelden	  van	  mensen	  die	  zowel	  offline	  als	  online	  goed	  presteerden,	  maar	  ook	  

voorbeelden	  van	  mensen	  die	  op	  beide	  tekstsoorten	  heel	  anders	  presteerden.	  Ze	  stellen	  

dat	  we	  niet	  mogen	  aannemen	  dat	  offline	  taalvaardigheid	  samenhangt	  met	  online	  

taalvaardigheid.	  	  

	   Het	  uitgangspunt	  van	  het	  gebruiken	  van	  de	  pensioentool	  is	  inderdaad	  het	  

beantwoorden	  van	  vragen,	  in	  dit	  geval	  over	  het	  pensioen.	  Volgens	  Leu	  et	  al.	  zijn	  er	  voor	  

online	  teksten	  andere	  vaardigheden	  nodig	  dan	  voor	  offline	  teksten,	  ook	  al	  vertonen	  de	  

vaardigheden	  een	  gedeeltelijke	  overlap.	  Aangezien	  woordenschat	  en	  leesvaardigheid	  

goede	  voorspellers	  zijn	  voor	  offline	  tekstbegrip,	  lijkt	  het	  me	  interessant	  om	  te	  

onderzoeken	  of	  ze	  dat	  ook	  zijn	  voor	  online	  tekstbegrip.	  

	  

2.3	  Clozetest	  

	  

Het	  vocabulaire	  van	  een	  proefpersoon	  is	  vrij	  eenvoudig	  te	  meten	  door	  een	  

woordenschattest.	  De	  leesvaardigheid	  is	  echter	  complexer	  en	  lastiger	  te	  meten.	  In	  dit	  

onderzoek	  heb	  ik	  er	  voor	  gekozen	  om	  een	  clozetest	  te	  gebruiken	  voor	  het	  meten	  van	  

leesvaardigheid.	  De	  clozetest	  bestaat	  uit	  een	  stuk	  tekst	  met	  daarin	  een	  aantal	  gaten	  op	  

plekken	  waar	  woorden	  horen	  te	  staan.	  De	  proefpersoon	  dient	  de	  woorden,	  waarvan	  hij	  

denkt	  dat	  die	  er	  horen,	  in	  te	  vullen	  op	  de	  open	  plekken.	  	  

	  

Rankin	  en	  Culhane	  (1969)	  stellen	  in	  hun	  artikel	  dat	  clozetests	  een	  zeer	  valide	  

meetinstrument	  zijn	  voor	  het	  testen	  van	  leesbaarheid	  van	  een	  tekst	  en	  de	  
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leesvaardigheid	  van	  lezers.	  Volgens	  hen	  is	  een	  persoon	  met	  een	  hogere	  clozescore	  een	  

betere	  lezer	  dan	  een	  persoon	  met	  een	  lagere	  clozescore.	  	  

	  

Abraham	  en	  Chapelle	  (1992)	  vonden	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  betekenis	  van	  de	  scores	  op	  

de	  clozetest	  te	  onderzoeken.	  Voor	  hen	  was	  dit	  nodig	  om	  de	  interpretaties	  van	  de	  

clozetest	  te	  valideren.	  	  Zij	  kwamen	  tot	  de	  conclusie	  dat	  zowel	  intrinsieke	  als	  extrinsieke	  

factoren	  invloed	  hebben	  op	  de	  scores	  van	  de	  test.	  Als	  intrinsieke	  factoren	  beschreven	  zij	  

factoren	  in	  de	  tekst	  zelf,	  zoals	  het	  onderwerp	  en	  de	  plaats	  van	  de	  'gap'.	  Als	  extrinsieke	  

factoren	  beschreven	  zij	  de	  eigenschappen	  van	  de	  lezer,	  waarvan	  leesvaardigheid	  de	  

belangrijkste	  was.	  In	  een	  recenter	  onderzoek	  werd	  de	  clozetest	  getest	  als	  methode	  om	  

tekstbegrip	  van	  leerlingen	  te	  meten	  (Kamalski,	  Sanders,	  Lentz,	  &	  Bergh,	  2005)	  Er	  werd	  

geconcludeerd	  dat	  de	  clozetest	  intern	  betrouwbaar	  was	  en	  redelijk	  veel	  samenhang	  

vertoonde	  met	  de	  andere	  tests	  op	  tekstbegrip.	  In	  het	  licht	  van	  deze	  literatuur	  zou	  de	  

clozetest	  dus	  een	  goede	  test	  zijn	  voor	  het	  meten	  van	  leesvaardigheid.	  	  

	  

2.4	  Vindbaarheid	  	  

	  

Een	  belangrijke	  voorwaarde	  van	  begrijpelijkheid	  is	  vindbaarheid.	  Volgens	  Lentz	  en	  

Pander	  Maat	  (2013)	  bedreigen	  vindbaarheidsproblemen	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  van	  

documenten	  evenzeer	  als	  begrijpelijkheidsproblemen.	  Pensioencommunicatie	  dient	  dus	  

niet	  alleen	  begrijpelijk	  te	  zijn,	  maar	  de	  informatie	  moet	  ook	  goed	  te	  vinden	  zijn.	  Volgens	  

Pander	  Maat	  en	  Lentz	  kunnen	  vindbaarheidsproblemen	  geïdentificeerd	  worden	  door	  

het	  individueel	  te	  observeren	  van	  respondenten.	  
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3	  Onderzoeksvraag	  en	  hypotheses	  

	  

In	  het	  licht	  van	  de	  bovengenoemde	  literatuur	  lijkt	  het	  mij	  zeer	  interessant	  om	  de	  invloed	  

van	  vocabulaire	  en	  leesvaardigheid	  op	  het	  vinden	  en	  begrijpen	  van	  informatie	  in	  de	  

pensioentool	  van	  www.pensioenkijker.nl	  te	  onderzoeken.	  Vindbaarheid	  wordt	  hier	  

begrepen	  als	  het	  vinden	  van	  een	  antwoord	  en	  begrip	  wordt	  gezien	  als	  het	  geven	  van	  het	  

juiste	  antwoord.	  	  

	   Vocabulaire	  en	  leesvaardigheid	  zal	  ik	  vanaf	  nu	  samen	  aanduiden	  als	  

taalvaardigheid.	  Zoals	  Landi	  in	  haar	  artikel	  aangaf,	  zijn	  zowel	  leesvaardigheid	  als	  

woordenschat	  belangrijke	  voorspellers	  van	  tekstbegrip.	  Uit	  de	  gelezen	  literatuur	  blijkt	  

dat	  de	  clozetest	  voornamelijk	  leesvaardigheid	  meet.	  Samen	  met	  de	  woordenschattest	  

zou	  de	  clozetest	  in	  staat	  moeten	  zijn	  om	  taalvaardigheid	  te	  meten.	  	  

	  

3.1	  Onderzoeksvraag	  en	  deelvragen	  

De	  onderzoeksvraag	  die	  ik	  heb	  geformuleerd	  na	  het	  lezen	  van	  de	  literatuur	  is	  de	  

volgende:	  

§ Hoe	  hangt	  de	  taalvaardigheid	  van	  een	  individu	  samen	  met	  het	  vinden	  en	  begrijpen	  

van	  gevraagde	  informatie	  in	  de	  pensioenplanner	  van	  pensioenkijker.nl?	  

Voordat	  ik	  de	  hoofdvraag	  kan	  gaan	  beantwoorden,	  is	  het	  nodig	  om	  te	  onderzoeken	  of	  de	  

scores	  op	  de	  clozetest	  samenhangen	  met	  de	  scores	  op	  de	  woordenschattest.	  Als	  de	  

uitkomsten	  van	  deze	  twee	  tests	  geen	  correlatie	  hebben,	  mag	  ik	  namelijk	  niet	  aannemen	  

dat	  ze	  samen	  taalvaardigheid	  meten.	  Daarom	  heb	  ik	  de	  volgende	  deelvraag	  opgesteld:	  

§ Is	  er	  een	  significante	  correlatie	  tussen	  de	  scores	  op	  de	  clozetest	  en	  de	  scores	  op	  de	  

woordenschattest?	  

	  

Ook	  is	  het	  interessant	  om	  de	  relatie	  te	  onderzoeken	  tussen	  de	  persoonskenmerken	  

geslacht,	  leeftijd	  en	  opleiding,	  	  en	  de	  prestatie	  op	  de	  testen	  en	  de	  pensioentool.	  Daarom	  

heb	  ik	  een	  tweede	  deelvraag	  geformuleerd:	  

§ In	  hoeverre	  beïnvloeden	  de	  persoonskenmerken	  geslacht,	  leeftijd	  en	  opleiding	  de	  

prestatie	  van	  de	  respondenten	  op	  de	  pensioentool	  en	  beide	  taalvaardigheidstesten?	  

	  

Het	  is	  vervolgens	  nodig	  om	  de	  hoofdvraag	  nog	  verder	  op	  te	  splitsen.	  Ik	  wil	  namelijk	  

weten	  wat	  de	  invloed	  is	  van	  de	  taalvaardigheid	  op	  het	  vinden	  en	  het	  begrijpen	  van	  de	  
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informatie.	  Deze	  twee	  aspecten	  zal	  ik	  los	  van	  elkaar	  moeten	  onderzoeken.	  Daarom	  heb	  

ik	  de	  twee	  volgende	  deelvragen	  opgesteld	  

§ In	  hoeverre	  hangt	  de	  taalvaardigheid	  samen	  met	  het	  vinden	  van	  de	  informatie	  in	  de	  

tool?	  

§ In	  hoeverre	  hangt	  de	  taalvaardigheid	  samen	  met	  het	  begrijpen	  van	  informatie	  in	  de	  

tool?	  

	  

3.2	  Hypotheses	  

	  

Op	  basis	  van	  de	  gelezen	  literatuur	  en	  mijn	  verwachtingen	  heb	  ik	  een	  aantal	  hypotheses	  

opgesteld	  voor	  mijn	  onderzoek:	  

	  

1.	  Er	  is	  een	  significante,	  positieve	  correlatie	  tussen	  de	  resultaten	  op	  de	  

woordenschattest	  en	  de	  resultaten	  op	  de	  clozetest.	  

2.	  Geslacht	  heeft	  geen	  invloed	  op	  het	  presteren	  op	  de	  woordenschat	  en	  clozetest,	  maar	  

leeftijd	  en	  opleidingsniveau	  wel.	  	  

3.	  Geslacht	  en	  leeftijd	  hebben	  geen	  invloed	  op	  het	  vinden	  van	  informatie	  in	  de	  tool	  en	  het	  

juist	  beantwoorden	  van	  de	  scenariovragen,	  maar	  opleidingsniveau	  wel.	  	  

4.	  	  De	  prestatie	  op	  de	  woordenschat	  hangt	  samen	  met	  het	  vinden	  van	  informatie	  in	  de	  

tool	  en	  de	  juistheid	  van	  het	  antwoord	  op	  de	  scenariovragen	  

5.	  De	  prestatie	  op	  de	  clozetest	  hangt	  samen	  met	  het	  vinden	  van	  informatie	  in	  de	  tool	  en	  

de	  juistheid	  van	  het	  antwoord	  op	  de	  scenariovragen	  
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4	  Methode	  

	  

Mijn	  onderzoek	  is	  onderdeel	  van	  een	  langer	  lopend	  onderzoek,	  dat	  wordt	  uitgevoerd	  

door	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Onder	  leiding	  van	  promovendus	  Louise	  Nell	  werk	  ik	  samen	  

met	  twee	  andere	  studentes	  communicatie-‐	  en	  informatiewetenschap	  aan	  de	  

pensioentool	  van	  www.pensioenkijker.nl.	  

	  

4.1	  Respondenten	  

	  

Bij	  het	  zoeken	  naar	  respondenten	  dienden	  we	  ons	  te	  houden	  aan	  een	  strak	  schema	  

waarin	  respondenten	  waren	  verdeeld	  op	  leeftijd,	  opleiding	  en	  geslacht.	  Dit	  zorgde	  

ervoor	  dat	  we	  uiteindelijk	  een	  representatieve	  dataset	  zouden	  hebben	  waarin	  de	  

proefpersonen	  gelijk	  verdeeld	  zouden	  zijn	  over	  de	  condities.	  	  

	  

Ik	  werkte	  samen	  met	  twee	  andere	  studentes	  aan	  de	  pensioentool	  van	  

www.pensioenkijker.nl	  en	  we	  hebben	  allemaal	  vijftien	  respondenten	  verzameld.	  

Doordat	  we	  alle	  drie	  al	  de	  tests	  hebben	  afgenomen,	  konden	  we	  elkaars	  data	  gebruiken	  

en	  hadden	  we	  zo	  ieder	  de	  data	  van	  45	  respondenten	  tot	  onze	  beschikking.	  	  

	  

De	  respondenten	  hebben	  we	  zo	  representatief	  mogelijk	  verdeeld	  in	  leeftijd,	  geslacht	  en	  

opleidingsniveau	  (zie	  tabel	  1).	  Voor	  leeftijd	  hadden	  we	  vier	  categorieën.	  L1	  was	  de	  

leeftijdsgroep	  van	  21	  t/m	  35	  jaar.	  L2	  was	  de	  leeftijdsgroep	  van	  36	  t/m	  45	  jaar.	  L3	  was	  de	  

leeftijdsgroep	  van	  46	  t/m	  55	  jaar,	  en	  L4	  was	  de	  leeftijdsgroep	  van	  56	  t/m	  64	  jaar.	  	  

	   Ook	  het	  opleidingsniveau	  werd	  verdeeld	  in	  categorieën.	  Hierbij	  onderscheden	  we	  

Hoog	  (VWO,	  HBO,	  Universiteit),	  Midden	  (MBO	  3,	  MBO	  4,	  MULO,	  HAVO)	  en	  Laag	  

(basisschool,	  LBO,	  VMBO	  BKG,	  VMBO	  T,	  MBO	  2).	  	  

	  

Categorie	   	   Aantal	  Respondenten	  (%)	  

leeftijd	   L1	  (21	  t/m	  35)	   11	  	   (24,4%)	  

	   L2	  (36	  t/m	  45)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13	   (28,9%)	  

	   L3	  (46	  t/m	  55)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	   (20%)	  

	   L4	  (56	  t/m	  64)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	   (26,7%)	  
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Opleiding	   Hoog	   16	   (35,6%)	  

	   Midden	   17	   (37,7%)	  

	   Laag	   12	   (26,7%)	  

	   	   	  

Inkomen	   0-‐25.000	   24	   (53,4%)	  

	   25.000-‐40.000	   12	   (26,7%)	  

	   40.000-‐60.000	   5	   (11,1%)	  

	   60.000-‐80.000	   2	   (4,4%)	  

	   80.000+	   2	   (4,4%)	  

	   	   	   	  

Aanstelling	   Fulltime	   19	   (42,3%)	  

	   Parttime	   15	   (33,3%)	  

	   Zelfstandig	   5	   (11,1%)	  

	   Geen	  dienstverband	   6	   (13,3%)	  

Tabel	  1:	  verdeling	  van	  de	  respondenten	  

	  

We	  hebben	  voor	  ons	  onderzoek	  23	  mannen	  en	  22	  vrouwen	  getest.	  Zoals	  in	  tabel	  1	  te	  

zien	  is	  zijn	  de	  proefpersonen	  redelijk	  gelijkmatig	  verdeeld	  over	  de	  categorieën	  opleiding	  

en	  leeftijd.	  

	  

4.2	  Materiaal	  

	  

Het	  materiaal	  wat	  ik	  heb	  gebruikt	  voor	  mijn	  onderzoek	  is	  vastgesteld	  door	  de	  

onderzoekers	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Er	  zijn	  een	  aantal	  vragenlijsten	  ontwikkeld	  

die	  verschillende	  soorten	  kennis	  van	  de	  respondenten	  meten.	  De	  volgende	  vragenlijsten	  

hebben	  we	  alle	  drie	  afgenomen	  bij	  onze	  respondenten:	  

	  

1.	  Een	  financiële-‐geletterdheidstest	  	  

2.	  Een	  pensioenkennistest	  

3.	  Een	  woordenschattest	  	  

4.	  Een	  clozetest	  met	  het	  onderwerp	  pensioenen	  	  

	  



	   14	  

Aangezien	  ik	  in	  mijn	  onderzoek	  de	  relatie	  tussen	  de	  taalvaardigheid	  van	  de	  respondent	  

en	  het	  presteren	  op	  de	  pensioentool	  onderzoek,	  zijn	  voor	  mij	  alleen	  de	  derde	  en	  vierde	  

vragenlijst	  van	  belang.	  Ik	  zal	  de	  overige	  vragenlijsten	  zodoende	  niet	  verder	  toelichten.	  

Naast	  deze	  vragenlijsten	  vulde	  ik	  de	  demografische	  gegevens	  (zie	  bijlage	  1)	  van	  de	  

respondenten	  in	  en	  hield	  ik	  hun	  prestaties	  op	  de	  tool	  bij	  door	  middel	  van	  een	  

observatieformulier	  (zie	  bijlage	  2).	  	  

	  

4.2.1	  Woordenschattest	  

	  

De	  test	  naar	  woordenschat	  (zie	  bijlage	  3)	  bestaat	  uit	  25	  meerkeuzevragen.	  De	  

respondent	  krijgt	  steeds	  zinnen	  voorgeschoteld	  waarin	  één	  dikgedrukt	  woord	  staat.	  De	  

juiste	  betekenis	  van	  het	  woord	  staat	  tussen	  een	  aantal	  andere	  mogelijke	  betekenissen.	  

De	  respondent	  moet	  het	  juiste	  antwoord	  aankruisen.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  vraag	  is:	  

	  
6. Die politicus heeft een markant gezicht 

 

a. lelijk 

b. knap 

c. opvallend 

d. onopvallend 

e. ik weet het niet 

	  

Voordat	  de	  respondent	  deze	  vragenlijst	  maakt,	  wordt	  duidelijk	  verteld	  dat	  gokken	  niet	  

gewenst	  is	  en	  dat	  de	  respondent	  het	  vakje	  'ik	  weet	  het	  niet'	  dient	  aan	  te	  kruisen	  als	  hij	  of	  

zij	  het	  antwoord	  niet	  weet.	  Zo	  wordt	  gezorgd	  dat	  de	  prestaties	  op	  de	  test	  representatief	  

zijn	  voor	  de	  kennis	  van	  de	  respondent.	  De	  respondenten	  hadden	  vijf	  minuten	  de	  tijd	  

voor	  de	  woordenschattest.	  

	  

4.2.2	  Clozetest	  

	  

De	  clozetest	  (zie	  bijlage	  4)	  had	  de	  vorm	  van	  een	  tekst	  van	  één	  a4tje.	  In	  de	  tekst	  

bevonden	  zich	  open	  plekken	  waar	  woorden	  hoorden	  te	  staan.	  Het	  was	  de	  bedoeling	  dat	  
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de	  respondent	  op	  de	  open	  plekken	  de	  woorden	  in	  zou	  vullen	  waarvan	  hij	  of	  zij	  dacht	  dat	  

die	  er	  zouden	  horen.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  zin	  uit	  de	  test	  is:	  

	  
'Ouderdomspensioen verschaft een ......................... 

voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd. 

Verder is er een mogelijkheid voor pensioen als men 

bijvoorbeeld door ziekte ......................... is 

geworden.' 

 

4.2.3	  De	  Pensioentool	  

	  
De	  pensioentool	  van	  www.pensioenkijker.nl	  werkt	  op	  basis	  van	  informatie	  uit	  de	  eigen	  

UPO	  van	  de	  gebruiker.	  Eerst	  dient	  men	  zijn	  of	  haar	  eigen	  UPO	  in	  te	  vullen	  en	  daarna,	  

indien	  van	  toepassing,	  het	  UPO	  van	  de	  partner.	  Wij	  hebben	  bij	  het	  onderzoek	  zelf	  de	  

UPO's	  ingevuld,	  zodat	  de	  proefpersonen	  gelijk	  konden	  beginnen	  met	  het	  gebruiken	  van	  

de	  tool.	  	  

	  

De	  tool	  kan	  afgelezen	  worden	  als	  een	  grafiek	  en	  werkt	  met	  verschillende	  tabbladen	  (zie	  

figuur	  1).	  Onder	  elk	  tabblad	  is	  de	  huidige	  pensioensituatie	  uitgesplitst	  op	  een	  andere	  

manier.	  Zo	  staat	  onder	  'Salaris	  &	  Pensioen'	  het	  salaris	  en	  het	  pensioen	  aangegeven	  in	  

verschillende	  kleuren.	  Als	  je	  op	  het	  tabblad	  'Splitsing	  Pensioen'	  klikt,	  staat	  het	  pensioen	  

uitgesplitst	  in	  pensioen	  en	  AOW.	  Onder	  het	  tabblad	  'Splitsing	  per	  Persoon'	  staat	  het	  

inkomen	  gesplitst	  in	  het	  inkomen	  van	  de	  gebruiker	  en	  het	  inkomen	  van	  diens	  partner.	  

Onder	  het	  laatste	  tabblad,	  'Bruto-‐Netto',	  wordt	  het	  inkomen	  opgesplitst	  in	  netto	  

inkomen	  en	  belasting.	  In	  de	  tool	  kan	  men	  dus,	  afhankelijk	  van	  de	  vraag	  die	  men	  heeft,	  

een	  tabblad	  selecteren	  en	  zo	  hopelijk	  de	  vraag	  beantwoorden	  die	  men	  had.	  	  

	  

Onder	  de	  tool	  kan	  men	  een	  vakje	  aankruisen	  met	  'extra	  opties'.	  Als	  dat	  vakje	  wordt	  

aangeklikt,	  verschijnt	  er	  een	  menu	  waarin	  men	  kan	  variëren	  met	  bijvoorbeeld	  de	  

pensioenleeftijd	  en	  de	  pensioenleeftijd	  van	  de	  partner.	  De	  effecten	  van	  het	  later	  of	  

eerder	  met	  pensioen	  gaan	  worden	  vervolgens	  getoond	  in	  de	  grafiek,	  met	  op	  de	  plaats	  

van	  de	  vorige	  situatie	  een	  rode	  lijn.	  Zo	  kan	  worden	  afgelezen	  of	  men	  er	  op	  vooruit	  gaat	  

in	  de	  nieuwe	  situatie,	  en	  hoe	  veel	  het	  verschil	  zal	  zijn.	  	  	  



	   16	  

	  
Figuur	  1:	  de	  pensioentool	  van	  www.pensioenkijker.nl	  

	  

4.2.4	  Scenariovragen	  

	  

We	  wilden	  de	  vaardigheid	  op	  de	  tool	  in	  een	  zo	  natuurlijk	  mogelijke	  setting	  waarnemen.	  

Daarom	  hebben	  we	  gekozen	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  scenariovragen	  (zie	  bijlage	  5).	  De	  

proefpersonen	  kregen	  eerst	  een	  korte	  situatieschets	  te	  lezen	  om	  zich	  in	  te	  kunnen	  leven	  

in	  de	  situatie.	  Vervolgens	  dienden	  ze	  vier	  scenariovragen	  te	  beantwoorden	  die	  we	  

hadden	  opgesteld.	  De	  vragen	  waren	  verdeeld	  in	  a,	  b	  en	  soms	  c-‐	  vragen.	  Deze	  vragen	  

waren	  gesteld	  vanuit	  de	  fictieve	  situatie	  die	  de	  proefpersonen	  voorgelegd	  hadden	  

gekregen.	  Een	  voorbeeld	  van	  zo'n	  vraag	  is:	  	  

	  
'Wat is het pensioen dat u gezamenlijk ontvangt exclusief AOW 

als u 68 bent?' 

	  

Het	  antwoord	  op	  de	  vragen	  was	  te	  vinden	  in	  de	  tool.	  We	  hebben	  de	  vragen	  zo	  opgesteld	  

dat	  de	  respondenten	  vrijwel	  de	  gehele	  tool	  moesten	  gebruiken	  om	  de	  vragen	  te	  kunnen	  

beantwoorden.	  Zo	  konden	  wij	  goed	  zien	  welke	  onderdelen	  begrepen	  werden	  en	  welke	  
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niet.	  De	  vragen	  konden	  beantwoord	  worden	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  informatie	  

onder	  de	  verschillende	  tabbladen	  (zie	  figuur	  1)	  en	  door	  de	  'extra	  opties'	  te	  gebruiken.	  	  

	  

Om	  de	  vragen	  te	  testen	  hebben	  we	  een	  pretest	  afgenomen	  bij	  zes	  proefpersonen.	  Hieruit	  

bleek	  dat	  de	  tool	  vrij	  slecht	  begrepen	  werd,	  dus	  hebben	  we	  de	  vragen	  iets	  toegankelijker	  

gemaakt.	  We	  hebben	  er	  voor	  gekozen	  om	  bij	  de	  eerste	  vraag,	  vraag	  1a,	  de	  proefpersonen	  

niet	  gelijk	  te	  laten	  zoeken	  tussen	  de	  tabbladen.	  Om	  vraag	  1a	  te	  beantwoorden	  hoefden	  

de	  proefpersonen	  enkel	  de	  grafiek	  af	  te	  lezen	  die	  al	  open	  stond.	  De	  rest	  van	  vraag	  1	  en	  

vraag	  2	  waren	  vragen	  waarbij	  de	  proefpersonen	  moesten	  zoeken	  in	  verschillende	  

tabbladen	  om	  het	  antwoord	  te	  kunnen	  vinden.	  Deze	  vragen	  testten	  in	  hoeverre	  de	  

proefpersoon	  in	  staat	  was	  om	  te	  navigeren	  tussen	  de	  tabbladen	  en	  de	  grafiek	  juist	  af	  te	  

lezen.	  In	  vraag	  3	  en	  4	  dienden	  de	  proefpersonen	  het	  vakje	  'extra	  opties'	  te	  gebruiken.	  We	  

vonden	  het	  belangrijk	  om	  dit	  vakje	  te	  verwerken	  in	  de	  vragen,	  omdat	  het	  de	  gebruiker	  

inzicht	  kon	  geven	  in	  hoe	  hij	  of	  zij	  zelf	  de	  pensioensituatie	  kon	  beïnvloeden.	  Dit	  leek	  ons	  

een	  essentiële	  functie	  van	  de	  pensioentool	  

	  

4.3	  Procedure	  

	  

Voordat	  de	  respondenten	  begonnen	  aan	  de	  deelname	  werd	  ze	  verteld	  dat	  we	  onderzoek	  

deden	  naar	  de	  bruikbaarheid	  van	  een	  online	  pensioentool	  en	  dat	  het	  onderzoek	  in	  totaal	  

een	  klein	  uurtje	  in	  beslag	  zou	  nemen.	  Daarna	  werden	  de	  demografische	  gegevens	  

genoteerd.	  Vervolgens	  werden	  eerst	  de	  kennistests	  met	  ze	  afgenomen.	  Er	  waren	  van	  

tevoren	  twee	  volgordes	  vastgesteld	  voor	  het	  afnemen	  van	  deze	  tests.	  Bij	  de	  eerste	  

volgorde	  namen	  we	  de	  pensioenkennistest	  af	  voor	  de	  clozetest.	  Bij	  de	  tweede	  volgorde	  

was	  dit	  andersom.	  Uiteraard	  hebben	  we	  er	  voor	  gezorgd	  dat	  deze	  condities	  gelijkmatig	  

waren	  verdeeld	  over	  de	  proefpersonen.	  Voor	  elk	  van	  de	  tests	  had	  de	  respondent	  10	  

minuten	  de	  tijd.	  De	  woordenschattest	  was	  de	  enige	  uitzondering,	  daar	  had	  de	  

respondent	  vijf	  minuten	  de	  tijd	  voor.	  	  

	  

Na	  het	  afnemen	  van	  de	  schriftelijke	  tests	  lieten	  we	  de	  respondenten	  de	  scenariovragen	  

maken	  met	  behulp	  van	  de	  pensioentool.	  Van	  tevoren	  kregen	  de	  respondenten	  een	  

minuut	  om	  de	  tool	  te	  bekijken.	  Daarna	  lazen	  ze	  het	  introducerende	  stukje	  dat	  de	  situatie	  

schetste,	  en	  begonnen	  ze	  met	  de	  vragen.	  We	  hebben	  het	  gebruiken	  van	  de	  tool	  
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opgenomen	  met	  behulp	  van	  het	  programma	  'Camtasia'.	  Dit	  programma	  nam	  op	  wat	  zich	  

op	  het	  scherm	  afspeelde,	  zodat	  we	  het	  later	  konden	  terugkijken.	  Per	  deelvraag	  kregen	  

de	  respondenten	  maximaal	  twee	  minuten	  de	  tijd.	  Als	  ze	  het	  antwoord	  dan	  nog	  niet	  

wisten,	  werd	  er	  verder	  gegaan	  naar	  de	  volgende	  vraag.	  De	  tijd	  werd	  in	  seconden	  

bijgehouden.	  

	  

4.4	  Het	  verwerken	  van	  de	  resultaten	  

	  

Om	  de	  resultaten	  op	  een	  overzichtelijke	  manier	  te	  kunnen	  gebruiken,	  was	  het	  nodig	  om	  

variabelen	  te	  hercoderen	  van	  het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  naar	  een	  goed/fout	  score.	  Ik	  heb	  

de	  antwoorden	  op	  de	  woordenschat	  omgezet	  in	  een	  goed/fout	  score	  door	  elk	  antwoord	  

als	  'fout'	  te	  coderen,	  behalve	  het	  ene	  goede	  antwoord.	  Zo	  kwam	  bij	  elke	  vraag	  bij	  de	  

respondenten	  een	  1	  (goed)	  of	  een	  0	  (fout)	  te	  staan.	  Bij	  de	  clozetest	  heb	  ik	  het	  zelfde	  

gedaan,	  maar	  daar	  kwam	  iets	  meer	  bij	  kijken.	  Het	  antwoord	  op	  de	  clozetest	  had	  de	  

volgende	  vier	  opties:	  niet	  ingevuld,	  fout,	  helemaal	  goed	  en	  goed	  met	  synoniemen.	  Ik	  heb	  

er	  voor	  gekozen	  om	  de	  clozetest	  ruim	  te	  gebruiken,	  wat	  inhoudt	  dat	  ik	  zowel	  de	  goede	  

antwoorden	  als	  de	  synoniemen	  heb	  gerekend	  als	  'goed'.	  Niet	  ingevulde	  of	  foute	  

antwoorden	  heb	  ik	  gerekend	  als	  'fout'.	  Bij	  de	  scenariovragen	  heb	  ik	  een	  goed/fout	  score	  

en	  een	  gevonden/niet	  gevonden	  score	  gemaakt.	  	  

	   Door	  deze	  tests	  te	  coderen	  als	  goed	  en	  fout,	  werd	  het	  mogelijk	  om	  totaalscores	  te	  

maken.	  Deze	  totaalscores	  maakten	  het	  gemakkelijk	  om	  de	  scores	  onderling	  en	  met	  

persoonskenmerken	  te	  vergelijken.	  	  
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5	  Resultaten	  

De	  uitkomsten	  van	  mijn	  onderzoek	  zijn	  verwerkt	  en	  geanalyseerd	  in	  het	  

statistiekprogramma	  SPSS.	  In	  deze	  paragraaf	  bespreek	  ik	  de	  gevonden	  resultaten	  van	  

mijn	  onderzoek.	  	  

	  

5.1	  Betrouwbaarheid	  	  

	  

Voordat	  er	  conclusies	  getrokken	  kunnen	  worden	  uit	  de	  resultaten,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  

de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  gebruikte	  tests	  wordt	  vastgesteld.	  Zo	  kan	  ik	  nagaan	  of	  de	  

vragen	  op	  de	  vragenlijst	  samen	  wel	  het	  zelfde	  construct	  meten.	  Na	  het	  uitvoeren	  van	  de	  

betrouwbaarheidsanalyse	  op	  de	  woordenschattest,	  blijkt	  dat	  deze	  test	  een	  cronbach's	  

alpha	  heeft	  van	  .879.	  De	  minimale	  cronbach's	  alpha	  is	  voor	  dit	  onderzoek	  vastgesteld	  op	  

.7,	  dus	  we	  kunnen	  stellen	  dat	  deze	  test	  betrouwbaar	  is.	  Bij	  een	  aantal	  items	  zou	  de	  

betrouwbaarheid	  hoger	  worden	  als	  ze	  niet	  in	  beschouwing	  worden	  genomen.	  Dit	  

verschil	  in	  betrouwbaarheid	  is	  echter	  erg	  klein,	  dus	  ik	  kies	  er	  voor	  om	  alle	  items	  te	  

blijven	  gebruiken.	  	  

	   De	  cronbach's	  alpha	  op	  de	  items	  van	  de	  clozetest	  is	  .783.	  Dit	  is	  iets	  lager	  dan	  de	  

betrouwbaarheid	  van	  de	  woordenschattest,	  maar	  nog	  steeds	  boven	  het	  minimum	  van	  .7.	  

Wederom	  zou	  bij	  het	  buiten	  beschouwing	  laten	  van	  enkele	  items	  de	  betrouwbaarheid	  

iets	  omhoog	  gaan,	  maar	  het	  verschil	  is	  zo	  klein	  dat	  ik	  er	  voor	  kies	  om	  alle	  items	  te	  blijven	  

gebruiken.	  	  

	   De	  betrouwbaarheid	  van	  de	  scenariovragen	  kunnen	  we	  in	  dit	  geval	  testen	  aan	  de	  

hand	  van	  de	  juistscore.	  De	  cronbach's	  alpha	  van	  de	  juistscore	  is	  .786.	  De	  

betrouwbaarheid	  van	  de	  test	  wordt	  niet	  beduidend	  hoger	  wanneer	  een	  item	  verwijderd	  

wordt,	  dus	  blijf	  ik	  wederom	  alle	  items	  gebruiken.	  We	  kunnen	  stellen	  dat	  de	  

scenariovragen	  het	  zelfde	  construct	  meten.	  	  

	   We	  kunnen	  uit	  het	  bovenstaande	  concluderen	  dat	  alle	  gebruikte	  tests	  voldoende	  

betrouwbaar	  zijn	  om	  te	  gebruiken	  in	  het	  onderzoek.	  	  
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5.2	  Validiteit	  

	  

Nu	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  tests	  is	  vastgesteld,	  is	  het	  tijd	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  

validiteit.	  Ik	  zal	  twee	  soorten	  validiteit	  behandelen,	  namelijk	  interne	  validiteit	  en	  

externe	  validiteit.	  

	  

5.2.1	  Interne	  validiteit	  

	  

De	  interne	  validiteit	  heeft	  betrekking	  op	  in	  hoeverre	  de	  onderzoeksopzet	  het	  toelaat	  om	  

valide	  conclusies	  te	  trekken.	  De	  interne	  validiteit	  is	  in	  dit	  onderzoek	  onder	  andere	  

gewaarborgd	  door	  een	  representatieve	  groep	  respondenten	  samen	  te	  stellen.	  De	  

respondenten	  waren	  gelijkmatig	  verdeeld	  over	  leeftijd,	  geslacht	  en	  opleiding.	  Ook	  werd	  

er	  in	  het	  onderzoek	  rekening	  gehouden	  met	  het	  gokken	  van	  respondenten.	  Vooraf	  werd	  

duidelijk	  verteld	  dat	  het	  de	  bedoeling	  was	  dat	  de	  respondent	  alleen	  een	  antwoord	  gaf	  als	  

hij	  het	  antwoord	  ook	  daadwerkelijk	  wist,	  en	  dat	  hij	  anders	  het	  hokje	  'weet	  ik	  niet'	  

diende	  aan	  te	  kruisen,	  of	  bij	  de	  scenariovragen	  diende	  aan	  te	  geven	  dat	  hij	  het	  antwoord	  

niet	  wist.	  Dit	  maakt	  dat	  de	  resultaten	  van	  de	  tests	  representatief	  zijn	  voor	  de	  kennis	  van	  

de	  respondent,	  zodat	  er	  valide	  conclusies	  getrokken	  kunnen	  worden	  op	  basis	  van	  de	  

afgenomen	  tests.	  

	  

5.2.2	  Externe	  validiteit	  

	  

Externe	  validiteit	  heeft	  betrekking	  op	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  de	  resultaten	  van	  dit	  

onderzoek	  te	  generaliseren	  zijn.	  Dit	  onderzoek	  heeft	  rekening	  gehouden	  met	  

representativiteit	  door	  de	  respondenten	  gelijkmatig	  te	  verspreiden	  over	  de	  condities.	  Je	  

zou	  dus	  kunnen	  concluderen	  dat	  dit	  onderzoek	  te	  generaliseren	  is.	  Echter	  is	  dit	  

onderzoek	  uitgevoerd	  met	  slechts	  45	  respondenten.	  De	  groep	  respondenten	  is	  een	  

kleine	  selectie	  uit	  een	  enorme	  groep,	  namelijk	  de	  Nederlandse	  beroepsbevolking.	  

Aangezien	  deze	  groep	  zeer	  heterogeen	  is	  en	  bestaat	  uit	  miljoenen	  mensen,	  is	  een	  

onderzoek	  met	  slechts	  45	  respondenten	  helaas	  niet	  te	  generaliseren	  over	  de	  gehele	  

groep.	  	  
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5.3	  Correlatie	  tussen	  de	  woordenschattest	  en	  clozetest	  

	  

Voor	  mijn	  onderzoek	  is	  het	  erg	  belangrijk	  dat	  er	  een	  sterke	  samenhang	  is	  tussen	  de	  

woordenschattest	  en	  de	  clozetest.	  Ik	  wil	  namelijk	  met	  deze	  tests	  samen	  het	  construct	  

taalvaardigheid	  meten.	  Om	  er	  achter	  te	  komen	  of	  er	  een	  correlatie	  is	  tussen	  de	  twee	  

tests,	  voerde	  ik	  een	  correlatietest	  uit	  op	  de	  totale	  scores	  van	  de	  clozetest	  en	  de	  

woordenschattest.	  De	  correlatie	  tussen	  deze	  scores	  is	  significant	  positief	  (r=.82,	  p=.00)	  

Dit	  betekent	  dat	  als	  een	  respondent	  goed	  heeft	  gescoord	  op	  de	  woordenschattest,	  de	  

kans	  zeer	  groot	  is	  dat	  hij	  ook	  goed	  heeft	  gescoord	  op	  de	  clozetest.	  Ik	  kan	  zodoende	  

concluderen	  dat	  de	  twee	  tests	  voldoende	  correleren	  om	  samen	  taalvaardigheid	  te	  

meten.	  	  

	  

5.4	  Scores	  

	  

Voor	  het	  beantwoorden	  van	  mijn	  hoofdvraag	  en	  deelvragen	  ben	  ik	  geïnteresseerd	  in	  de	  

scores	  op	  de	  woordenschattest	  en	  de	  clozetest.	  Ook	  is	  de	  score	  op	  de	  vindbaarheid	  en	  

juistheid	  van	  de	  antwoorden	  op	  de	  pensioentool	  belangrijk.	  	  

	   Het	  gemiddelde	  aantal	  juiste	  antwoorden	  op	  de	  woordenschat	  ligt	  op	  20,78	  met	  

een	  standaarddeviatie	  (SD)	  van	  4,41	  (zie	  tabel	  2).	  Dat	  gemiddelde	  is	  vrij	  hoog,	  aangezien	  

er	  in	  totaal	  25	  vragen	  waren.	  De	  minimale	  score	  die	  is	  behaald	  op	  de	  woordenschattest	  

is	  4	  antwoorden	  goed,	  en	  de	  maximale	  score	  is	  25	  antwoorden	  goed.	  Op	  de	  clozetest	  is	  

beduidend	  minder	  hoog	  gescoord.	  Het	  gemiddelde	  aantal	  juiste	  antwoorden	  ligt	  hier	  op	  

13,31	  met	  een	  standaarddeviatie	  van	  4,40.	  Het	  minimale	  aantal	  goede	  antwoorden	  is	  1	  

en	  het	  maximale	  aantal	  goede	  antwoorden	  is	  21.	  	  

	  

De	  gemiddelde	  vindbaarheid	  van	  de	  informatie	  in	  de	  tool	  ligt	  op	  6,98	  van	  de	  elf	  items,	  

met	  een	  standaarddeviatie	  van	  2,76.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  gemiddelde	  iets	  boven	  de	  helft	  

van	  de	  totaal	  te	  behalen	  score	  ligt.	  De	  gemiddelde	  juistheid	  van	  de	  informatie	  ligt	  wat	  

lager:	  gemiddeld	  waren	  4,27	  van	  de	  elf	  items	  juist,	  met	  een	  standaarddeviatie	  van	  3,37.	  

Dit	  is	  laag	  te	  noemen,	  aangezien	  gemiddeld	  minder	  dan	  de	  helft	  van	  de	  vragen	  goed	  

beantwoord	  is.	  
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Totaalscore	  

op	  test	  

Minimum	  

	  

Maximum	  

	  

Gemiddelde	  

	  

SD	  

	  

Woordenschat	  

	  

4	   25	   20,78	   4,41	  

Cloze	  P	  

	  

1	   21	   13,31	   4,40	  

Vindbaarheid	  

tool	  

0	   11	   6,98	   2,76	  

Juistheid	  

tool	  

0	   11	   4,27	   3,37	  

Tabel	  2:	  totale	  scores	  op	  de	  gebruikte	  tests	  

	  

5.5	  De	  invloed	  van	  persoonskenmerken	  

	  

Bij	  het	  indelen	  van	  de	  respondenten	  hebben	  we	  rekening	  gehouden	  met	  drie	  

verschillende	  eigenschappen:	  geslacht,	  leeftijd	  en	  opleidingsniveau.	  Hier	  onder	  zal	  ik	  per	  

afgenomen	  test	  onderzoeken	  of	  er	  inderdaad	  verschil	  was	  tussen	  de	  verschillende	  

categorieën	  binnen	  deze	  groepen.	  	  

	  

5.5.1	  Woordenschat	  

	  

Door	  middel	  van	  enkele	  T-‐Tests	  heb	  ik	  uitgezocht	  of	  er	  significant	  verschil	  was	  tussen	  de	  

prestatie	  van	  mannen	  en	  vrouwen	  op	  de	  verschillende	  tests	  (zie	  tabel	  3).	  Er	  blijkt	  geen	  

significant	  verschil	  te	  zijn	  tussen	  de	  prestaties	  van	  mannen	  en	  vrouwen	  op	  de	  

woordenschattest	  (t=-‐.19,	  df=43	  p=.85).	  	  

	   man	  (N=23)	   vrouw	  (N=22)	  

	  	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   20,65	  (1,09)	   20,91	  (0,74)	  

tabel	  3:	  verschillen	  tussen	  man	  en	  vrouw	  op	  woordenschat	  

	  

Door	  middel	  van	  een	  Pearson	  correlatie	  kon	  ik	  nagaan	  of	  de	  leeftijd	  invloed	  had	  op	  de	  

prestatie	  op	  de	  woordenschattest.	  De	  correlatie	  die	  ik	  heb	  gevonden	  is	  significant	  en	  

positief	  (r=.54,	  p=.00).	  We	  kunnen	  dus	  concluderen	  dat	  naarmate	  de	  leeftijd	  toeneemt,	  

de	  woordenschat	  ook	  toeneemt.	  	  
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Door	  het	  gebruiken	  van	  een	  one-‐way	  anova	  kon	  ik	  uitzoeken	  of	  er	  significante	  

verschillen	  waren	  tussen	  de	  opleidingscategorieën	  laag,	  midden	  en	  hoog	  (zie	  tabel	  4).	  Er	  

bleek	  een	  significant	  verschil	  te	  bestaan	  tussen	  de	  groepen	  in	  de	  prestatie	  op	  de	  

woordenschat	  (F(2,42)=12,21,	  p=.00).	  Een	  post	  hoc	  Scheffe	  test	  wijst	  uit	  waar	  dat	  

significante	  verschil	  in	  zit.	  Tussen	  laagopgeleiden	  en	  middenopgeleiden	  is	  een	  

significant	  verschil	  te	  vinden	  (M=-‐4,31,	  p=.01).	  Ook	  tussen	  laagopgeleiden	  en	  

hoogopgeleiden	  is	  een	  significant	  verschil	  te	  vinden	  (M=-‐6,75,	  p=.00).	  Tussen	  

middenopgeleiden	  en	  hoogopgeleiden	  is	  echter	  geen	  significant	  verschil	  te	  vinden.	  

Hieruit	  kunnen	  we	  concluderen	  dat	  lager	  opgeleiden	  significant	  minder	  goed	  presteren	  

dan	  middenopgeleiden	  en	  hoogopgeleiden	  op	  de	  woordenschattest	  

	  

	   Laag	  (N=12)	   Midden	  (N=17)	   Hoog	  (N=16)	  

	  	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   16,75	  (5,20)	   21,06	  (3,42)	   23,50	  (1,93)	  

tabel	  4:	  verschillen	  tussen	  opleidingsniveaus	  op	  woordenschat	  

	  

5.5.2	  Clozetest	  

	  

Door	  middel	  van	  een	  t-‐test	  heb	  ik	  uitgezocht	  of	  er	  een	  verschil	  was	  tussen	  de	  

gemiddelde	  scores	  van	  de	  vrouwen	  en	  de	  gemiddelde	  scores	  van	  de	  mannen	  (zie	  tabel	  

6).	  Op	  de	  clozetest	  is	  er	  geen	  significant	  verschil	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  te	  vinden	  

(t=1,22,	  df=43,	  p=.23).	  	  

	  

	   man	  (N=23)	   vrouw	  (N=22)	  

	  	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   14,1	  (4,7)	   12,5	  (3,9)	  

tabel	  5:	  verschillen	  tussen	  man	  en	  vrouw	  op	  de	  clozetest	  

	  

Er	  bleek	  echter	  wel	  een	  significante,	  positieve	  correlatie	  te	  zijn	  met	  de	  leeftijd	  van	  de	  

proefpersonen	  (r=.37,	  p=.01).	  Hoe	  ouder	  de	  proefpersoon	  was,	  hoe	  beter	  hij	  of	  zij	  

presteerde	  op	  de	  clozetest.	  

	  

Op	  de	  clozetest	  blijkt	  er	  ook	  een	  significant	  verschil	  te	  zijn	  tussen	  de	  

opleidingscategorieën	  (F(2,42)=13,24,	  p=.00).	  Met	  behulp	  van	  een	  post-‐hoc	  Scheffe	  test	  

kunnen	  deze	  verschillen	  verklaard	  worden.	  Wederom	  is	  er	  een	  significant	  verschil	  
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waarneembaar	  tussen	  de	  laagopgeleiden	  en	  de	  middenopgeleiden	  (M=-‐4,74,	  p=.00)	  en	  

laagopgeleiden	  en	  hoogopgeleiden	  (M=-‐6,85,	  p=.00).	  Er	  is	  geen	  significant	  verschil	  

tussen	  middenopgeleiden	  en	  hoogopgeleiden	  (zie	  tabel	  6).	  Hieruit	  volgt	  de	  zelfde	  

conclusie	  als	  bij	  de	  woordenschattest:	  laagopgeleiden	  presteren	  significant	  minder	  goed	  

dan	  middenopgeleiden	  en	  hoogopgeleiden	  op	  de	  clozetest.	  	  

	  

	   Laag	  (N=12)	   Midden	  (N=17)	   Hoog	  (N=16)	  

	  	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   9,08	  (4,54)	   13,82	  (3,34)	   15,94	  (2,79)	  

tabel	  6:	  verschillen	  tussen	  opleidingsniveaus	  op	  de	  clozetest	  

	  

5.5.3	  Vindbaarheid	  

	  

Door	  middel	  van	  een	  t-‐test	  heb	  ik	  het	  verschil	  in	  gemiddelden	  tussen	  mannen	  en	  

vrouwen	  geanalyseerd	  (zie	  tabel	  7).	  Er	  blijkt	  geen	  invloed	  te	  zijn	  van	  geslacht	  op	  de	  

score	  op	  de	  vindbaarheid	  (t=,66,	  df=43,	  p=.51).	  	  Ook	  was	  er	  geen	  effect	  van	  leeftijd	  (r=-‐

.04,	  p=.78).	  

	   man	  (N=23)	   vrouw	  (N=22)	  

	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   7,3	  (3,2)	   6,7	  (3,6)	  

tabel	  7:	  verschillen	  tussen	  man	  en	  vrouw	  bij	  het	  vinden	  van	  informatie	  

	  

Bij	  de	  vindscore	  blijkt	  er	  tevens	  weer	  een	  significant	  verschil	  te	  zijn	  in	  het	  presteren	  van	  

de	  verschillende	  opleidingscategorieën	  (F(2,42)=3,90,	  p=.03).	  Met	  een	  post-‐hoc	  Scheffe	  

test	  wordt	  verklaard	  waar	  deze	  verschillen	  in	  zitten.	  Er	  blijkt	  een	  significant	  verschil	  te	  

bestaan	  tussen	  de	  laagopgeleiden	  en	  de	  middenopgeleiden	  (M=-‐3,30,	  p=.03).	  Verder	  zijn	  

er	  geen	  significante	  verschillen	  waarneembaar.	  We	  kunnen	  dus	  concluderen	  dat	  

laagopgeleiden	  significant	  minder	  goed	  presteren	  dan	  middenopgeleiden	  en	  

hoogopgeleiden	  op	  het	  vinden	  van	  informatie	  in	  de	  tool	  (zie	  tabel	  8).	  Opvallend	  is	  dat	  

het	  gemiddelde	  van	  middenopgeleiden	  iets	  hoger	  ligt	  dan	  het	  gemiddelde	  van	  

hoogopgeleiden.	  Dit	  verschil	  is	  echter	  niet	  significant.	  	  

	   Laag	  (N=12)	   Midden	  (N=17)	   Hoog	  (N=16)	  

	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   5,17	  (3,19)	   8,47	  (2,90)	   6,75	  (3,42)	  

tabel	  8:	  verschillen	  tussen	  opleidingsniveaus	  bij	  het	  vinden	  van	  informatie	  

	   	  



	   25	  

5.5.4	  Juistheid	  

	  

Door	  middel	  van	  een	  one-‐way	  anova	  heb	  ik	  de	  gemiddelde	  juistscore	  van	  mannen	  en	  

vrouwen	  vergeleken	  (zie	  tabel	  9)	  Geslacht	  blijkt	  geen	  invloed	  te	  hebben	  op	  het	  juist	  

beantwoorden	  van	  vragen	  (t=1,41,	  df=43,	  p=.17).	  Op	  de	  juistscore	  vond	  ik	  ook	  geen	  

significante	  invloed	  van	  leeftijd	  (r=-‐.27,	  p=.07).	  

	  

	   man	  (N=23)	   vrouw	  (N=22)	  

	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   4,8	  (3,0)	   3,7	  (2,4)	  

tabel	  9:	  verschillen	  tussen	  man	  en	  vrouw	  bij	  het	  juist	  hebben	  van	  de	  vragen	  

	  

Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  opleiding,	  zien	  we	  dat	  daar	  een	  significant	  verschil	  bestaat	  

tussen	  de	  categorieën	  (F(2,42)=5,13,	  p=,01).	  Door	  middel	  van	  een	  post-‐hoc	  Scheffe	  test	  

zien	  we	  dat	  dit	  verschil	  voortkomt	  uit	  een	  significant	  verschil	  tussen	  laagopgeleiden	  en	  

hoogopgeleiden	  (M=-‐3,08,	  p=,01).	  De	  overige	  categorieën	  vertonen	  geen	  significante	  

onderlinge	  verschillen	  (zie	  tabel	  10).	  We	  kunnen	  hieruit	  concluderen	  dat	  laagopgeleiden	  

significant	  minder	  goed	  presteerden	  dan	  hoogopgeleiden	  op	  het	  juist	  beantwoorden	  van	  

de	  vragen	  in	  de	  tool.	  	  

	  

	   Laag	  (N=12)	   Midden	  (N=17)	   Hoog	  (N=16)	  

	  	  	  	  	  gemiddelde	  (SD)	   2,42	  (3,59)	   4,41	  (2,36)	   5,50	  (2,45)	  

tabel	  10:	  verschillen	  tussen	  opleidingsniveaus	  bij	  het	  juist	  hebben	  van	  de	  vragen	  

	  

5.6	  Samenhang	  tussen	  de	  tests	  

	  

Er	  blijkt	  geen	  significante	  correlatie	  te	  bestaan	  tussen	  de	  score	  op	  de	  woordenschattest	  

en	  het	  vinden	  (r=.13,	  p=.40)	  of	  juist	  beantwoorden	  (r=.17,	  p=.27)	  	  van	  de	  

scenariovragen.	  Tussen	  de	  prestatie	  op	  de	  clozetest	  en	  het	  vinden	  van	  de	  informatie	  

bestaat	  echter	  wel	  een	  significante	  positieve	  correlatie	  (r=.30,	  p=.04).	  Ook	  is	  er	  een	  

significante	  positieve	  relatie	  tussen	  de	  clozetest	  en	  de	  juistheid	  van	  het	  antwoord	  (r=.36,	  

p=.02).	  	  
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5.7	  Regressieanalyse	  

	  

Om	  de	  samenhang	  tussen	  de	  scores	  op	  de	  verschillende	  tests	  en	  de	  relevante	  

persoonskenmerken	  op	  een	  nauwkeurige	  manier	  te	  bekijken,	  heb	  ik	  gebruik	  gemaakt	  

van	  een	  lineaire	  regressieanalyse.	  Hier	  heb	  ik	  de	  verbanden	  getest	  tussen	  de	  vindscore	  

of	  de	  juistscore,	  en	  de	  score	  op	  de	  relevante	  tests	  en	  persoonskenmerken.	  De	  opleiding	  

heb	  ik	  moeten	  hercoderen	  in	  hoogopgeleid	  en	  niet-‐hoogopgeleid.	  Bij	  een	  

regressieanalyse	  is	  namelijk	  een	  dichotome	  variabele	  of	  een	  schaalvariabele	  nodig.	  	  

	  

5.7.1	  Vindscore	  

	  

Eerst	  heb	  ik	  de	  regressieanalyse	  uitgevoerd	  voor	  de	  vindscore.	  Ik	  heb	  geslacht,	  leeftijd	  

en	  de	  woordenschattest	  weggelaten,	  omdat	  geen	  van	  allen	  van	  invloed	  is	  gebleken	  op	  de	  

vindscore.	  Alleen	  het	  presteren	  op	  de	  clozetest	  en	  de	  opleiding	  heb	  ik	  zodoende	  getest.	  

	   	  

	   Van	  de	  variabelen	  die	  zijn	  ingevoerd,	  blijkt	  alleen	  de	  score	  op	  de	  clozetest	  een	  

voorspellende	  waarde	  te	  hebben	  (zie	  tabel	  11).	  De	  score	  op	  de	  clozetest	  is	  volgens	  de	  

lineaire	  regressieanalyse	  verantwoordelijk	  voor	  9,1%	  van	  de	  variantie	  op	  de	  vindscore	  

(R2	  =	  .091,	  F=6,48,	  df=1,43,	  p=.04).	  	  

	  

Model	   	   B	  

	  

SE	  B	  

	  

β	   t p 

1	   Constant	   3,909	   1,559	   	   2,508	   ,016	  

	   Cloze	  P	   ,231	   ,111	   ,301	   2,071	   ,044	  

Tabel	  11:	  regressiemodel	  voor	  vindscore.	  	  
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5.7.2	  Juistscore	  

	  

Vervolgens	  heb	  ik	  de	  regressieanalyse	  uitgevoerd	  voor	  de	  juistscore.	  Ik	  heb	  de	  

variabelen	  opleiding	  en	  score	  op	  de	  clozetest	  wederom	  getest,	  omdat	  dit	  de	  enige	  

variabelen	  waren	  die	  invloed	  leken	  te	  hebben	  op	  de	  juistscore.	  	  

	   De	  clozetest	  blijkt	  de	  enige	  variabele	  met	  voorspellende	  waarde	  te	  zijn	  (zie	  tabel	  

12).	  De	  score	  op	  de	  clozetest	  verklaart	  volgens	  de	  lineaire	  regressieanalyse	  13,1%	  de	  

variantie	  op	  de	  juistscore	  (R2=.131,	  F=6,482,	  df=1,43,	  p=.015).	  	  

	  

Model	   	   B	  

	  

SE	  B	  

	  

β	   t p 

1	   Constant	   1,246	   1,248	   	   ,998	   ,324	  

	   Cloze	  P	   ,227	   ,089	   ,362	   2,546	   ,015	  

Tabel	  12:	  regressiemodel	  voor	  juistscore.	  	  
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6.	  Conclusie	  

	  
Het	  eerste	  wat	  ik	  moest	  analyseren	  voor	  ik	  aan	  de	  slag	  kon	  gaan	  met	  mijn	  resultaten,	  

was	  het	  verband	  tussen	  de	  scores	  op	  de	  clozetest	  en	  de	  scores	  op	  de	  woordenschattest.	  

De	  correlatie	  tussen	  beide	  tests	  bleek	  significant	  positief,	  wat	  inhoudt	  dat	  wanneer	  de	  

respondent	  goed	  presteert	  op	  de	  woordenschattest,	  de	  kans	  groot	  is	  dat	  hij	  ook	  goed	  

presteert	  op	  de	  clozetest.	  Mijn	  eerste	  hypothese	  kan	  ik	  hiermee	  bevestigen.	  Door	  deze	  

gevonden	  correlatie	  ben	  ik	  er	  in	  mijn	  onderzoek	  vanuit	  gegaan	  dat	  deze	  twee	  tests	  

samen	  in	  staat	  waren	  taalvaardigheid	  te	  meten.	  	  

	  

In	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  het	  effect	  van	  de	  persoonskenmerken	  geslacht,	  leeftijd	  en	  

opleidingsniveau	  op	  de	  verschillende	  tests	  bestudeerd.	  Geslacht	  bleek	  op	  geen	  enkele	  

test	  van	  invloed	  te	  zijn.	  Leeftijd	  was	  van	  invloed	  op	  de	  woordenschat	  en	  de	  clozetest:	  

oudere	  respondenten	  scoorden	  beter	  dan	  jongere	  respondenten.	  Op	  het	  presteren	  op	  de	  

tool	  had	  leeftijd	  echter	  geen	  invloed.	  Opleidingsniveau	  correleerde	  positief	  met	  de	  

woordenschattest,	  de	  clozetest,	  de	  vindscore	  en	  de	  juistscore.	  Mensen	  met	  een	  hogere	  

opleiding	  scoorden	  significant	  beter	  op	  deze	  tests	  dan	  mensen	  met	  een	  lagere	  opleiding.	  

Op	  basis	  van	  de	  gevonden	  resultaten	  kan	  ik	  concluderen	  dat	  mijn	  tweede	  en	  derde	  

hypothese	  aangenomen	  kunnen	  worden.	  	  

	  

De	  belangrijkste	  vraag	  die	  ik	  mezelf	  in	  dit	  onderzoek	  heb	  gesteld	  was	  in	  hoeverre	  de	  

taalvaardigheid	  van	  proefpersonen	  samen	  zou	  hangen	  met	  het	  vinden	  en	  begrijpen	  van	  

de	  informatie	  in	  de	  pensioentool.	  Teneinde	  een	  antwoord	  te	  kunnen	  formuleren	  op	  deze	  

vraag	  heb	  ik	  van	  beide	  taalvaardigheidstests	  de	  correlatie	  gemeten	  met	  de	  prestaties	  op	  

de	  tool.	  	  

	   Eerst	  heb	  ik	  het	  verband	  tussen	  het	  presteren	  op	  de	  woordenschat	  en	  het	  

presteren	  op	  de	  tool	  onderzocht.	  Er	  bleek	  geen	  significante	  correlatie	  te	  bestaan	  tussen	  

het	  presteren	  op	  de	  woordenschat	  en	  zowel	  het	  vinden	  van	  informatie	  in	  de	  tool	  als	  het	  

juist	  hebben	  van	  het	  antwoord	  op	  de	  scenariovragen.	  Mijn	  vierde	  hypothese	  moet	  

zodoende	  verworpen	  worden.	  	  

	   Daarentegen	  was	  er	  wel	  een	  significante	  positieve	  correlatie	  tussen	  het	  presteren	  

op	  de	  clozetest	  en	  het	  presteren	  op	  de	  tool.	  De	  prestatie	  op	  de	  clozetest	  bleek	  positief	  te	  

correleren	  met	  zowel	  het	  vinden	  van	  informatie	  in	  de	  tool	  als	  het	  juist	  hebben	  van	  het	  
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antwoord	  op	  de	  scenariovragen.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  leesvaardigheid,	  die	  gemeten	  werd	  

door	  de	  clozetest,	  van	  invloed	  was	  op	  het	  presteren	  op	  de	  tool.	  Hoe	  hoger	  de	  

leesvaardigheid	  van	  de	  lezer	  was,	  hoe	  beter	  hij	  presteerde.	  Uit	  de	  regressieanalyse	  bleek	  

dat	  de	  prestatie	  op	  de	  clozetest	  de	  variantie	  op	  het	  vinden	  van	  het	  antwoord	  kon	  

verklaren	  voor	  9.1%.	  De	  variantie	  op	  het	  juist	  hebben	  van	  een	  antwoord	  kon	  verklaard	  

worden	  voor	  13.1%.	  Mijn	  vijfde	  hypothese	  kan	  zodoende	  worden	  aangenomen.	  	  

	  

Uit	  het	  bovenstaande	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  er,	  van	  de	  twee	  aspecten	  die	  zijn	  

geschaard	  onder	  'taalvaardigheid',	  slechts	  één	  aspect	  invloed	  heeft	  op	  het	  vinden	  en	  

juist	  benoemen	  van	  antwoorden,	  namelijk	  'leesvaardigheid'.	  Vocabulaire	  is	  in	  dit	  geval	  

geen	  goede	  voorspeller	  gebleken	  van	  het	  vinden	  en	  begrijpen	  van	  informatie	  in	  de	  tool.	  

De	  taalvaardigheid	  hangt	  dus	  slechts	  gedeeltelijk	  samen	  met	  het	  vinden	  van	  informatie	  

in	  de	  tool	  en	  het	  juist	  beantwoorden	  van	  de	  scenariovragen.	  Alleen	  de	  leesvaardigheid,	  

die	  gemeten	  wordt	  door	  de	  clozetest,	  bleek	  van	  invloed	  te	  zijn.	  	  
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7.	  Discussie	  

	  
Stahl	  beredeneerde	  in	  zijn	  onderzoek	  dat	  woordenschat	  een	  voorspeller	  zou	  zijn	  van	  het	  

niveau	  van	  de	  respondent.	  Dit	  kwam	  terug	  in	  mijn	  resultaten,	  waar	  naar	  voren	  kwam	  

dat	  hoe	  ouder	  en	  hoger	  opgeleid	  de	  respondent	  was,	  hoe	  beter	  die	  persoon	  scoorde	  op	  

de	  woordenschattest.	  	  

	   De	  resultaten	  van	  mijn	  onderzoek	  liggen	  verder	  niet	  geheel	  in	  lijn	  met	  de	  

beschreven	  literatuur	  waarop	  ik	  mijn	  verwachtingen	  had	  gebaseerd.	  Zo	  stelde	  Landi	  in	  

haar	  artikel	  dat	  leesvaardigheid	  en	  woordenschat	  allebei	  goede	  voorspellers	  zouden	  zijn	  

van	  tekstbegrip,	  waarvan	  woordenschat	  de	  meest	  belangrijke	  was.	  Uit	  mijn	  resultaten	  

bleek	  echter	  iets	  anders:	  de	  woordenschattest	  had	  geen	  enkele	  voorspellende	  waarde	  op	  

de	  vindbaarheid	  en	  juistheid	  van	  gevraagde	  informatie.	  Het	  zou	  kunnen	  dat	  

woordenschat	  beter	  geschikt	  is	  als	  voorspeller	  van	  tekstbegrip	  bij	  offline	  teksten	  dan	  bij	  

online	  teksten.	  Het	  zou	  interessant	  kunnen	  zijn	  om	  dit	  bij	  een	  volgend	  onderzoek	  aan	  de	  

kaak	  te	  stellen.	  

	  	  	  	  

De	  clozetest	  bleek	  daarentegen	  wél	  samenhang	  te	  vertonen	  met	  zowel	  het	  vinden	  als	  

juist	  benoemen	  van	  informatie	  op	  de	  tool,	  en	  was	  zodoende	  een	  betere	  voorspeller	  dan	  

woordenschat.	  Toch	  blijft	  het	  lastige	  van	  de	  clozetest	  dat	  men	  niet	  zeker	  weet	  wat	  de	  

test	  precies	  meet.	  In	  dit	  onderzoek	  heb	  ik,	  op	  grond	  van	  literatuur,	  aangenomen	  dat	  de	  

clozetest	  leesvaardigheid	  mat.	  Men	  zou	  echter	  kunnen	  beargumenteren	  dat	  de	  clozetest	  

tevens	  voorkennis	  zou	  meten.	  Een	  idee	  voor	  volgend	  onderzoek	  zou	  dus	  kunnen	  zijn	  om	  

af	  te	  bakenen	  wat	  de	  clozetest	  daadwerkelijk	  meet.	  	  
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Bijlage	  2:	  Observatieformulier	  
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Bijlage	  3:	  Woordenschattest	  
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Bijlage	  4:	  Clozetest
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Bijlage	  5:	  Scenariovragen

	  


