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Samenvatting 
 

 
Met twee advertenties voor onbestaande producten, een stedenreis voor jongeren en 
een relaxdrankje, is het effect van jongerentaal, bron en taalgebruik in slogan 
onderzocht op de tekstwaardering, bronimago en overtuigingskracht bij 221 middelbare 
scholieren. Er werden twee typen taal gebruikt: gangbare taal en jongerentaal, inclusief 
lexicale varianten en Engelse woorden. Tevens waren er twee typen bronnen: een 
leeftijdsgenoot van veertien jaar en een ouder iemand van negentien jaar. De testimonial 
bestond uit een slogan en een hoofdtekst. Jongerentaal werd in de advertenties herkend 
door de jongeren en gezien als ‘hun’ taal. De taal sprak hun ook aan, maar heeft er niet 
voor gezorgd dat zij meer overtuigd waren dan bij het gebruik van gangbare taal. Een 
oudere bron sprak de jongeren meer aan en zorgde ervoor dat zij de intentie hadden om 
het drankje in de winkel te gaan bekijken.  
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Inleiding 
 
 

Dissen, flowen en lauw. Wat deze woorden met elkaar gemeen hebben? Het zijn 
jongerenwoorden die in de dikke Van Dale terecht zijn gekomen en bestempeld als 
‘jongerentaal’. Er zijn dus specifieke woorden ontstaan door jongeren, waar zij zich mee 
identificeren. Wanneer een woord door een grote groep gebruikt wordt, en dus in het 
woordenboek te vinden is met een betekenis, verzinnen jongeren weer nieuwe woorden 
om zich te onderscheiden. Hierdoor zijn er in de loop van de jaren talloze 
jongerenwoorden en uitdrukkingen ontstaan . Sommige daarvan komen uit een andere 
taal, zoals het Engels, terwijl andere woorden ontstaan door Nederlandse woorden te 
verbuigen.  
  Chat en sms hebben ervoor gezorgd dat de jongerentaal nu ook in het schrift 
voorkomt. Door de vervorming van en nieuwe betekenisgeving aan onze Nederlandse 
woorden heerst er onrust vanuit de samenleving, want is dat geen verloedering van de 
Nederlandse taal? René Appel heeft ons min of meer gerust gesteld. Hij heeft laten zien 
dat het gebruik van jongerentaal positief gerelateerd is aan de beheersing van het 
Nederlands. Jongeren vervormen of vervangen woorden dus niet uit gebrek maar uit de 
behoefte aan iets nieuws, dus uit creativiteit.   
  Reclamemakers worden ook steeds creatiever en proberen de doelgroep 
‘jongeren’ aan te spreken met hun eigen taal (zie voorbeeld in kader 1). Of dit een 
slimme zet is, blijft op dit moment nog een vraag en biedt aanzet tot het uitvoeren van 
een onderzoek. 
 
 

M'n pokkie! M'n pokkie! Hoe ga ik nu nog bellen naar Marit! 
Bas moet ik nog hebben! Jelani ga m'n pokkie zoeken mang! 
Eyyy! (zegt Jelani) Chichi kan ik niet meer bellen! Dino kan 
ik niet meer bellen! Maureen kan ik niet meer bellen! Tilly 
kan ik niet meer bellen! Ik kan niet eens meer smsen met... 
Arita, Malita, Sita! Amsa! Amsa moet ik nog bellen! Imelda 
die was nog jarig...Die moet ik ook nog bellen  Nanda moet ik 
nog hebben, Raily... No fas mi mang, no fas mi! (Raak me niet 
aan kerel, raak me niet aan) Ik moet nog bellen met Eugenie! 
Karel moet ik bellen, Carewan moet ik bellen.. 
 

Tekst: Pokkie foetsie? Alles foetsie! Sla daarom al je nummers 
veilig online op met Hi Telefoonboek. Welkom bij de hi society.  

  

Kader 1: Hi reclame, Pokkie Foetsie 
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1.  Theoretisch kader 

 

De Nederlandse maatschappij bestaat uit verschillende groepen. Zij zijn op verschillende 
manieren te herkennen, bijvoorbeeld op basis van sociale klasse, geslacht of leeftijd. 
Zulke groepen ontwikkelen vaak hun eigen taalvariëteiten of taalkenmerken die de 
banden tussen de groepsleden versterken en de verschillen met andere groepen 
markeren (Janssens & Marynissen, 2005). Wanneer een woord door een grote menigte 
wordt begrepen en gebruikt, is de kans groot dat het alweer ‘uit’ is. Wanneer ouders 
begrijpen dat ‘pattas’ schoenen zijn,  worden gebruikers van dit woord gezien als 
achterlopers en ‘wannabees’ (Truijens, 2009). Jongerentaal is hierdoor dynamisch en 
erg veranderlijk.  
  ‘Jongeren’ vormen een leeftijdsgroep met een duidelijk eigen taalgebruik. Dit 
taalgebruik heeft tijd nodig gehad om te ontwikkelen. De vroegere ‘studententaal’ bleef 
beperkt en kenmerkte zich vooral door het gebruik van graadaanduidingen: mieters, 
reuze, enig en knal. Toen de leerplicht werd verlengd bleven jongeren lang genoeg bij 
elkaar om, binnen de zogenoemde peergroup van gelijkgezinde leeftijdgenoten, eigen 
taalvormen te laten ontstaan. Jongerentaal wordt vooral gekenmerkt door een eigen 
woordenschat, een sterke morfologische creativiteit en een grote vernieuwingsdrang. In 
de jaren ’80 gebruikte men bijvoorbeeld ‘moeven’ (opzij) en ‘alles kits? (alles in orde?), 
wat je tegenwoordig niet meer zult tegenkomen (Janssens en Marynissen, 2005). 
  Tegenwoordig zijn er specifiekere (meertalige) varianten van jongerentaal. 
Straattaal en Murks zijn hier belangrijke voorbeelden van. Straattaal is een mengtaal dat 
gesproken wordt door jongeren van verschillende etnische groepen. Taalwetenschapper 
Vincent de Rooij zegt dat het bij straattaal altijd om markeringen gaat waarmee je je 
onderscheidt als lid van een groep. “De intonatie is net een beetje anders, of de betekenis 
van bestaande woorden verschuift: zoals ‘kapot’, ‘ziek’ of ‘lauw’ in de betekenis van ‘heel 
erg’, maar je ziet ook wijzigingen in de grammatica: ‘Ik heb haat aan jou’ of ‘Weet je waar 
zijn huis woont?’ Met zulke varianten meet je je een identiteit aan. Die varianten wisselen 
voortdurend” (Truijens, 2009). Murks is een speciale taalvariëteit van het Nederlands die 
vooral in de uitspraak en de grammatica afwijkt van het Standaardnederlands (Janssens 
en Marynissen, 2005). Bij zowel straattaal als Murks wordt de groepsidentiteit van hun 
sprekers bevestigd en versterkt en beide bevatten kenmerken van het taalgebruik van 
allochtonen.  
  Een belangrijk kenmerk van jongerentaal is dat het veel leenwoorden uit het 
Engels/Amerikaans bevat: shit, cool. Deze Engelstalige woorden worden letterlijk 
overgenomen, denk aan: chill (relax), dope (leuk), da/the bomb (te gek/het einde). Ook 
worden er vertalingen opgenomen: zie je later als variant van see you later en krijgen 
woorden een nieuwe betekenis: vet is geen plantaardige of dierlijke substantie, maar 
betekent te gek (Braak, 2003). 
  Ook door technologische veranderingen is jongerentaal beïnvloed. Jongerentaal 
deed vanaf toen ook zijn intrede binnen het schriftelijke domein, door chat en sms. 
Omdat jongeren zich graag onderscheiden van volwassenen kenmerkt deze taal zich 
door eigen woorden en uitdrukkingen. Bestaande woorden worden vaak gebruikt en 
verbogen. Bij sms’en gaat het vooral om afkortingen zoals ff (even) en idd (inderdaad), 
want er kunnen nu eenmaal maar 160 tekens in een smsje. Kenmerkend voor sms-taal is 
het gebruik van afkortingen, cijfers en leestekencombinaties. Ouderen sms’en ook, maar 
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die doen dat vaker in (gewone) volzinnen. MSN-taal gaat vooral om snel typen, het 
gebruik van emoticons of smileys en bijvoorbeeld het gebruik van cijfers in plaats van 
letters. Jongeren sms’en en chatten meer dan ouderen, en daarbij gebruiken ze ook hun 
groepstaal, vaak in verkorte vorm.  
  Straattaal, jongerentaal en sms-taal wordt dikwijls op een grote hoop gegooid. Er 
is wel degelijk overlap tussen de varianten, maar het is niet allemaal hetzelfde. De Rooij 
doet onderzoek naar het creëren van identiteiten en spreekt liever niet van 
afzonderlijke ‘talen’. “Het zijn geen talen met een vastgelegde woordenschat en 
grammatica. We leven in een taalruimte, en daarbinnen is variatie. Dat gaat vanzelf: 
kinderen zitten bij elkaar op school, klitten samen en er ontstaan nieuwe woorden, of 
varianten op bestaande woorden uit verschillende talen. Die taalvarianten hebben gemeen 
dat ze afwijken van de standaardtaal, het officiële Nederlands” (Truijens, 2009).  
  De mediale invloeden hebben er ook voor gezorgd dat het Engels steeds vaker 
terugkomt in het Nederlands. De invloed van Engelse woorden in het Nederlands is 
begin 19e eeuw ontstaan met Britse vaktermen uit de politiek, economie en de industrie 
en met sporttermen uit het voetbal en tennis (keeper, corner etc.). De reclamewereld is 
een domein met een vrij hoge ontleningscoëfficiënt. Dit heeft voor een groot deel te 
maken met het feit dat termen geen bondig Nederlands equivalent hebben en bepaalde 
woorden een imago met zich mee brengen dat reclamemakers willen uitstralen 
(Janssens & Marynissen, 2005).   
  Engelse woorden zijn steeds bruikbaarder in Nederlandse teksten op radio, 
televisie en ook in reclames. Een slogan moet goed klinken en makkelijk te onthouden 
zijn. Lotstra, Van Hoof & De Jong (2006) hebben gekeken of het voor reclamemakers 
verstandiger is om voor die slogan Engels of Nederlands te gebruiken. Zij deden 
onderzoek naar het verschil in geheugeneffect tussen Nederlandstalige en Engelstalige 
slogans. Studenten van de Universiteit Twente werden blootgesteld aan 20 slogans en 
merknamen en moesten achteraf, aan de hand van een vragenlijst, merken en slogans uit 
eigen beweging opnoemen. De conclusie die hieruit werd getrokken, was dat de 
toenemende vanzelfsprekendheid voor het gebruik van Engelstalige slogans legitiem 
lijkt, want zij worden significant beter gereproduceerd. Dit is echter alleen bij mensen 
die beschikken over een hoger niveau van de Engelse taal en bij herinnering na directe 
blootstelling. Effecten zullen verwateren wanneer het langer geleden is. Maar de 
proefpersonen werden slechts twee seconden met de slogan geconfronteerd, terwijl in 
het dagelijks leven slogans vaker en langer worden gezien. 
   Westerburgen deed onderzoek naar de effecten van Engels in reclame op 
waardering en overtuigingskracht (2010). Haar respondenten werden in twee groepen 
gecategoriseerd: boven de dertig en onder de dertig jaar, met een gemiddelde leeftijd 
van 35,2 jaar. Aan de hand van vier productadvertenties en een vragenlijst werd er 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen de effecten van het gebruik van Engels en de 
overige aspecten van een advertentie. Vreemde talen zoals het Engels worden gebruikt 
vanwege hun communicatieve waarde: het klinkt bijvoorbeeld interessanter en bekt 
beter in sommige situaties. Maar vreemde talen hebben ook een symbolische waarde, 
die belangrijker wordt geacht. De consument hoeft niet precies te begrijpen wat de 
uiting in de andere taal betekent, zolang men het project maar koppelt aan de associaties 
die men heeft bij de taal (‘beamer, skeeleren, bitter lemon’). De reacties op het gebruik 
van vreemde taal in productadvertenties zijn verschillend en kunnen afhangen van de 
volgende factoren: feitelijk begrip van de taal, gevoelswaarde van de taal, herkomst van 
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het product en emoties van de lezer. Zowel de symbolische waarde als de 
communicatieve waarde zijn van belang bij de effectiviteit van een productadvertentie 
(Westerburgen, 2010).  
  Engelse woorden worden met regelmaat in productadvertenties gebruikt. Zij 
maken indruk, hebben een moderne uitstraling, zorgen voor herkenning, spreken tot de 
verbeelding en kunnen veel krachtiger overkomen (Westerburgen, 2010). De 
Nederlandse ‘hoofdtekst’ kan verschillende stijlen hebben. In advertenties wordt er 
naast Engelstalige woorden veelvuldig gebruik gemaakt van intensiveringen. Zij zijn als 
volgt in te delen: lexicale intensiveringen: hartstikke leuk; semantische intensiveringen: 
schitterend, in plaats van mooi en stilistische intensiveringen: om je vingers bij af te 
likken, in plaats van erg lekker. Hoe meer moeite een lezer moet doen om de betekenis te 
achterhalen, hoe hoger de tekstwaardering als dit uiteindelijk lukt. Intensiveringen 
proberen dus gevoel op te roepen en aandacht te trekken, om de intenties van de 
consument te beïnvloeden – het geadverteerde product of dienst af te nemen.  
  Consumenten boven de dertig jaar reageren negatiever op Engels dan mensen 
onder de dertig. Dit effect wordt nog eens versterkt wanneer de lezer het Engels niet 
snapt. Het is dus van belang om het Engels in de advertenties aan te passen aan de 
leeftijd van de doelgroep en het simpel te houden. Een slogan met ‘Enjoy together’ doet 
het beter dan ‘Flavours way outside your comfortzone’ (Westerburgen, 2010). Engels 
werkt dus alleen positief bij mensen onder de dertig, wanneer de boodschap goed wordt 
begrepen en in combinatie met Nederlandse woordspeling.  
  De reclamewereld draait om het winnen van klanten. Het opbouwen van 
klantrelaties is dan ook de kern van marketing. Marketing heeft de volgende doelen: 
nieuwe klanten aantrekken door superieure waarde te beloven en bestaande klanten 
behouden door hen tevreden te stellen. Een marketingstrategie wordt dan ook 
voornamelijk om de klant heen ontworpen. Tegenwoordig doen nog maar weinig 
bedrijven aan echte massamarketing, dat wil zeggen gestandaardiseerd verkopen aan 
elke klant die zich aandient (Kotler, 2006). Zij willen niet meer met iedere klant een 
relatie opbouwen, maar kijken welke klanten de meeste winst opleveren. Hierbij is het 
als marketeer van belang om naar de doelgroep te kijken. Jongeren zijn de toekomst, zij 
vormen de ‘nieuwe consumenten’ en een steeds belangrijkere doelgroep. Omdat 
jongerentaal zich tegenwoordig steeds verder heeft ontwikkelt, zijn er advertenties die 
gebruik maken van deze taal, om bij jongeren aantrekkelijk over te komen. Zij proberen 
de aandacht te trekken door doelgroepaanpassingen op het gebied van woordkeus 
(Kotler, 2006). 
  Het gebruik van jongerentaal in een advertentie bleek een negatief effect te 
hebben op de overtuigingskracht, volgens Den Ouden en Van Wijk (2006). 
Reclamemakers richten zich steeds meer op hun doelgroep en proberen zo in de wereld 
van de jongeren door te dringen, maar jongeren ervaren dit als een inbreuk op ‘hun’ 
taalgebruik. Met intensivering in productadvertenties is weinig mis volgens het 
onderzoek. Jongeren zijn al zo gewend aan dit reclamejargon, dat het niet tot een 
negatief oordeel leidt.
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Orthografisch taalgebruik is innovatiever dan lexicaal taalgebruik. Uit onderzoek van 
Van Beek (2011) blijkt dat gangbaar taalgebruik overal meer wordt gewaardeerd dan 
iedere vorm van jongerentaal (orthografisch, lexicaal en een combinatie van deze twee). 
De zender komt met gangbaar taalgebruik betrouwbaarder, minder opdringerig en 
minder gemaakt over en de teksten worden begrijpelijker, doelgroepgerichter en 
natuurlijker gevonden dan andere vormen van taalgebruik.  
   In ’t Hout (2007) deed onderzoek naar de bron die de reclameteksten uitsprak, 
om het effect van deskundigheid te bekijken. Is er een verschil in waardering wanneer 
een leeftijdsgenoot jongerentaal gebruikt dan een ouder iemand? Er werd gebruik 
gemaakt van de leeftijd 15/16 tegenover 25/26 jaar. In het onderzoek trad geen effect 
op van de leeftijd van de bron, wellicht omdat de bronkenmerken te onopvallend waren, 
alleen de naam en leeftijd werden vermeld. De bron was alleen van invloed met het type 
jongerentaal. De impact van de leeftijd van modellen op reclame-effectiviteit bij jonge 
consumenten werd door Vandamme onderzocht (2003). Jongeren tussen de 13 en 15 
jaar zitten in de periode van identiteitsvorming en distantiëren zich dan van ouders en 
anderen. Leeftijdsgenoten spelen dan een belangrijke rol in het beslissingsproces. Deze 
jongeren denken dat oudere tieners – tot zo’n 5 jaar ouder, want op 19 jarige leeftijd lijkt 
alles wel goed te zitten – meer plezier beleven dan de eigen leeftijdsgroep. 
  Opnieuw maken wij een advertentie in de vorm van een testimonial, maar dan de 
leeftijd van 14 jaar tegenover 19 jaar. De keuze voor een 14-jarige is omdat de 
proefpersonen van dezelfde leeftijd zijn en zich dus het beste met deze leeftijd kunnen 
identificeren. Hetzelfde geldt voor het gebruik van uniseks namen.  
  Omdat orthografisch taalgebruik over het algemeen niet wordt gewaardeerd en 
om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven, gebruiken wij alleen lexicale 
taalmanipulaties in onze advertenties. Jongerentaal omvat dus alle lexicale 
taalaanpassingen, inclusief het gebruik van Engelstalige woorden. 
  De variabele ‘slogan’ is toegevoegd om te kijken of de positie van het taalgebruik 
effect heeft. Worden jongerenwoorden bijvoorbeeld geaccepteerd als zij alleen in de 
slogan zitten? Ook hebben wij gekozen om zowel in de hoofdteksten als in de slogans 
gebruik te maken van Engelstalige woorden, als onderdeel van jongerentaal.  
 
Hoofdvraag 
Wat is het effect van jongerentaal ten opzichte van gangbaar taalgebruik in 
productadvertenties? 
 
Deelvragen 
Heeft de ‘testimonial’ van een leeftijdsgenoot ten opzichte van een vijf jaar oudere 
persoon invloed op het effect van jongerentaal? 
In welke mate wordt jongerentaal geaccepteerd, oftewel, heeft de plaats van 
jongerentaal invloed?  
 
Hypotheses 
H1: Jongerentaal in productadvertenties wordt als inbreuk gezien. 
H2: Jongerentaal wordt door jongeren herkend als ‘hun’ taal.  
H3: Tegen een oudere bron wordt meer opgekeken en als serieuzer gezien. 
H4: Alleen jongerentaal in de slogan komt natuurlijker over. Het wordt te veel wanneer 
er zowel jongerentaal in de slogan als in de hoofdtekst zit.  
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2.  Methode 
 
 
2.1 Opzet 
Er is een experiment uitgevoerd met een 2x2x2 design. De onafhankelijke variabelen 
waren taalgebruik (gangbaar taalgebruik – jongerentaalgebruik), leeftijd van de bron 
(14jaar –19 jaar) en taalgebruik in slogan (gangbaar taalgebruik – jongerentaalgebruik). 
Er zijn twee teksten in de vorm van een advertentie gebruikt, die in beide volgordes zijn 
aangeboden, om een volgorde-effect te voorkomen. Met behulp van een vragenlijst 
werden de afhankelijke variabelen gemeten: tekstwaardering, imago van de bron en 
overtuigingskracht.  
  Alle proefpersonen kregen beide advertenties te lezen. Tekst was een binnen 
proefpersoon factor en de drie onafhankelijke variabelen waren tussenproefpersoon 
variabelen. De versies werden binnen de proefpersonen niet gecombineerd. Dit wil 
zeggen dat een proefpersoon bij zowel de ene advertentie als bij de andere versie 1 van 
de tekst kreeg.  
 
2.2 Materiaal 
Er is gebruik gemaakt van twee advertenties, van onbestaande producten. Dit om te 
voorkomen dat de proefpersonen een bestaande attitude hebben tegen de producten en 
dus tegen de advertenties. De advertentietekst, inclusief slogan, stonden bovenaan de 
pagina’s van de vragenlijst. De twee verschillende producten zijn: een slow down 
drankje (SoSlow) en een stedentrip (CityTours). Beiden producten zijn sekseneutraal en 
gericht op jongeren.  
  De experimentele teksten waren in de vorm van een productadvertentie (Zie 
voorbeeld in Bijlage). De advertenties bestonden uit een slogan, een afbeelding, een 
tekst in de vorm van een testimonial en het internetadres van het product. Deze bron is 
dus niet iemand van de organisatie zelf, maar een ‘ervaringsdeskundige’. Hij of zij 
spreekt zijn ervaring met het product uit en vertelt wat het product inhoudt. Er is expres 
gekozen voor een naam die uniseks is, zodat zowel de mannelijke als vrouwelijke 
proefpersonen zich kunnen identificeren.  Deze namen zijn respectievelijk: Pascal en 
Rene.  
  Beide advertenties zijn vergelijkbaar wat lengte en manipulaties betreft. In de 
slogan zitten drie manipulaties verwerkt en in de advertentietekst zelf zitten elf 
manipulaties. Zowel intensiveerders als zelfstandig naamwoorden zijn in de 
manipulaties naar voren gekomen. Er zijn per tekst vier intensiveerders gebruikt. Omdat 
Engelse taal ook erg aanwezig is in jongerentaal, zijn er ook Engelse woorden in de 
teksten verwerkt. Bij beide advertenties kwam dit neer op acht Engels woorden. Het 
taalgebruik (jongerentaal (incl. Engels) en niet-jongerentaal) in de advertentietekst is 
dus op verschillende plaatsen gemanipuleerd en de slogan is op ten minste één plaats 
gemanipuleerd. Hieronder volgt een overzicht van de taalmanipulaties. 
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Kader 2: Taalmanipulaties in  
CityTours advertentie 

Ben jij klaar voor een leuke, nieuw soort vakantie? 
Ga mee met één van de begeleide, hippe stedenreizen van 
City Tours. Je krijgt altijd enthousiaste begeleiding mee die 
de leukste excursies en activiteiten regelt. Zo mis je nooit de 
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad die je 
bezoekt. En ’s avonds? Dan is het tijd om te feesten! Haal 
alles uit je vakantie met een bijzondere stedenreis. Bekijk 
online het fantastische reisaanbod en geef je snel op via 
www.citytours.nl. 
 
Ben jij ready voor een vette new style vakantie? 

Ga mee met één van de begeleide, lauwe stedenreizen van 
City Tours. Je krijgt altijd coole crew mee die de leukste 
excursies en activiteiten regelt. Zo mis je nooit de 
belangrijkste hotspots van de stad die je bezoekt. En ’s 
avonds? Dan is het party time! Haal alles uit je vakantie 
met een kickass-citytrip. Check online het gave reisaanbod 
en geef je snel op via www.citytours.nl. 

 
 

 
Kader 3: Taalmanipulaties in  
SoSlow advertentie 

Wil jij helemaal ontspannen na schooltijd? 
Na een blikje SoSlow voel ik me weer helemaal uitgerust, 
zelfs na een hele drukke dag. Ik drink het wanneer ik op de 
bank lig of tijdens het hangen met mijn vrienden. SoSlow 
helpt mij om echt van mijn vrije tijd te genieten: kalm aan. 
De appel extracten maken het drankje lekker fris en ook 
nog eens supergezond. Heerlijk! Wil jij ook op een snelle 
manier volledig in de ruststand? Ontdek dan snel de kracht 
van SoSlow! 

 
 Wil jij mega chillen after school? 

Na een blikje SoSlow voel ik me weer helemaal relaxed, 
zelfs na een gruwelijk drukke dag. Ik drink het wanneer ik 
op de bank lig of tijdens het socializen met mijn vrienden. 
SoSlow helpt mij om echt van mijn vrije tijd te genieten: 
easy going. De  appelextracten maken het drankje lekker 
fris en ook nog  eens übergezond. Delicious! Wil jij ook op 
een snelle manier volledig in de chill-modus? Check dan 
snel de kracht van SoSlow! 
 

2.3 Proefpersonen 
In totaal deden er 221 leerlingen aan dit onderzoek mee. De samenstelling van de 
proefpersonen was als volgt: 97 jongens en 124 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten was 15 jaar, waarbij de jongste leerling 13 jaar was en de oudste 17 jaar. 

Normale  

tekst 

Jongeren 

tekst 

Klaar ready 

Leuke vette 

nieuw soort new style 

Hippe lauwe 

Enthousiaste coole 

Begeleiding crew 

bezienswaardig

heden 

hotspots 

tijd om te 

feesten 

party time 

bijzondere 

stedenreizen 

kickass-

citytrip 

Bekijk check 

Fantastische gave  

Normale tekst jongeren 

tekst 

Helemaal mega 

Ontspannen chillen 

na schooltijd after school 

Uitgerust relaxed 

Hele gruwelijk 

Hangen socializen 

kalm aan easy going 

Supergezond übergezond 

Heerlijk delicious 

Ruststand chill-modus 

Ontdek check   

http://www.citytours.nl/
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Alle leerlingen waren derdeklassers, waarvan 48% op havo zitten en 52% op 
atheneum/gymnasium. De leerlingen zaten op een middelbare school in Delft, 
Ridderkerk, Sittard en Zwolle.  
 
2.4 Instrumentatie 
Op het voorblad van het enquêteboekje stond een korte en algemene achtergrond over 
het onderzoek en een weergave van de enquête zelf. Vervolgens kwam er een instructie 
over de manier waarop de vragen beantwoord moesten worden, inclusief een 
voorbeeldvraag. Eerst werd de eerste advertentie op A4 formaat laten zien, met de 
bijbehorende vragen en vervolgens werd de andere advertentie getoond met dezelfde 
reeks vragen over die advertentie.  
  Als laatste werden de proefpersonen gevraagd naar hun leeftijd, geslacht en 
opleidingsniveau. De proefpersonen werden willekeurig aan de versies toegewezen. De 
vragen van de clusters waren in de vragenlijst door elkaar gezet en ook zijn positieve en 
negatieve stellingen en antwoordmogelijkheden met elkaar afgewisseld om sturende 
vraagstelling te voorkomen.  
  Na beide teksten werden dezelfde vragengesteld. Over elke advertentie werden 
er stellingen voorgelegd. Vijftien stellingen over de tekstwaardering; waarvan vier over 
de doelgroepaansluiting (zie 1), zes over de aantrekkelijkheid van de tekst (zie 2) en vier 
over de begrijpelijkheid van de tekst (zie 3). Ook werd er naar het rapportcijfer voor de 
advertentietekst gevraagd (zie 4). Voor het imago van de bron werden acht stellingen 
voorgelegd; vier over de betrouwbaarheid (zie 5) en vier over de aantrekkelijkheid van 
het karakter (zie 6). De naam Pascal is bij de advertentie van het drankje in ‘Rene’ 
veranderd. 
 

1. Ik vind de tekst modern/ouderwets 
Ik vind de tekst persoon/afstandelijk  
De tekst spreekt mij aan 
Ik heb het gevoel dat de tekst voor mij bedoeld is 

 
2. Ik vind de tekst boeiend/saai  

Ik vind de tekst vervelend/levendig        
Ik vind de tekst oninteressant/pakkend  
Ik vind de tekst gemaakt/natuurlijk       
Ik vind de tekst suf  
Ik vind de tekst overdreven  

 
3. Ik vind de tekst onduidelijk/helder  

Ik vind de tekst ingewikkeld/eenvoudig  
Ik snap alle woorden uit de tekst  
Ik vind de tekst moeilijk  

 
4. Ik geef aan deze advertentietekst het rapportcijfer 

 
5. Pascal/Rene is betrouwbaar  

Pascal/Rene is oprecht  
De uitspraken van Pascal/Rene komen geloofwaardig over  
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De uitspraken van Pascal/Rene zijn gemeend  
6. Pascal/Rene is aardig  

Pascal/Rene is vriendelijk  
Pascal/Rene is een sukkel  
Pascal/Rene is cool  

 
Er werden drie overtuigingsstellingen (zie 7a en 7b), twee attitudestellingen (zie 8a en 
8b) en drie intentiestellingen (zie 9a en 9b) voorgelegd. Deze stellingen zijn afgestemd 
op de desbetreffende tekst, waardoor zij verschilden. Zo verschilden de 
overtuigingsstellingen per tekst en er werd bij de attitude naar specifieke kenmerken 
over het product gevraagd. De stellingen verschilden per tekst, omdat de producten niet 
vergelijkbaar zijn op dit punt. Een drankje kun je ‘lekker’ vinden en een stedentrip ‘leuk’ 
en niet andersom. De intenties verschilden ook per tekst, maar waren voor beide teksten 
wel oplopend. Zo begon de intentie voor het drankje met Ik ga aan mijn vrienden vragen 
of zij SoSlow kennen en eindigde met Ik ga SoSlow kopen. Er is dus wel rekening 
gehouden met vergelijkbare hoeveelheid en soort vragen voor beide teksten.  
 
     7a. Als ik op vakantie ga met Citytours word ik goed begeleid 

Als ik op vakantie ga met Citytours zie ik veel van het nachtleven  
Als ik op vakantie ga met Citytours zie ik alle hoogtepunten van een stad 

     7b.  Als ik So Slow drink word ik relaxed  
Als ik So Slow drink ben ik gezond bezig  
Door So Slow te drinken geniet ik meer van mijn vrije tijd  

 
     8a. Ik vind een vakantie met Citytours slaapverwekkend/energiek  

Ik vind een vakantie met Citytours aantrekkelijk/interessant  
     8b.  Ik vind het drankje So Slow lekker/smakelijk  

Ik vind het drankje So Slow vernieuwend/achterhaald  
 
     9a. Ik ga op internet informatie zoeken over Citytours  

Ik ga aan mijn ouders vragen of ik mee op reis mag  
Ik ga me opgeven met mijn vrienden bij Citytours  

     9b.  Ik denk erover om So Slow uit te proberen 
Ik ga So Slow in de winkel zoeken  
Ik ga mijn vrienden vertellen over So Slow  

 
Alle stellingen, behalve het rapportcijfer en een aantal tekstwaarderingsvragen, werden 
op een zevenpuntsschaal voorgelegd met als uitersten zeer mee oneens en zeer mee eens. 
Het rapportcijfer ging van het cijfer 1 tot en met 10. Een achttal tekstwaarderingsvragen 
werden voorgelegd op een zevenpuntsschaal met als uitersten bijvoorbeeld modern 
versus ouderwets, boeiend versus saai en onduidelijk versus helder (zie 1-3). Voor de 
statistische verwerking zijn alle stellingen omgepoold, zodat een hoge score altijd een 
positieve reactie betekende.  
 

2.5 Procedure 
Het onderzoek werd klassikaal afgenomen, dus de leerlingen bevonden zich in hun eigen 
schoolomgeving waar zij normaal gesproken ook werken. Voordat de leerlingen aan hun 



Lauwe woorden of Algemeen Beschaafd Nederlands? 

     

 

13 | E s t h e r  d e  B i e  
  
 

taak begonnen, werd een korte mondelinge toelichting gegeven. Er werd benadrukt dat 
het om hun mening ging en dat er verschillende versies waren, dus dat ze niet met 
elkaar mochten overleggen. Ook werd vermeld dat zij niet mochten terugbladen om de 
antwoorden op vorige vragen met elkaar te vergelijken. De advertentietekst stond 
immers bovenaan de pagina’s van de vragenlijst. Niet de hele advertentie werd nog een 
keer neergezet, er vanuit gaande dat de afbeelding nog wel in hun herinnering zou 
zitten. De tekst werd expres neergezet omdat daar de manipulaties in zitten: hier draait 
het onderzoek om. 
 
 2.6 Verwerking gegevens 
Voor alle clusters is er gekeken of zij samen hangen, zodat hier gemiddelden over 
berekend konden worden. De clusters van ‘tekstwaardering’ zijn bijna allemaal 
betrouwbaar: aantrekkelijkheid (α = 0.76) en begrijpelijkheid (α = 0.62). De alpha van 
het cluster ‘doelgroepaansluiting’ was te laag (α = 0.56). Omdat de doelgroep een van de 
belangrijkste variabele in dit onderzoek is, is ervoor gekozen om de vier items apart op 
te nemen in de analyse. Bij het ‘imago van de bron’ hingen alle clusters met elkaar 
samen: betrouwbaarheid (α = 0.81) en aantrekkelijkheid (α = 0.66). Omdat er twee 
producten zijn gebruikt in het onderzoek, worden de analyses uitgevoerd met een 
variantie-analyse met herhaalde metingen. Bij doelgroepaansluiting houdt dit in dat alle 
vragen apart in de herhaalde meting gaan.  
  De stellingen voor de clusters ‘overtuiging’, ‘attitude’ en ‘intenties’ verschilden 
per tekst en zijn dus met een multivariate analyse zonder herhaalde meting uitgevoerd. 
De vragen staan per cluster ver van elkaar en clusteren om die reden niet (attitude 
CityTours: α = 0.69; attitude SoSlow: α = 0.43). Per tekst clusterden de vragen voor de 
intentie wel met elkaar (CityTours: α =0.86, Soslow: α = 0.83), deze vragen worden 
echter volledig apart gehouden. Voor deze drie clusters zijn geen gemiddelden berekend 
en zij worden per vraag en per tekst geanalyseerd. De binnen-proefpersoon factor was 
steeds tekst (advertentie CityTours of SoSlow) en de tussenproefpersoon factoren 
waren steeds taalgebruik, bron en slogan.  
  Bij dit onderzoek worden alleen de significante scores in tabellen weergegeven. 
Het hoofdeffect van taal wordt altijd vermeld en de interacties met taal worden alleen 
vermeld indien zij significant zijn. Indien bron of slogan een significant hoofdeffect met 
zich meebracht , werd dit ook vermeld.  
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3.  Resultaten  

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de vragen over 
tekstwaardering, imago van de bron en overtuigingskracht. 
 
3.1 Tekstwaardering 
Doelgroepaansluiting 
In tabel 1 worden de gemiddelden weergegeven op de stellingen van 
doelgroepaansluiting, uitgesplitst naar taalgebruik en advertentie.  
 
Tabel 1: Gemiddelden voor doelgroepaansluiting, uitgesplitst naar taalgebruik en advertentie 
(1=min.; 10=max.) 

 Gangbare taal Jongerentaal 
 CityTours SoSlow CityTours SoSlow 

Ik vind de tekst van de advertentie 
modern/ouderwets 

5,05 4,52 5,08 5,01 

Ik vind de tekst van deze 
advertentie persoonlijk/afstandelijk 

3,78 3,95 3,95 3,79 

De tekst van de advertentie spreekt 
mij aan 

4,26 3,33 3,99 3,71 

Ik heb het gevoel dat de tekst van de 
advertentie voor mij bedoeld is 

3,95 3,44 3,93 4,21 

 
Bij de vraag ‘Ik vind de tekst van de advertentie modern/ouderwets’ was er een 
hoofdeffect van taal (F(1,213)=3.15, p=.04 (eenzijdig)). Gangbare taal scoorde 
gemiddeld een 4.79 en jongerentaal scoorde op deze vraag een 5.04. Jongerentaal werd 
in beide advertenties dus moderner gevonden. Op ‘Ik vind de tekst van deze advertentie 
persoonlijk/afstandelijk’ was er geen effect van taal (F <1). 
  Op de vraag ‘De tekst van de advertentie spreekt mij aan’ was geen hoofdeffect 
van taal (F<1). Er is wel een interactie-effect gevonden (tekst*taal: F(1,209)=4.42 P=.04, 
η2=.02). Bij de CityTours advertentie sprak de gangbare taal meer aan dan de 
jongerentaal. Voor de SoSlow advertentie was dit niet het geval: de jongerentaal sprak 
meer aan dan de gangbare taal. De gemiddelden uit tabel 1 laten zien dat er op de 
CityTours advertentie beter werd gescoord, of er nu jongerentaal of gangbare taal 
gebruikt was. Er was ook een hoofdeffect van bron op deze vraag (F(1,209)=3.78, p=.03 
(eenzijdig), η2=.02). De 14-jarige bron scoorde een gemiddelde van 3.64 en de 19-jarige 
bron een 4.0, voor beide teksten sprak een oudere bron dus meer aan. 
  Bij de vraag ‘Ik heb het gevoel dat de tekst van de advertentie voor mij bedoeld 
is’, werd een hoofdeffect van taal gevonden (F(1,212)=3.79, p=.03(eenzijdig). Gangbare 
taal had een gemiddelde van 3.7 en jongerentaal een 4.1. Jongeren zagen de jongerentaal 
in beide advertenties dus als voor hen bedoeld. Er was ook een interactie-effect 
(tekst*taal: F(1,212)=6.82 p=.01, η2=.00). Uit de gemiddelden in tabel 1 valt op te maken 
dat er op de SoSlow advertentie beter werd gescoord bij de jongerentaal. Bij de 
CityTours advertentie scoorde gangbare taal net iets beter. 
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Aantrekkelijkheid 
Op de aantrekkelijkheid van de advertentie is geen effect van taal gevonden (F<1). 
 
Begrijpelijkheid  
Taal had ook geen effect op de begrijpelijkheid van de advertenties (F(1,213)=1.42, 
p=.23). 
 
De tekstwaardering werd ook nog gemeten aan de hand van een rapportcijfer. In tabel 2 
worden de gemiddelden van de rapportcijfers weergegeven, uitgesplitst naar 
taalgebruik en advertentie. 
 
Tabel 2: Rapportcijfer uitgesplitst naar taalgebruik en advertentie (1=min.; 10=max.) 

Gangbare taal Jongerentaal 
CityTours SoSlow CityTours SoSlow 

6,5 5,4 6,3 5,7 
 
Taal had geen hoofdeffect op het rapportcijfer (F<1). Op het rapportcijfer was wel een 
interactie effect (tekst*taal F(1,210)=4.63, p=.03, η2= .02). De CityTours advertentie met 
gangbare taal kreeg een hoger cijfer dan dezelfde advertentie met jongerentaal. Voor de 
SoSlow advertentie gold dit andersom: de jongerentaal variant werd hoger 
gewaardeerd. Zowel jongerentaal als gangbare taal scoorde beter op de CityTours tekst. 
 
3.2 Imago van de bron 
Betrouwbaarheid 
Op betrouwbaarheid van de bron is geen effect van taal gevonden (F<1). 
 
Aantrekkelijkheid 
Taalgebruik had ook geen effect op de aantrekkelijkheid van de bron (F(1,213)=1.40, 
p=.24). 
 
3.3 Overtuigingskracht 
Overtuiging 
In tabel 3 staan de gemiddelden voor de drie overtuigingsvragen die voor de CityTours 
advertentie werden gevraagd, uitgesplitst naar taalgebruik. 
 
Tabel 3: gemiddelden van de overtuigingen van de CityTours advertentie (1=min.; 10=max.) 

 Gangbare taal  Jongerentaal 

Als ik op vakantie ga met Citytours, word ik goed 
begeleid  

5,05 4,59 

Als ik op vakantie ga met Citytours, zie ik alle 
hoogtepunten van een stad  

5,27 4,68 

Als ik op vakantie ga met Citytours zie ik veel van 
het nachtleven  

5,06 5,01 

 

Bij de advertentie voor de citytrip werd er een hoofdeffect van taal gevonden op de 
overtuiging ‘Als ik op vakantie ga met Citytours, word ik goed begeleid’ (F(1,213)=6.70, 
p=.01, η2=.03). Op ‘Als ik op vakantie ga met Citytours, zie ik alle hoogtepunten van een 
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stad’ was ook een hoofdeffect van taal (F(1,213)=4, p=.047, η2=.018). Op de overtuiging 
‘Als ik op vakantie ga met Citytours zie ik veel van het nachtleven’ was geen effect van 
taal (F<1). Jongerentaal scoorde zowel bij ‘Als ik op vakantie ga met Citytours, word ik 
goed begeleid’ en ‘Als ik op vakantie ga met Citytours, word ik goed begeleid’ lager dan 
gangbare taal. Bij de ‘begeleidings’overtuiging is dit verschil net iets groter. De lezers 
van de advertentie van CityTours geloven de overtuigingen dat zij goed worden begeleid 
en alle hoogtepunten van de stad te hebben gezien meer, wanneer ze de gangbare versie 
hebben gelezen.  
 
In tabel 4 staan de gemiddelden voor de drie overtuigingsvragen die voor de SoSlow 
advertentie werden gevraagd, uitgesplitst naar taalgebruik. 
 
Tabel 4: gemiddelden van de overtuigingen van de SoSlow advertentie (1=min.; 10=max.) 

 Gangbare taal Jongerentaal 

Als ik SoSlow drink word ik relaxed  4,07 3,77 
Door SoSlow te drinken, geniet ik meer van mijn 
vrije tijd  

3,71 3,44 

Als ik SoSlow drink ben ik gezond bezig  3,92 3,26 
 

Bij de advertentie voor het relaxdrankje werd een hoofdeffect van taal gevonden op de 
overtuiging ‘Als ik SoSlow drink ben ik gezond bezig’ (F(1,213)=7.25, p=.008, η2=.03). 
De jongerentaalvariant scoorde bij deze overtuiging lager dan de variant met gangbare 
taal. Op de overtuiging ‘Als ik SoSlow drink word ik relaxed’ werd geen hoofdeffect van 
taal gevonden (F(1,213)=1.68, p=.20) en op ‘Door SoSlow te drinken, geniet ik meer van 
mijn vrije tijd’ werd ook niets gevonden (F(1,213)=1.3, p=.26).  
 
Attitude 
In tabel 5 staan de gemiddelden voor de twee attitudevragen die voor de CityTours 
advertentie werden gevraagd, uitgesplitst naar taalgebruik. 
 
Tabel 5: gemiddelden van de attitudes tegen de CityTours advertentie (1=min.; 10=max.)  
 Gangbare taal Jongerentaal 

Ik vind een vakantie met Citytours 
aantrekkelijk/oninteressant  

4,42 4,35 

Ik vind een vakantie met Citytours 
slaapverwekkend/energiek  

3,94 3,73 

 
Op de advertentie van de stedenreis is geen effect van taal gevonden op de attitude ‘Ik 
vind een vakantie met Citytours aantrekkelijk/oninteressant’ (F<1). Bij de attitude ‘Ik 
vind een vakantie met Citytours slaapverwekkend/energiek’ is wel een hoofdeffect van 
taal gevonden (F(1,213)=5.02, p=.03, η2=.02). De attitude scoorde hoger bij de 
advertentie met gangbare taal, dan met jongerentaal.  
   
Bij de advertentie voor het relaxdrankje werd geen hoofdeffect van taal gevonden op de 
attitude ‘Ik vind het drankje SoSlow lekker/onsmakelijk’ (F<1). Op de attitude ‘Ik vind 
het drankje SoSlow gezond/schadelijk’ is ook geen hoofdeffect van taal (F<1).  
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Intentie 
Op de intentie ‘Ik ga op internet meer informatie zoeken over Citytours’ was geen effect 
van taal (F<1). Op ‘Ik ga aan mijn ouders vragen of ik mee mag met Citytours’ werd ook 
geen effect van taal gevonden (F<1). En ‘Ik ga me opgeven voor een vakantie met 
Citytours’ bracht ook geen effect van taal met zich mee (F<1). 
  Voor de tekst van het relaxdrankje waren ook geen hoofdeffecten van taal op de 
intenties. ‘Ik ga aan mijn vrienden vragen of zij SoSlow kennen’ (F<1), ‘Ik ga in de winkel 
eens naar SoSlow kijken’ (F(1,213)=2.38, p=.13) en ‘Ik ga SoSlow kopen’ (F(1,213)=1.49, 
p=.22). Op de intentie ‘Ik ga in de winkel eens naar SoSlow kijken’ werd wel een 
hoofdeffect van bron gevonden (F(1,213)=3.57, p=.03(eenzijdig), η2=.016). De 14-jarige 
bron scoorde een gemiddelde van 2.92 en de 19-jarige bron een 3.43. Voor beide teksten 
zorgde de oudere bron er dus meer voor dat de proefpersonen van plan zijn om in de 
winkel naar SoSlow te gaan kijken.   
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Conclusie  

 
Jongerentaal werd in beide advertenties moderner gevonden, wat niet tegen de 
verwachtingen in ging, omdat jongerentaal ook innovatiever is. Bij de CityTours 
advertentie sprak de gangbare taal meer aan dan de jongerentaal. Bij de SoSlow 
advertentie was dit precies andersom. De CityTours advertentie sprak de jongeren over 
het algemeen meer aan, of er nu jongerentaal of gangbare taal gebruikt was. De bron was 
ook van invloed op het aanspreken van jongeren. Voor beide teksten was een oudere 
bron gunstiger, die sprak hen meer aan.  
  Jongeren zagen de jongerentaal in de advertentie meer als voor hen bedoeld, dan 
de advertentie met gangbare taal, wat binnen de verwachtingen lag. De advertenties zijn 
nu eenmaal voor jongeren bedoeld. Bij de SoSlow advertentie scoorde de 
jongerentaalvariant beter, maar bij de CityTours advertentie scoorde de gangbare taal 
net iets beter.  
  Bij de algemene waardering in de vorm van een rapportcijfer werd bij de 
CityTours advertentie de gangbare taal hoger gewaardeerd. Voor de SoSlow advertentie 
was dit andersom: de jongerentaal variant werd hoger gewaardeerd. Zowel jongerentaal 
als gangbare taal kregen een hoger cijfer bij de CityTours tekst. 
  De lezers van de advertentie van CityTours geloven de overtuigingen dat zij goed 
worden begeleid en alle hoogtepunten van de stad te hebben gezien meer, wanneer ze 
de gangbare versie hebben gelezen. De lezers van de advertentie van SoSlow waren 
meer overtuigd van het feit dat ze met SoSlow gezond bezig waren wanneer er gangbare 
taal was gebruikt, dan wanneer jongerentaal was gebruikt.  
   Bij de CityTours advertentie waren de lezers meer overtuigd van het feit dat een 
vakantie met CityTours energiek is, wanneer dit met gangbare taal was verwoord, dan 
met jongerentaal.  
  Voor beide teksten zorgde de oudere bron er meer voor dat de lezers van de 
advertentie de intentie hebben om in de winkel naar SoSlow te gaan kijken.   
  Over het algemeen werd de Citytours advertentie beter gewaardeerd en werd 
jongerentaal in de SoSlow advertentie meer gewaardeerd. Op de overtuigingskracht had 
gangbare taal net iets meer effect en jongerentaal vrijwel geen effect.  
H1: Jongerentaal in productadvertenties wordt als inbreuk gezien. Jongerentaal wordt in 
de ene advertentie meer geaccepteerd dan bij de ander. Op de overtuigingskracht doet 
jongerentaal vrijwel niets.  
H2: Jongerentaal wordt door jongeren herkend als ‘hun’ taal. Deze hypothese mag 
worden aangenomen, want jongerentaal werd gezien als voor hun bedoeld. 
H3: Tegen een oudere bron wordt meer opgekeken en als serieuzer gezien. Mag worden 
aangenomen, want een oudere bron sprak meer aan en zorgde ervoor dat jongeren de 
intentie hebben om SoSlow in de winkel te bekijken. 
H4: Alleen jongerentaal in de slogan komt natuurlijker over. Het wordt te veel wanneer 
er zowel jongerentaal in de slogan als in de hoofdtekst zit. Het maakt geen verschil of er 
wel of geen jongerentaal in de slogan zit, waarschijnlijk is dit al ingeburgerd om het op 
deze manier te doen. 
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Discussie 

 

Jongerentaal werd in dit onderzoek redelijk ontvangen. Bij de SoSlow advertentie wordt 
het meer gewaardeerd dan bij de CityTours advertentie. Het is van belang dat er 
onderzoek naar jongerentaal in advertenties blijft worden gedaan, omdat jongerentaal 
steeds meer ingeburgerd kan raken. De waardering voor jongerentaal in advertenties 
kan hiermee ook veranderen. Het materiaal dat voor dit onderzoek is gebruikt, zou zich 
goed lenen voor een onderzoek met jongeren en/of oudere kinderen om te kijken of de 
resultaten overeen zullen komen.  
  De keus voor de producten in dit onderzoek was innovatief, omdat in eerdere 
onderzoeken naar jongerentaal in productadvertenties er gebruik is gemaakt van 
bestaande producten. Hierbij is er wel gebruik gemaakt van een nog niet bestaande 
merknaam, om bestaande attitudes te voorkomen. Het is van belang dat dit onderzoek 
nog een keer uit wordt gevoerd, met andere onbestaande producten. De resultaten van 
dit onderzoek kunnen namelijk te maken hebben met de productwaardering. Omdat dit 
nieuwe producten voor jongeren zijn, kunnen zij hier meer op hebben gelet, dan op de 
advertentie(tekst) zelf.  
  Ook zijn de producten niet vergelijkbaar wat prijs betreft, dus zou dit in 
vervolgonderzoek kunnen worden meegenomen. Om nog dichter bij de werkelijkheid te 
staan, is het van belang dat advertenties in kleur worden afgedrukt, wat in dit onderzoek 
niet het geval was.  
  Omdat Marokkaanse jongeren vaak laagopgeleid zijn, komen vmbo’ers meer in 
contact met straattaal en jongerentaalvarianten. Wanneer dit onderzoek bij 
lageropgeleiden uit dezelfde leeftijdsgroep zou worden uitgevoerd, kunnen de 
resultaten anders uitpakken. Het zou meer gewaardeerd worden wanneer hun taal 
gebruikt wordt, of juist als extra inbreuk gezien, omdat zij intensiever worden 
geconfronteerd met jongerentaal.  
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