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Samenvatting 

De uitgevoerde studie onderzocht de waardering van Engelse slogans ten opzichte van de 

moedertaal. De waardering voor het merk en voor het logo en de slogan tezamen werd 

onderzocht. Ook werd de symbolische waarde van het Engels gemeten en vergeleken met de 

symbolische waarde van de moedertaal. De talen werden getoetst op de associaties: 

moderniteit, internationaliteit en prestige. Het onderzoek probeerde empirische evidentie te 

leveren voor de symbolische waarde van het Engels.  

De volgende hypotheses en onderzoeksvragen komen aan bod: 

Hypothese 1: Logo’s en merken met Engelse slogan worden positiever gepercipieerd dan 

logo’s en merken met een slogan in de moedertaal. 

Hypothese 2: Nederlandse participanten hebben een hogere evaluatie van het logo en het 

merk, wanneer de slogan in het Engels is in plaats van in de moedertaal, terwijl Duitsers een 

positievere evaluatie hebben wanneer de slogan in de moedertaal is.  

Onderzoeksvraag symbolische waarde: In hoeverre wordt het logo met een Engelse slogan 

als meer internationaal, modern en prestigieus gezien dan het logo met een moedertaal 

slogan? 

Het experiment bevatte vier versies vragenlijsten. De respondenten waren Duits of 

Nederlands en tussen de 17 en 30 jaar. Alle vragenlijsten waren in de moedertaal van de 

respondent. Twee vragenlijsten bevatten slogans in de moedertaal en twee bevatten slogans 

in het Engels. Uit het onderzoek kwam een significant interactie-effect voor taal en 

nationaliteit op de merkwaardering van Engelse levensverzekeringsslogans. De Nederlanders 

hadden een hogere merkwaardering voor de Engelse levensverzekeringsslogans dan de 

Duitsers. Hypothese 1 en 2 konden niet worden bevestigd. 

Nationaliteit bleek uit te maken voor de perceptie van symbolische waarde van het Engels. 

Nederlanders beoordeelden het Engels en taal in het algemeen, hoger op symbolische 

waarde dan de Duitsers. Tevens beoordeelden Nederlanders het Engels hoger op de 

symbolische waarde van taal dan de moedertaal. 
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Inleiding 
Een bedrijf staat voor meerdere keuzes in haar bedrijfsvoering en profilering. Volgens Kohli, 

Suri en Thakor (2002) wordt de bedrijfsidentiteit bijvoorbeeld bepaald door de naam, de 

slogan en het logo van een bedrijf. De keuzes houden niet op bij het ontwerp van een logo 

en de formulering van een slogan. In de globaliserende maatschappij is ook taalkeuze een 

strategische keuze (Hornikx & Meurs, 2015). Door een voor de doelgroep vreemde taal te 

gebruiken in reclames kunnen associaties met die taal worden ingezet om het product te 

promoten (Luna & Peracchio, 2005; Piller, 2001, 2003). Er is al een voorkeur gevonden voor 

de Engelse taal boven de moedertaal bij advertenties, reclames en een experiment naar 

smaak (Hendriks, van Meurs & Poos, 2014; Hornikx, van Meurs & De Boer, 2010; Tang, Yu, 

Han, Chen & Shi, 2016). Deze studies waren echter nog niet gefocust op de presentatie van 

enkel een logo en een slogan samen. In de huidige studie wordt onderzocht in welke mate 

de taalkeuze in slogans de waardering voor het logo en de slogan beïnvloed. Daarnaast 

wordt de invloed op merkwaardering voor zowel Engelstalige slogans als voor moedertaal 

slogans onderzocht.  

Engels is een relatief vaak gebruikte taal in de reclamewereld. Engels wordt daarom ook wel 

de language of advertising genoemd (Bhatia, 1992; Gerritsen et al., 2010; Piller, 2003).  Er 

worden verschillende redenen gegeven voor de keuze voor Engels in reclames (Gerritsen et 

al., 2010). Eén daarvan is de symbolische waarde van Engels, die zou kunnen leiden tot een 

hogere waardering van het product (Gerritsen et al., 2010; Piller, 2003). Het belang van 

kennis omtrent de invloed van het Engels op de waardering van een product beperkt zich 

echter niet enkel tot de reclamewereld. Door middel van een slogan en een logo kan een 

bedrijf haar bedrijfsidentiteit weergeven. Het wel of niet gebruiken van een vreemde taal in 

een slogan is hierin een strategische keuze die afhangt van de waardering van de vreemde 

taal. In de huidige studie wordt geprobeerd meer duidelijkheid te geven omtrent de 

waardering van het Engels in slogans. De Engelse slogans worden daarbij vergeleken met 

dezelfde slogans in de moedertaal. 

Voor Nederlanders is er in eerdere onderzoeken al een voorkeur gevonden voor makkelijke 

Engelstalige slogans boven vertaalde Nederlandstalige slogans (Hendriks et al., 2014; Hornikx 

et al., 2010). Hornikx et al. (2010) suggereerden dat de voorkeur van Nederlanders voor 

Engelstalige slogans verklaard kon worden door de symbolische waarde van het Engels. Dit 
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wil zeggen dat het Engels gezien zou kunnen worden als moderner, internationaler (Bhatia, 

1992; Piller, 2003) en prestigieuzer (Martin, 2002) dan de moedertaal. Empirisch bewijs voor 

deze symbolische waarde van het Engels lijkt alleen moeilijk te vinden. De huidige studie 

probeert hier verandering in te brengen door de symbolische waarde van het Engels te 

onderzoeken en te vergelijken met de symbolische waarde van de moedertaal van de 

respondenten. Aan de respondenten werd gevraagd de Engelstalige slogans en de slogans in 

de moedertaal te beoordelen op de associaties: modern, internationaal en prestigieus. 

Niet enkel de symbolische waarde van Engels zou ten grondslag kunnen liggen aan de 

voorkeur bij Nederlanders voor het Engels ten opzichte de moedertaal. Ook het mere-

exposure effect zou een rol kunnen spelen in de waardering van het Engels bij Nederlanders. 

Dit houdt in dat mensen en dieren een voorkeur voor iets krijgen waaraan ze herhaaldelijk 

zijn blootgesteld boven iets waar ze zelden aan blootgesteld zijn (Zajonc, 2001). In Nederland 

worden Nederlanders relatief veel op de televisie blootgesteld aan het gesproken Engels. Dit 

komt doordat Engelstalige programma’s en films relatief vaak worden ondertiteld (De Bot, 

1994; Koolstra, Peters & Spinhof, 2002). Daarnaast is er al enige evidentie gevonden voor 

aanwezigheid van Engels in de Nederlandse reclamewereld (Gerritsen et al., 2007). 

Om de eventuele invloed van het mere-exposure effect in beeld te brengen, moet de 

waardering van de Engelse taal ten opzichte van de moedertaal ook voor een land met 

geringere blootstelling aan het Engels worden onderzocht. In Duitsland worden relatief veel 

Engelstalige televisieprogramma’s en films nagesynchroniseerd in plaats van ondertiteld 

(Althen, 2009; Koolstra et al., 2002). Dit zou dus resulteren in een geringere blootstelling aan 

het Engels op de televisie dan in Nederland. Ook laat het onderzoek van Gerritsen et al. 

(2007) zien dat Duitsers minder aan Engels worden blootgesteld in reclames dan 

Nederlanders. 

Het gebruik van logo’s en slogans 

Voor de bedrijfsidentiteit zouden zowel de slogan als het logo een rol spelen (Kohli et al., 

2002). Daarom wordt ervoor gekozen het logo gezamenlijk met een slogan te presenteren in 

het voorgenomen onderzoek. Een logo is: “the graphic design that a company uses, with or 

without its name, to identify itself or its products” (Bennett; Giberson & Hulland, geciteerd 

in Henderson & Cote, 1998, p.14). Een logo is om meerdere redenen van belang voor een 
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bedrijf. Ten eerste als identificatiesymbool met een merk of bedrijf (Kohli et al., 2002; van 

Grinsven & Das, 2016). Ten tweede versnellen logo’s de herkenning (recognition) van het 

bedrijf en helpen ze de bedrijfsnaam of het merk te herinneren (recall) (Henderson & Cote, 

1998; Kohli et al., 2002).  

Een slogan wordt in de huidige studie als volgt gedefinieerd: “Slogans, short phrases that 

accompany a brand name, are meant to encapsulate the identity or philosophy of a brand” 

(Piller, geciteerd in Piller, 2001, p.160). De functieomschrijving van Piller (geciteerd in Piller, 

2001, p.160) stelt dat slogans ‘de merkidentiteit of merkfilosofie willen uitdrukken’. Een 

verschil tussen de slogans uit de definitie van Piller en de slogans uit het uitgevoerde 

experiment was echter het tonen van de merknaam. In dit onderzoek worden de slogan en 

het logo samen gepresenteerd zonder toevoeging van de merknaam. Aangezien het logo ook 

zou moeten fungeren als identificatiesymbool (Kohli et al., 2002; van Grinsven & das, 2016), 

wordt verwacht dat het logo ook zonder merknaam doet denken aan een merk. In de 

huidige studie wordt de invloed van een logo en een (Engelstalige of moedertaal) slogan op 

de waardering van het merk onderzocht. De logo’s en de slogans worden altijd gezamenlijk 

getoond.  

Crossnationaal gebruik van logo’s en slogans 

Merken die op crossnationaal niveau willen opereren zullen keuzes moeten maken in de 

presentatie van hun slogan en logo per land. Lans et al. (2009) toonde aan dat de logo’s in 

hun onderzoek op crossnationaal niveau gebruikt konden worden, zonder negatieve 

effecten op de perceptie van het logo. De huidige studie borduurt hierop voort en kiest 

ervoor de logo’s niet per nationaliteit te veranderen. Het is lastig om te concluderen of het 

handiger is de taal van de doelgroep te gebruiken of het Engels. Er zijn meerdere redenen 

waarom bedrijven juist voor het Engels kiezen in hun reclames (Gerritsen et al., 2010). Het 

Engels is regelmatig beschreven als language of advertising (Bhatia, 1992; Piller, 2003). De 

keuze voor Engels in reclames is een vorm van standaardisatie (Bhatia, 1992). Een van de 

redenen voor de keuze van Engels als standaardtaal is dat het Engels wordt gezien als 

globale taal (Kuppens, 2010). Dit wil zeggen dat er één taal wordt gebruikt om meerdere 

globale bevolkingsgroepen te bereiken, ervan uitgaand dat deze door mensen van 

verschillende nationaliteiten begrepen wordt (Kuppens, 2010). Het Engels wordt in dat geval 

gebruikt als de lingua franca tussen verschillende bevolkingsgroepen.   
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De effecten van Engels als lingua franca 

Het gebruik van een vreemde taal als lingua franca kan verschillende bij effecten teweeg 

brengen (Luna & Peracchio, 2005; Tang et al., 2016,). Het markedness-model (Myers-

Scotton, geciteerd in Luna & Peracchio, 2005) stelt dat bij gebruik van een vreemde taal niet 

alleen de boodschap verwerkt wordt, maar ook de associaties die bij de vreemde taal horen. 

Bij gebruik van de moedertaal wordt echter alleen de boodschap verwerkt. Associaties die 

bij het Engels genoemd worden zijn: modern, internationaal (Bhatia, 1992; Piller, 2003) en 

prestigieus (Martin 2002). Door expres voor de vreemde taal te kiezen proberen bedrijven 

deze associaties te benutten in hun voordeel (Luna & Peracchio, 2005). Zij hopen dat de 

associaties die gepaard gaan met de taal ook ervaren worden bij hun product.   

Ook de studie van Tang et al. (2016) liet een positief effect zien van het Engels op 

productwaardering. De thee die in de studie gepresenteerd werd met een logo en een 

Engels bijschrift werd hoger gewaardeerd dan de thee die gepresenteerd werd met 

hetzelfde logo en een bijschrift in de moedertaal. De studie van Tang et al. (2016) is 

vergelijkbaar met de huidige studie omdat bij beide studies logo’s en tekstuele elementen 

gepresenteerd worden. Een verschil is echter dat het bij het onderzoek van Tang et al (2016) 

om logo’s met een bijschrift gaat en bij de huidige studie om logo’s met een slogan. Toch kan 

Engels in slogans hetzelfde effect teweegbrengen als bij het onderzoek van Tang et al. 

(2016). Er moet worden onderzocht of logo’s met Engelse slogans een hogere waardering 

hebben dan logo’s met slogans in de moedertaal. 

De mogelijke positieve waardering van het Engels in slogans zou een positievere evaluatie 

van het merk tot gevolg kunnen hebben. Van Riel en van den Ban (2001) hebben al 

geprobeerd de invloed van een logo op de merkwaardering te testen. Aan de hand van hun 

onderzoek vallen nog geen conclusies te trekken wat betreft de invloed van een logo op 

merkwaardering. Er waren nog te veel onzekere factoren die het onderzoek konden 

verstoren. In het huidige onderzoek is er echter ook een extra factor die invloed kan 

uitoefenen op de merkwaardering. Naast een logo wordt er ook een slogan gepresenteerd 

die de merkidentiteit kan uitdrukken. De logo’s en slogans worden samengenomen in het 

onderzoek omdat: 1. De slogan ook een onderdeel van de bedrijfsidentiteit vormt (Kohli et 

al., 2002), 2. Een slogan de boodschap van een logo kan versterken (Henderson & Cote, 
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1998) en 3. Het gebruik van een (vreemde) taal invloed kan hebben op perceptie van 

kwaliteit van een product (Tang et al., 2016). 

In de huidige studie wordt verwacht dat logo’s met Engelse slogans hoger worden 

gewaardeerd dan logo’s met slogans in de moedertaal. Dit is in lijn met eerdere bevindingen 

omtrent taalkeuze bij slogans (Hendriks et al., 2014, Hornikx et al., 2010). Met de huidige 

studie hopen de onderzoekers mogelijke interactie tussen de waardering van een slogan en 

logo en de waardering van het merk ontdekken. Verwacht wordt dat de hoge waardering 

van een logo en slogan samenhangt met een hoge waardering van het merk. De Engelse taal 

zorgde immers ook bij eerder onderzoek (Tang et al., 2016) voor een verschil in 

productevaluatie. Deze evaluatie was niet gebaseerd op de daadwerkelijke smaak, maar op 

het gevoel van de respondenten bij het bijschrift en de slogan. De verwachtingen van de 

onderzoekers worden samengevat in hypothese 1, die luidt: 

Logo’s en merken met Engelse slogan worden positiever gepercipieerd dan logo’s en merken 

met een slogan in de moedertaal. 

De keuze voor twee nationaliteiten 

Bij Nederlanders is er al een voorkeur gevonden voor Engelse slogans ten opzichte van 

Nederlandse, wanneer deze in makkelijk Engels geformuleerd waren (Hendriks et al., 2014, 

Hornikx et al, 2010). De waardering van het Engels boven de moedertaal zou in Nederland 

echter ook een verband kunnen hebben met de blootstelling aan het Engels. Volgens het 

mere-exposure effect hebben mensen en dieren een voorkeur voor iets waaraan ze 

herhaaldelijk zijn blootgesteld (Zajonc, 2001). Dit kan bijvoorbeeld een voorkeur voor 

melodie zijn die ze herhaaldelijk gehoord hebben boven een onbekende melodie (Zajonc, 

2001). Het mere-exposure effect zou misschien ook voor een vreemde taal kunnen gelden. 

Het zou kunnen dat een vreemde taal waaraan iemand vaker wordt blootgesteld leidt tot 

een voorkeur voor die vreemde taal.  

In Nederland is een groot deel van de televisieprogramma’s in het Engels. De 

vertaalmethode die hoofdzakelijk gebruikt wordt in Nederland is ondertiteling (de Bot, 1994, 

p.14; Koolstra et al., 2002). De programma’s blijven in het geval van ondertiteling in het 

Engels, wat herhaaldelijke blootstelling aan het Engels tot gevolg heeft. Duitsland heeft een 

voorkeur voor nasynchronisatie boven ondertiteling (Althen, 2009; Koolstra et al., 2002). Op 

de televisie zullen Duitsers dus minder blootgesteld zijn aan het Engels dan Nederlanders. 



8 
 

Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een verschil tussen Duitsland en Nederland in de 

blootstelling van Engels in reclames (Gerritsen et al., 2007). Deze verschillen in blootstelling 

zouden kunnen leiden tot een grotere voorkeur voor het Engels onder Nederlanders dan 

onder Duitsers. Duitsers zouden door lagere blootstelling aan het Engels hun moedertaal 

kunnen verkiezen boven de vreemde taal. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

Hypothese 2: Nederlandse participanten hebben een hogere evaluatie van het logo en het 

merk, wanneer de slogan in het Engels is in plaats van in de moedertaal, terwijl Duitsers een 

positievere evaluatie hebben wanneer de slogan in de moedertaal is.  

Voor Nederlanders is er al evidentie gevonden voor een hogere waardering van Engelse 

slogans boven slogans in de moedertaal (Henriks et al., 2014; Hornikx et al., 2010). In de 

discussieparagraaf van een van de onderzoeken met dit gevonden resultaat (Hornikx et al., 

2010) werd gesuggereerd dat de voorkeur voor het Engels misschien verklaard kon worden 

aan de hand van de symbolische waarde van het Engels. De symbolische waarde van het 

Engels wordt ook in andere onderzoeken als mogelijke reden gegeven voor de keuze van 

Engels in reclames (Gerritsen et al., 2010; Martin, 2002; Piller, 2003).  

In meerdere onderzoeken (Bhatia, 1992; Piller, 2003) is de genoemde symbolische waarde 

van Engels echter nog niet wetenschappelijk onderbouwd en vergeleken met de symbolische 

waarde van de moedertaal. Het Engels zou, bij gebruik als standaardtaal in reclames, gezien 

worden als modern, internationaal (Bhatia, 1992; Piller, 2003) en als prestigieus (Martin, 

2002). Wetenschappelijk onderzoek is nodig om te ontdekken of het Engels daadwerkelijk 

als modern, internationaal en prestigieus wordt beschouwd. Ook zal moeten worden 

onderzocht of het Engels hoger scoort op deze associaties dan de moedertaal. Het zou 

immers kunnen dat dezelfde symbolische waarde zowel bij het Engels als bij de moedertaal 

voorkomt.   

In het huidige onderzoek werden zowel Duitsers en Nederlanders getoetst op de 

symbolische waarde van het Engels. De uitkomsten werden daarnaast vergeleken met de 

symbolische waarde van hun moedertaal. De onderzoekers verwachtten dat het verschil in 

blootstelling aan Engels onder Duitsers en Nederlanders ook zou leiden tot een verschil in 

gepercipieerde symbolische waarde. Door met de huidige studie de symbolische waarde van 

slogans in zowel het Engels als de moedertaal (Duits of Nederlands) te onderzoeken, wordt 

de kennis op gebied van symbolische waarde verbeterd. Eén van de doelen van de huidige 
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studie was dan ook empirisch bewijs aanleveren voor het effect van symbolische waarde in 

een vreemde taal ten opzichte van de moedertaal.  

De bijbehorende onderzoeksvraag is:  

In hoeverre wordt het logo met een Engelse slogan als meer internationaal, modern en 

prestigieus gezien dan het logo met een slogan in de moedertaal? 

Methode 

Materiaal 

Aan de hand van een pretest (zie appendix C) werden vier logo’s (uit een totaal van tien 

logo’s) gekozen die het laagst scoorden op herkenning. De vragenlijsten waren of in het 

Duits of in het Nederlands, afhankelijk van de nationaliteit. De pretest is ingevuld door 14 

Duitsers en 15 Nederlanders. De kans op herkenning van logo’s was zoveel mogelijk 

verkleind door logo’s van merken te kiezen die niet verkocht werden in Nederland en 

Duitsland. Door herkenning van het logo zou namelijk een voorkeur kunnen ontstaan voor 

het herkende logo (zie mere-exposure effect, Zajonc, 2001). Naast invloed op de waardering 

door herkenning, werd invloed van kleur vermeden. Alle logo’s in zowel het experiment als 

de pretest waren zwart-wit. 

Alle tien de slogans werden beoordeeld op twee bipolaire 7-puntsschalen (gebaseerd op 

Hendriks et al., 2014) met 1 = makkelijk en 7 = moeilijk en 1 = begrijpelijk en 7 = 

onbegrijpelijk. Daarnaast werd aan de respondenten gevraagd een zelfinschatting van hun 

Engels niveau te maken met behulp van de taalvaardigheidsschaal van LinkedIn (LinkedIn, 

z.j.) en een bipolaire 7-puntschaal (bron) met 1= laag en 7=hoog. Tenslotte werd er gevraagd 

om de Engelse slogan te vertalen. 

De logo’s en slogans waren gekozen voor twee productcategorieën, namelijk zeep en 

levensverzekeringen. In het onderzoek van Bergkvist, Eiderback en Palombo (2013) wordt 

namelijk gesuggereerd dat er bij een product dat ‘lagere betrokkenheid’ vraagt minder 

moeite wordt gedaan om de headline bij een advertentie te begrijpen, dan bij een product 

dat hoge betrokkenheid vereist. Om dit effect bij slogans te vermijden wordt zowel het 

product Zeep met ‘hoge betrokkenheid’ als het product levensverzekeringen met ‘lage 

betrokkenheid’ opgenomen in de vragenlijst. De mate van betrokkenheid wordt bepaald 

door de impact die een mogelijke verkeerde aankoop heeft op de koper (Rossiter, Percy & 
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Donovan, 1991). Bij lage betrokkenheid is “trial experience sufficient” (Rossiter et al., 1991, 

p. 13) en bij hoge betrokkenheid is “search and conviction required prior to purchase” 

(Rossiter et al., 1991, p.13). Door twee verschillende producten te kiezen zijn de resultaten 

eerder generaliseerbaar voor meer productgroepen en niet voor slechts een 

productcategorie (Jackson, geciteerd in Planken, Van Meurs & Radlinska, 2010).  

 

 

 

 

 

 

De slogans die aan de hand van de pretest voor productcategorie zeep gekozen zijn, zijn 

slogan 2 en 3 (zie appendix A). Daarnaast zijn logo 3 en 4 voor de productcategorie zeep 

gekozen (zie Appendix B). Een combinatie van deze logo’s plus slogan is te zien in figuur 1 en 

2, deze combinaties van logo en slogan worden in de rest van het onderzoek aangeduid met 

logo 1 en 2. Bij de productcategorie levensverzekeringen is er gekozen voor slogan 6 en 10 

(zie Appendix A). Eveneens is aan de hand van de pretest bepaald logo 7 en 9 te tonen in het 

experiment dat volgde op de pretest. Een voorbeeld van de combinatie van de gekozen 

logo’s en slogans voor de productcategorie levensverzekeringen valt te zien in figuur 3 en 4, 

deze combinaties van logo en slogan worden in de rest van het onderzoek aangeduid met 

logo 3 en 4. 

Voor de uitvoering van het experiment dat volgde na de pretest waren vier vragenlijsten 

opgesteld (zie appendix D). Twee vragenlijsten waren voor de respondenten met een Duitse 

nationaliteit en twee vragenlijsten voor respondenten met een Nederlandse nationaliteit. 

Zowel de Nederlanders als de Duitsers kregen gerandomiseerd een vragenlijst met de 

slogans in het Engels of de slogans in hun moedertaal. Alle vragenlijsten waren in de 

moedertaal van de respondenten. Qualtrics en Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) zijn gebruikt voor het maken van de vragenlijst en het analyseren van de resultaten. 

Figuur 1 Logo 1 combinatie van 
logo 4 en slogan 2 voor zeep 

Figuur 2 Logo 2 Combinatie van 
logo 4 en slogan 3 voor zeep 

Figuur 3 Logo 3 Combinatie van logo 9 
en slogan 6 voor levensverzekeringen 

Figuur 4 Logo 4 Combinatie van logo 7 en 
slogan 10 voor levensverzekeringen 
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Proefpersonen 

Het experiment is door 238 respondenten ingevuld. Hiervan was er bij 91 enquêtes sprake 

van non-respons. Deze niet ingevulde of bijna niet ingevulde enquêtes zijn verwijderd. Na 

opschoning van de resultaten (op leeftijd, nationaliteit en opleidingsniveau) waren 132 

ingevulde enquêtes bruikbaar voor het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten was 22,34 jaar (SD: 2.37; minimum 17, maximum 29). Voor het experiment 

werden respondenten gezocht tussen 17 en 30 jaar oud. De eurobarometer (2012, p.17) 

wees namelijk uit dat jonge europeanen beter Engels spreken dan oude europeanen.  

Daarnaast was minimaal HAVO-niveau/Facharbitur een vereiste. HAVO wordt in het 

Duitsland aangeduid met Fachabitur en het vwo wordt in Duitsland aangeduid met Abitur 

(Tigges & Huijnen, 2004). Alle participanten hebben eindexamen Engels gedaan op HAVO-, 

VWO-, Fachabitur- of Abiturniveau. De onderzoekers gaan er hierbij vanuit dat de studenten 

na hun middelbare school een examen Engels op vergelijkbaar niveau hebben afgelegd.  

Door naast een minimum opleidingsniveau, een leeftijdsbegrenzing in te stellen hopen de 

onderzoekers verschillen in Engels niveau tussen de Nederlandse en de Duitse participanten 

te beperken.  

Een χ2-toets tussen Versie en Leeftijd liet geen significant verband zien tussen de leeftijd van 

de respondenten en de versie vragenlijst die ze invulden (χ2 (39) = 40.16, p = .418). De 

leeftijd van de respondenten was normaal verdeeld over de vier versies.  

 De meerderheid van de respondenten die de vragenlijst invulde was vrouw (68,94%). Het 

experiment was op de factor geslacht dan ook niet homogeen.  

Een andere χ2-toets tussen Versie en Geslacht toonde aan dat er geen significant verband 

bestond in de verdeling van geslacht over de versies (χ2 (3) = 3.02, p = .389). Er is wel een 

significant verband gevonden tussen Versie Opleidingsniveau met een χ2-toets (χ2 (9) = 

23.73, p = .005). Opleidingsniveau verschilde voor de respondenten per versie.  

 

De scheve man/vrouw verdeling in dit experiment zou een weerspiegeling van de 

werkelijkheid kunnen zijn. Aangezien het onderzoek uitgaat van HAVO-niveau of hoger, 

moet worden gekeken naar die populatie. Coenen, Mengen En Van der Velden (2011) 

werken in hun boek uit waarom er een meer meisjes op het HAVO en VWO zitten dan 
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jongens. De oververtegenwoordiging van meisjes in het hoger onderwijs zou van invloed 

kunnen zijn op de man/vrouwverdeling van het experiment.  

 
Onderzoeksontwerp 

In totaal deden, na opschoning van de resultaten, 132 proefpersonen mee aan het 

experiment en werd er gebruik gemaakt van een 2x2 tussenproefpersoonontwerp. In het 

experiment waren er twee onafhankelijke variabelen, namelijk taalversie en nationaliteit. 

Zowel de Duitse als de Nederlandse (zie tabel 1 voor de verdeling van de respondenten) 

groep kregen dezelfde vragenlijst vertaald in hun moedertaal. Op deze manier werd 

vermeden dat de participanten al een voorkeur voor het Engels kregen door de taal van de 

vragenlijst.  De groepen kregen een vragenlijst met Engelse slogans of een vragenlijst met 

moedertaal slogans voor de productcategorieën levensverzekering en zeep. 

 

Tabel 1: Verdeling per taalversie en nationaliteit in het 2x2 Tussenproefpersoonontwerp  

  Nationaliteit 

Duits Nederlands 

Taalversie Engelse slogan n= 35 n= 26 

 Moedertaalslogan n= 38 n= 33 

Totaal  n= 73 n= 59 

 

Instrumentatie 

Alle slogans (zie appendix A), die geformuleerd waren voor de pretest en het experiment, 

zijn door de onderzoekers eerst in het Nederlands geformuleerd. Daarna zijn deze vertaald 

naar het Engels. Ten slotte zijn de Nederlandse slogans weer vertaald naar het Duits. Als 

controle zijn de Duitse slogans vervolgens terugvertaald naar het Nederlands door een 

andere onderzoeker. De Nederlandse vertaling kwam overeen met de originele Nederlandse 

slogan. Dit wees erop dat de slogans goed vertaald waren en konden worden gebruikt in het 

experiment. 

De afhankelijke variabelen die met het experiment geanalyseerd zijn, zijn waardering van het 

het logo en de slogan, waardering van het merk en de symbolische waarde van Engels.  
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Waardering van het logo en de slogan  

De participanten beoordeelden het logo en de slogan als geheel aan de hand van vijf 

bipolaire 7-puntschalen. De slogan en het logo werden als geheel beoordeeld aan de hand 

van de schalen van Maes, Ummelen & Hoeken (1996). Hun onderzoeken bevatte de 

volgende uitersten:  

oninteressant – interessant, onaantrekkelijk – aantrekkelijk, onuitnodigend – uitnodigend, 

saai – boeiend, onpersoonlijk – persoonlijk 

In de originele schaal zat ook nog het aspect ‘monotoon – gevarieerd’. Er is voor gekozen dit 

aspect weg te laten aangezien het lastig is om bij een korte zin zoals een slogan variatie aan 

te brengen. Het zou dus waarschijnlijk moeilijk zijn geweest om op de schaal ‘monotoon – 

gevarieerd’ te meten.    

Een Cronbach’s Alpha van α = .90 liet zien dat de betrouwbaarheid van de opgestelde schaal 

goed was.  

Waardering van het merk 

Het merk werd door de participanten eveneens beoordeeld aan de hand van vijf bipolaire 7-

puntsschalen (Spears & Sing, 2004, p.60). De aspecten waarop het merk werd beoordeeld 

zijn:  

onaantrekkelijk – aantrekkelijk, slecht – goed, onplezierig – plezierig, ongunstig – gunstig, 

niet leuk – leuk 

Een Cronbach’s Alpha liet zien dat betrouwbaarheid van de schaal voor merkwaardering 

goed was: α = .91 

Symbolische waarde 

De mogelijke aanwezigheid van symbolische waarde bij de verschillende taalversies zal 

worden gemeten met drie 7-puntslikertschalen. De aspecten waarop de taalversie getoetst 

worden zijn: 

Modern, Internationaal, Prestigieus 

De aspecten komen uit de onderzoeken van Bhatia (1992), Piller (2003) en Martin (2002). Bij 

de 7-punts likertschalen is 1=compleet mee eens en 7=compleet mee oneens.  
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De betrouwbaarheid van de toetsing van symbolische waarde op de taal was goed: α = .83 

Procedure 

De vragenlijsten zijn online afgenomen met het programma Qualtrics in de periode van 22 

december 2016 tot 2 januari 2017. Op de eerste pagina die de respondenten te zien kregen 

stond een button in het Duits als in het Nederlands waarmee ze konden aangegeven ze Duits 

of Nederlands waren. Per nationaliteit werden de respondenten vervolgens willekeurig 

doorgestuurd naar een versie met slogans in hun moedertaal of een versie met slogans in 

het Engels.  

De respondenten zijn via meerdere media geworven. De enquêtes zijn via de e-mail, 

Whatsapp en Facebook verspreid. Meerdere Duitse studieverenigingen, taalinstituten en 

Engelstalige studies in Nederland zijn aangeschreven voor hulp. Daarnaast is de Hogeschool 

van Kleve benaderd voor de verspreiding van de enquête. De Nederlandse respondenten 

komen voornamelijk uit het netwerk van de respondenten. De Duitse respondenten komen 

uit het eigen netwerk, uit het netwerk van vrienden van de onderzoekers en uit het netwerk 

van instanties.  

In het begroetingstekstje van de enquête stond aangegeven dat het ging om een korte 

vragenlijst van ongeveer vijf minuten. Verwacht wordt dat dit de studenten misschien 

overgehaald heeft om de vragenlijst toch in te vullen. In ditzelfde begroetingstekstje stond 

ook dat deelname vrijwillig en anoniem was en dat er geen foute antwoorden waren. Het 

zou kunnen dat het begroetingstekstje mogelijke onzekerheid bij de respondent heeft 

weggenomen. Daarnaast zijn veel mensen uit het netwerk van de onderzoekers persoonlijk 

aangesproken, waardoor zij misschien eerder de drang voelden om te helpen en de enquête 

in te vullen.  

Statistische toetsing 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Aan 

de hand van t-toetsen is gecheckt of de zeeplogo’s (logo 1 en 2) en de 

levensverzekeringenlogo’s (logo 3 en 4) samengevoegd mochten worden in SPSS. Ook het 

mogen samenvoegen van de associaties van symbolische waarde in SPSS is aan de hand van 

meerdere t-toetsen geanalyseerd. Daarnaast zijn er meerdere tweeweg univariate variantie-

analyses uitgevoerd in SPSS voor de onafhankelijke variabelen Taal en Nationaliteit op de 
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waardering van het logo plus de slogan, de waardering van het merk en de symbolische 

waarde van het Engels. Al deze tweeweg univariate variantie-analyses zijn per afhankelijke 

variabele uitgevoerd en per productcategorie. Tenslotte zijn er nog meerdere t-toetsen 

uitgevoerd voor de symbolische waarde van het Engels 

Resultaten 

De invloed van Taal en Nationaliteit op de waardering van het logo en 

de slogan tezamen 
Zeeplogo’s (logo 1 en 2) 

Om de invloed van Taal en Nationaliteit op de waardering van het logo en de slogan te 

meten is er een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd (zie tabel 2 voor 

gemiddeldes en standaarddeviaties). Uit de tweeweg univariate variantie-analyse van Taal 

en Nationaliteit op waardering van het geheel van logo en slogan 1 en 2 in de categorie zeep 

bleek geen significant hoofdeffect van taal (F (1,128) = <1, p = .514). Daarnaast bleek er geen 

significant hoofdeffect van nationaliteit (F (1,128) = <1, p = .525) te zijn en er trad ook geen 

interactie op tussen taal en nationaliteit (F (1,128) = 1.13, p = .291). 

Levensverzekeringlogo’s (logo 3 en 4) 

Er is een tweeweg univariate variantie-analyse uitgevoerd om de invloed van Taal en 

Nationaliteit op de waardering van het geheel van de logo en slogan 3 en 4 van de 

productcategorie levensverzekering te meten (zie tabel 2 voor gemiddeldes en 

standaarddeviaties). Uit de tweeweg univariate variantie-analyse van Taal en Nationaliteit 

op waardering van het geheel van het logo en de slogan (nummer 3 en 4 in de 

productcategorie Levensverzekering) bleek geen significant hoofdeffect van taal (F (1,128) = 

<1, p = .964) te zijn. Daarnaast werd er geen significant hoofdeffect van nationaliteit (F 

(1,128) = 1.00, p = .318) gevonden. Er trad ook geen interactie op tussen taal en nationaliteit 

(F (1,128) = 1.96, p = .164). 
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Tabel 2 De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de waardering van het logo met slogan in functie van 
taal en nationaliteit (1 = zeer negatieve waardering, 7 = zeer positieve waardering) 

 Moedertaal Engels 

Nederlanders Duitsers Nederlanders Duitsers 

 n = 33 n = 38 n = 26 n = 35 

Waardering logo + slogan 

1+2 (Zeep) 

3.34 (1.15) 3.42 (.83) 3.66 (1.17) 3.35 (1.05) 

Waardering logo + slogan 

3+4 

(Levensverzekeringen) 

3.33 (1.06) 3.42 (1.27) 3.64 (1.44) 3.13 (1.11) 

 

De invloed van Taal en Nationaliteit op de waardering van het merk 
Zeeplogo’s (logo 1 en 2) 

Door middel van een tweeweg univariate variantie-analyse is de invloed van Taal en 

Nationaliteit op de Waardering van het merk geanalyseerd (zie tabel 3 voor de gemiddeldes 

en standaarddeviaties). Uit de tweeweg univariate variantie-analyse van Taal en Nationaliteit 

op waardering van het merk van logo 1 en 2 in de productcategorie zeep bleek geen 

significant hoofdeffect van taal (F (1,128) = <1, p = .911). Daarnaast bleek er geen significant 

hoofdeffect van nationaliteit te zijn (F (1,128) = .62, p = .435). Er trad ook geen interactie op 

tussen taal en nationaliteit (F (1,128) = 3.17, p = .078).  

Levensverzekeringlogo’s (logo 3 en 4) 

Om de invloed van taal en nationaliteit te meten op de waardering van het merk van logo 3 

en 4 in de productcategorie levensverzekeringen is er een tweeweg univariate variantie-

analyse uitgevoerd (zie tabel 3 voor de gemiddeldes en standaarddeviaties). Uit de tweeweg 

univariate variantie-analyse van Taal en Nationaliteit op de waardering van het merk van 

logo en slogan 3 en 4 in de productcategorie levensverzekering bleek geen significant 

hoofdeffect van taal (F (1,128) = <1, p = .564). Daarnaast bleek er geen significant 

hoofdeffect te zijn van de variabele Nationaliteit (F (1,128) = 3.52, p = .063). Er trad wel een 

significant interactie-effect op tussen taal en nationaliteit (F (1,128) = 5.24, p = .024). Dit 

effect tussen de twee verschillende nationaliteiten was te zien bij de taalversies met Engelse 

slogans (F (1, 59) = 7.30, p = .009). De Nederlanders (M = 3.83, SD = 1.25) beoordeelde het 

Engels hoger op merkwaardering dan de Duitsers (M = 3.01, SD = 1.12). Er was geen verschil 

tussen de Nederlanders en de Duitsers bij de beoordeling van de versies met slogans in de 

moedertaal (F (1, 69) =<1.00) (zie tabel 4 voor gemiddeldes en standaardafwijkingen).  
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Tabel 3: De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de waardering van het merk in functie van taal en 
nationaliteit (1 = zeer negatieve waardering, 7 = zeer positieve waardering) 

 

 Moedertaal Engels 

Nederlanders Duitsers Nederlanders Duitsers 

 n= 33 n = 38 n = 26 n= 35 

Waardering logo + slogan 

1+2 (Zeep) 

3.45 (1.11) 3.62 (.79) 3.78 (1.01) 3.33 (1.14) 

Waardering logo + slogan 

3+4 (Levensverzekering) 

3.49 (1.06) 3.57 (1.09) 3.83 (1.25) 3.01 (1.12) 

 
Tabel 4: De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van het interactie-effect taal*nationaliteit bij 
merkwaardering levensverzekering (logo 3 en 4) (1 = zeer negatieve waardering, 7 = zeer positieve waardering) 

 Moedertaal Engels 

 Nederlanders Duitsers Nederlanders Duitsers 

 

Interactie-effect 

taal*nationaliteit bij 

merkwaardering 

n= 33 

3.49 (.20) 

n = 38 

3.57 (.18) 

n = 26 

3.83 (1.25) 

n= 35 

3.01 (1.12) 

 

Symbolische waarde van taal 
Zeeplogo’s (logo 1 en 2) 

De symbolische waarde van het Engels en de moedertaal is onderzocht aan de hand van een 

tweeweg univariate variantie-analyse (zie tabel 5 voor de gemiddeldes en 

standaarddeviaties). Uit een tweeweg univariate variantie-analyse van Taal en Nationaliteit 

op de symbolische waarde van logo 1 en 2 in de productcategorie zeep bleek er een 

significant hoofdeffect te zijn voor Taal (F (1,128) = 4.62, p = .012). Dit effect valt achter weg 

na een Pairewise-analyse. Naast het hoofdeffect op taal was werd aan de hand van een 

tweeweg univariate variantie-analyse op taal en nationaliteit op de symbolische waarde van 

logo 1 en 2 in de productcategorie zeep een significant hoofdeffect op Nationaliteit 

gevonden (F (1,128) = 7.62, p = .007) De respondenten met een Nederlandse nationaliteit (M 

= 3.61, SD = .14) waardeerden Taal hoger op symbolische waarde dan de respondenten met 

een Duitse nationaliteit (M = 3.40, SD= .12). Deze hogere beoordeling was ongeacht de 

taalversie.  
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Naast de twee gerunde tweeweg univariate variantie-analyses is er een t-toets uitgevoerd 

voor de twee nationaliteiten op de symbolische waarde van het Engels en de moedertaal bij 

logo 1 en 2 in de productcategorie zeep.  

Uit een t-toets van Taal op symbolische waarde van het Engels bij logo 1 en 2 in de 

productcategorie zeep bleek er een significant verschil te zijn tussen de symbolische waarde 

van het Engels en de symbolische waarde van de moedertaal bij Nederlanders (t (57) = 2.74, 

p = .008). Het Engels (M = 3.97, SD = 1.04) bleek voor Nederlanders een hogere symbolische 

waarde te hebben dan het moedertaal (M = 3.24, SD= .99). 

Uit de t-toets van Taal op symbolische waarde van het Engels van logo 1 en 2 in de 

productcategorie zeep (zie tabel 3 voor gemiddeldes en standaarddeviaties) bleek er geen 

significant verschil te zijn tussen de symbolische waarde van het Engels en de moedertaal bij 

Duitsers bij de zeeplogo’s (t (71) = 1.44, p = .154).  

Een t-toets van Nationaliteit op Symbolische waarde van het Engels van logo 1 en 2 in de 

productcategorie zeep liet een significant verschil zien tussen Nederlanders en Duitsers wat 

betreft de gepercipieerde symbolische waarde van het Engels (t (59) = 2.50, p = .015). 

Nederlanders (M = 3.97, SD = 1.04) bleken het Engels bij de productcategorie zeep hoger te 

waarderen op symbolische waarde dan Duitsers (M = 3.22, SD = 1.23). 
 

Levensverzekeringlogo’s (logo 3 en 4) 

Uit de tweeweg univariate variantie-analyse van Taal en Nationaliteit op de symbolische 

waarde van het Engels bij logo en slogan 3 en 4 in de productcategorie levensverzekering 

(zie tabel 4 voor de gemiddeldes en standaarddeviaties) kwam geen significant hoofdeffect 

voor taal (F (1,128) = 2.30, p = .104). Wel toonde de tweeweg univariate variantie-analyse 

van Taal en Nationaliteit in functie tot de symbolische waarde van taal een significant 

hoofdeffect voor Nationaliteit (F (1,128) = 6.53, p = .012). Nederlanders (M = 4.21, SD = .15) 

beoordeelden taal bij levensverzekeringen hoger op symbolische waarde dan de Duitsers (M 

= 3.87, SD = .13). Ten slotte werd er met een t-toets van Nationaliteit op symbolische waarde 

van het Engels bij logo en slogan 3 en 4 in de productcategorie levensverzekering, een 

significant verschil gevonden tussen Nederlanders en Duitsers in hun perceptie van de 

symbolische waarde van de Engelse taal bij levensverzekeringen (t (59) = 2.48, p = .016. 

Nederlanders (M = 4.50, SD = 1.20) waardeerden het Engels bij de productcategorie 

levensverzekeringen hoger op symbolische waarde dan Duitsers (M = 3.74, SD = 1.16). 
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Tabel 1 De gemiddeldes en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de symbolische waarde in functie van taal en 
nationaliteit (1 = zeer negatieve waardering, 7 = zeer positieve waardering) 

 Moedertaal Engels 

Nationaliteit Nederlands Duits Nederlands Duits 

 n= 33 n = 38 n = 26 n = 35 

Symbolische waarde logo 

+ slogan 1+2 

3.24 (.99) 3.58 (.89) 3.97 (1.04) 3.22 (1.23) 

Symbolische waarde logo 

+ slogan 3+4 

3.92 (1.24) 4.00 (1.00) 4.50 (1.20) 3.74 (1.16) 
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Conclusie 
Het doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de mate van waardering van Engelse 

slogans ten opzichte van de moedertaal en de invloed van Engels gebruik in slogans op 

merkwaardering. Daarnaast werd onderzocht of er daadwerkelijk symbolische waarde voor 

het Engels bestond. Deze symbolische waarde van het Engels werd vergeleken met de 

symbolische waarde van de moedertaal op de associaties: internationaliteit, moderniteit en 

prestige. De resultaten toonden enkel een significant interactie-effect tussen taal en 

nationaliteit op de waardering van de logo’s en slogans van levensverzekeringen. Er waren 

verder geen significante effecten gevonden bij de twee productcategorieën voor de 

waardering van het merk of voor de waardering van de logo en de slogan tezamen.  

Hypothese 1 kan daarom niet bevestigd worden. Hypothese 1 stelde dat: Logo’s en merken 

met een Engelse slogan worden positiever gepercipieerd dan logo’s en merken met een 

slogan in de moedertaal.  

Ook wat betreft hypothese 2 is het niet mogelijk deze te bevestigen. Deze hypothese stelde 

dat: Nederlandse participanten hebben een hogere evaluatie van het logo en het merk, 

wanneer de slogan in het Engels is in plaats van in de moedertaal, terwijl Duitsers een 

positievere evaluatie hebben wanneer de slogan in de moedertaal is.  

Er zijn geen significante effecten in waardering gevonden voor het logo en de slogan in beide 

productcategorieën. Voor de waardering van het merk is er maar één significant effect 

gevonden, een interactie-effect tussen taal en nationaliteit en de waardering van het merk 

bij de levensverzekeringslogo’s. De rest van de gevonden effecten waren niet significant.  

Bij de symbolische waarde van taal zijn enkele significante effecten gevonden. Zo werd 

onder meer gevonden dat Nederlanders Taal hoger beoordelen op symbolische waarde dan 

Duitsers, ongeacht de taalversie. Ook evalueerden de Nederlandse respondenten het Engels 

hoger op symbolische waarde dan de Duitse respondenten. Tenslotte kwam uit een t-toets 

dat Nederlanders het Engels bij zeeplogo’s hoger beoordeelden op symbolische waarde dan 

de moedertaal. Dit laatste resultaat geeft deels antwoord op de onderzoeksvraag, die luidde: 

In hoeverre wordt het logo met een Engelse slogan als meer internationaal, modern en 

prestigieus gezien dan het logo met een moedertaal slogan. Nederlanders vinden dus dat het 

Engels hoger scoort op de associaties internationaal, modern en prestigieus, dan hun eigen 

moedertaal. Bij de respondenten met een Duitse nationaliteit werd er echter geen 
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significant verschil in hun perceptie van de symbolische waarde van het Engels en hun 

moedertaal gevonden. Het is dus niet mogelijk een conclusie te trekken voor de Duitse 

respondenten wat betreft hun perceptie van de symbolische waarde van het Engels en hun 

moedertaal.   

Discussie 
Bij de levensverzekeringenlogo’s werd een significant interactie-effect gevonden wat betreft 

taal en nationaliteit op de waardering van het merk. Dit interactie-effect werd alleen 

gevonden bij de beoordeling van de Engelse slogans voor levensverzekeringen op 

merkwaardering. Dat dit interactie-effect wel aanwezig was voor levensverzekeringen en 

niet voor zeep zou kunnen pleiten voor effect van productcategorieën. Onderzoek van 

Rossiter et al. (1991) toonde aan dat mensen meer moeite doen voor een product waarbij 

een miskoop grote gevolgen heeft dat bij een product waarbij een miskoop kleine gevolgen 

heeft. Met deze kennis was ervoor gekozen ook in het uitgevoerde experiment met logo’s en 

slogans, twee producten met verschillende mate in betrokkenheid te kiezen. Meer 

onderzoek is nodig om vast te stellen dat de mate van betrokkenheid daadwerkelijk 

uitmaakt voor de mate van waardering van een merk. Daarnaast moet de rol van de taal van 

de slogan op deze waardering worden onderzocht. 

Nationaliteit en taal was niet alleen van invloed op de merkwaardering van 

levensverzekeringen, maar ook op de symbolische waarde van het Engels. Voor 

Nederlanders werd bij logo 1 en 2 in de productcategorie zeep empirische evidentie 

gevonden van symbolische waarde van het Engels ten opzichte van de moedertaal. Het 

Engels werd bij zeeplogo’s daadwerkelijk hoger gewaardeerd op moderniteit, 

internationaliteit en prestige dan de moedertaal. Dit resultaat komt overeen met de 

suggestie van Hornikx et al. (2010), die zeiden dat het Engels mogelijk hoger gewaardeerd 

werd op symbolische waarde dan het Nederlands. Een kanttekening hierbij is, dat de 

gevonden hogere symbolische waarde van het Engels ten opzichte van de moedertaal niet 

samenging met een hogere merkwaardering of een hogere waardering van het logo en de 

slogan. Daarnaast zijn in het onderzoek van Hornikx et al. (2010) geen zeepslogans 

onderzocht maar autoslogans. Deze twee producten behoren ook tot verschillende 

betrokkenheidscategorieën (Rossiter et al., 1991), die zoals eerder genoemd van invloed 
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zouden kunnen zijn op de consumentwaardering en mogelijk daarmee ook op de perceptie 

van de symbolische waarde van het Engels. 

De hogere evaluatie van de symbolische waarde van het Engels op moderniteit, 

internationaliteit en prestige dan de moedertaal voor productcategorie zeep bij de 

Nederlandse respondenten komt overeen met de theorie van het Markedness-model (Myers 

-Scotton, geciteerd in Luna & Peracchio, 2005) die stelde dat een vreemde taal met 

associaties wordt verwerkt. Engels scoorde namelijk daadwerkelijk hoger op moderniteit, 

internationaliteit en prestige dan de moedertaal voor de Nederlanders. De moedertaal zelf is 

echter niet op eigen associaties getest, dus het is nog onduidelijk of een uiting in de 

moedertaal in dit onderzoek zonder andere extra associaties verwerkt wordt.  

Nederlanders bleken ook in het algemeen hoger te oordelen over de mate van symbolische 

waarde dan de Duitsers. Bovendien waarderen Nederlanders Engels hoger op moderniteit, 

internationaliteit en prestige dan de Duitsers. Het is opvallend dat de nationaliteit de 

perceptie van de symbolische waarde van het Engels beïnvloedt. Het kan nuttig zijn om het 

effect van nationaliteit op de perceptie van symbolische waarde van Engels verder uit te 

zoeken. De onderzoekers gingen ervan uit dat Nederlanders meer aan Engels worden 

blootgesteld dan Duitsers. Argumenten die voor dit verschil aan blootstelling gegeven 

werden waren: verschil in het gebruik van Engels in reclames (Gerritsen et al., 2007) en 

verschil in de manier van vertalen van televisieprogramma’s en film (Koolstra et al., 2002). 

Interessant is om te onderzoeken in welke mate deze blootstelling aan het Engels 

daadwerkelijk verschilt en of dit mere-exposure effect (Zajonc, 2001) nog van invloed kan zijn 

op de perceptie van de symbolische waarde van Engels.  

Beperkingen experiment en vervolgonderzoek 

Een van de redenen van het bijna geheel ontbreken van significante resultaten voor de 

waardering van het logo en de slogan samen en de waardering van het merk, zou het relatief 

lage respondentenaantal kunnen zijn. Met name de groep Nederlandse respondenten die de 

vragenlijst met Engelse slogans invulde, was relatief klein. Voorafgaand aan het onderzoek 

werd de grens opgesteld van 30 respondenten per versie. De groep met Nederlanders met 

de versie Engels bestond echter slechts uit 26 respondenten. Er zouden misschien meer 

significante resultaten gevonden worden bij een hoger aantal respondenten per vragenlijst.  
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Naast het aantal respondenten, kan ook opleidingsniveau en geslacht van invloed zijn op de 

resultaten. Zowel het opleidingsniveau als de man/vrouw verhouding was over de 

verschillende groepen niet normaal verdeeld. Bij een normale verdeling in zowel 

opleidingsniveau als geslacht zouden er misschien meer significante resultaten uit het 

onderzoek komen.  

Een andere reden voor het bijna geheel afwezig zijn van resultaten voor waardering, zou het 

uiterlijk van de logo’s kunnen zijn. De esthetische kenmerken van het logo leidden af van de 

slogan. In de uitgevoerde studie lag de focus met name op de taal. Een Engelse of een 

moedertaal slogan had moeten leiden tot een verschil in waardering. Sommige 

respondenten gaven echter persoonlijk aan de onderzoekers aan dat ze het ene logo veel 

mooier vonden dat het andere logo of het logo mooi te vinden maar de slogan niet te 

waarderen. De esthetische beoordeling van het logo zou de beoordeling van de slogan 

kunnen hebben beïnvloed.  

Naast het de respondenten en de esthetische beoordeling van de slogan, zou het 

samenvoegen van de logo’s (logo 1 en 2 samen en logo 3 en 4 samen) en het samenvoegen 

van de associaties (Internationaal, modern, prestigieus) van symbolische waarde in SPSS 

invloed gehad kunnen hebben op de resultaten. Berekeningen wezen namelijk uit dat niet al 

deze logo’s en associaties voor elke versie vragenlijst samen genomen mochten worden. 

Vervolgonderzoek moet uitmaken of er meer significante resultaten zijn bij logo’s en 

associaties die volgens de berekeningen van t-toetsen samengevoegd mogen worden. 

In vervolgonderzoek moet allereerst de studie grootschaliger worden opgezet. Met meer 

respondenten worden er misschien meer significante resultaten gevonden. Daarnaast moet 

de normale verdeling gehandhaafd worden voor het opleidingsniveau, de 

man/vrouwverdeling en de leeftijd. Tenslotte moet gekeken worden hoe de esthetische 

waardering van de logo’s de waardering van de slogans niet verstoort. Een controlegroep 

van logo’s zonder slogans zou hiervoor kunnen worden opgezet. 

Ter uitbreiding van deze studie kan productcategorie worden meegenomen als variabele. Er 

is namelijk voor de waardering van het merk bij het product met hoge betrokkenheid 

(levensverzekeringen) wel een interactie-effect tussen taal en nationaliteit is gevonden maar 

bij het product met lage betrokkenheid (zeep) niet. Dit wijst op mogelijke invloed van de 
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productcategorie op de waardering van het merk. Meer onderzoek moet uitwijzen of 

productcategorie daadwerkelijk van invloed is op de waardering van het merk met de 

variabelen Taal en Nationaliteit.  

Symbolische waarde moet verder worden onderzocht. Er kwamen interessante resultaten 

uit het onderzoek naar symbolische waarde. Het wekt de suggestie dat de symbolische 

waarde voor het Engels bestaat en dat nationaliteit uitmaakt voor de perceptie van de 

symbolische waarde van taal. Voor de respondenten met de Duitse nationaliteit was geen 

significant verschil gevonden wat betreft de perceptie van symbolische waarde van het 

Engels ten opzichte van de moedertaal. Er is meer onderzoek nodig naar de symbolische 

waarde van het Engels ten opzichte van de moedertaal ten behoeve van Nationaliteit. Ook is 

er onderzoek nodig naar het verschil in perceptie van de moderniteit, internationaliteit en 

prestige van het Engels tussen nationaliteiten. Ten slotte kan de invloed van blootstelling 

aan het Engels op de gepercipieerde symbolische waarde van het Engels worden onderzocht 

Het onderzoek heeft een eerste stap gezet in de richting van het evalueren van de 

symbolische waarde van taal ten opzichte van de moedertaal. Meerdere significante 

resultaten werden gevonden, wat erop wijst dat de symbolische waarde van taal serieus 

genomen moet worden en verder moet worden onderzocht. Een grootschaliger onderzoek 

moet uitwijzen of de symbolische waarde van taal ook leidt tot een hogere waardering van 

merk, logo en slogan.    
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Appendix A – Slogans pretest 

Tabel 2 Slogans in het Engels, Nederlands en Duits voor zeep 

 

Tabel 3 Slogans in het Engels, Nederlands en Duits voor levensverzekeringen 

 

  

PRODUCT ENGELS NEDERLANDS DUITS 

ZEEP  1. Clean hands for a 

fresh feeling 

1. Schone handen voor 

een fris gevoel 

1. Reine Hände für ein 

frisches Gefühl 

 2. Extremely clean and 

fresh 

2. Extreem schoon en fris 2. Extrem sauber und 

frisch 

 3. For a clean and fresh 

feeling 

3. Voor een schoon en fris 

gevoel 

3. Für ein sauberes und 

frisches Gefühl 

 4. Pure and clear 4. Puur en helder 4. Rein und klar 

 5. Soap for flawless 

hands 

5. Zeep voor vlekkeloze 

handen 

5. Seife für einwandfreie 

Hände 

PRODUCT ENGELS NEDERLANDS DUITS 

LEVENS- 

VERZEKERING  

6. Make most of your life 6. Haal het beste uit je 

leven 

6. Mache das beste aus 

deinem Leben 

 7. Life insurance for you 7. Levensverzekering 

voor jou 

7. Lebensversichering für 

dich 

 8. 100 per cent centainty 8. 100 procent zekerheid 8. 100 Prozent Sicherheit 

 9. Certainty after your life 9. Zekerheid na je leven 9. Für Sicherheit nach 

deinem Leben 

 10. My life, my life 

insurance 

10. Mijn leven, mijn 

levensverzekering 

10. Mein Leben, mein 

Lebensversicherung 
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Appendix B Logo’s Pretest  

Zeep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverzekeringen 

 

  

Figuur 9 logo 5 

Figuur 10 logo 6 

Figuur 12 logo 8 

Figuur 11 logo 7 - 
Gekozen 

Figuur 14 logo 10 

Figuur 13 logo 9 - 
Gekozen 

Figuur 8 logo 4 - Gekozen Figuur 6 logo 2 

Figuur 7 logo 3 - Gekozen 

Figuur 5 logo 1 
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Appendix C Vragenlijsten pretest 

Pre-test NL 

Beste deelnemer, 

  

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van de Bachelorscriptie van Communicatie- en 

Informatiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. We zijn vooral benieuwd naar uw 

mening, er zijn daarom geen juiste of onjuiste antwoorden op de vragen. Het invullen van deze 

vragenlijst neemt 3 tot 5 minuten in beslag. Uw resultaten zullen anoniem verwerkt worden. 

  

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname! 

 

Zoey Langedijk, Iris Guelen, Julia Verhoef, Laura Lescher & Stephan Zuidhof 

"Clean hands for a fresh feeling" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

"Extremely clean and fresh" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

"For a clean and fresh feeling” 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 
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"Pure and clear" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

"Soap for flawless hands" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

"Make most of your life" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

"Life insurance for you" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

"100 per cent certainty" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 
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Vertaal de slogan: 

 

"Certainty after your life" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

"My life, my life insurance" 

Ik vind deze slogan: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Vertaal de slogan: 

 

Hieronder ziet u vijf logo's. Indien u een logo herkent, selecteer deze. 

  

Logo 1:  

Logo 2:  
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Logo 3:  

Logo 4:  

Logo 5:  

Ik herken geen van bovenstaande logo's 

Hieronder ziet u wederom vijf logo's. Indien u een logo herkent, selecteer deze. 

 

Logo 1:  

Logo 2:  
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Logo 3:  

Logo 4:  

Logo 5:  

Ik herken geen van bovenstaande logo's. 

Hierna volgen er nog twee vragen over uw Engels niveau. Het gaat hier puur om een eigen 

inschatting. 

Mijn Engels niveau is: 

Laag   
       

  Hoog 

Mijn Engels niveau is: 

Basisvaardigheid 

Beperkte werkvaardigheid 

Professionele werkvaardigheid 

Volledige professionele werkvaardigheid 
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Moedertaal/tweetalig 

Wat is uw geslacht? 

Man 

Vrouw 

Wat is uw leeftijd? 

 

Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

VMBO 

HAVO 

VWO 

MBO 

HBO 

WO 

Anders, namelijk 

 

Dit is het einde van de enquête. Nogmaals bedankt voor uw deelname! 
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Pretest Duits 

Geehrte Teilnehmer, 

 

dieser Fragebogen gehört zu der Bachelorarbeit des Studiums Kommunikations- und 

Informationswissenschaften der Radboud Universität Nimwegen. Wir sind vor allem an Ihrer 

Meinung interessiert. Deshalb gibt es keine richtigen oder falschen Antworten auf die Fragen. Das 

Ausfüllen von dieser Fragebogen dauert ungefähr 3 bis 5 Minuten. Deine Ergebnisse werden anonym 

verarbeitet. 

 

Danke im Voraus für Ihre Teilnahme! 

 

Zoey Langedijk, Iris Guelen, Julia Verhoef, Laura Lescher & Stephan Zuidhof 

"Clean hands for a fresh feeling" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

"Extremely clean and fresh" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

"For a clean and fresh feeling" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan: 

 

 

"Pure and clear" 

Ich finde diesen Slogan: 
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Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

"Soap for flawless hands" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

Page Break 

"Make most of your life" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

"Life insurance for you" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

"100 per cent certainty" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  
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"Certainty after your life" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

"My life, my life insurance" 

Ich finde diesen Slogan: 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Übersetzen Sie den Slogan:  

 

Weiter unten sehen Sie fünf Logos. Falls Sie ein Logo oder mehrere Logos erkennen, bitte die 

Option(en) selektieren. 

Logo 1:  

Logo 2:  
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Logo 3:  

Logo 4:  

Logo 5:  

Ich erkenne keine der Logos. 

Weiter unten sehen Sie noch einmal fünf Logos. Falls Sie ein Logo oder mehrere Logos erkennen, 

bitte die Option(en) selektieren. 

Logo 1:  

Logo 2:  



40 
 

Logo 3:  

Logo 4:  

Logo 5:  

Ich erkenne keine der Logos. 

Jetzt gibt es noch zwei Fragen bezüglich Ihres Englisch-Niveau. Wir sind an Ihrer persönliche 

Beurteilung interessiert.  

Mein Englisch-Niveau ist:  

Niedrig   
       

  Hoch 

Mein Englisch-Niveau ist:  

Grundkompetenz 

Beschränkte Arbeitskompetenz 

Professionelle Arbeitskompetenz 

Völlige professionelle Arbeitskompetenz 
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Muttersprache/zweisprachig 

Was ist Ihr Geschlecht? 

Mann 

Frau 

Wie alt sind Sie? 

 

Welchen höchsten Schullabschluss haben Sie oder streben Sie an? 

Hauptschulabschluss (Mittlere Reife) 

Fachabitur 

Abitur 

Abschluss der Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie 

Fachhochschulabschluss 

Universitätsabschluss 

Anders, nämlich 

 

Sie sind am Ende des Fragebogens. Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Appendix D Vragenlijsten experiment 

Nederlands versie Nederlands 

Beste deelnemer,  

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van de Bachelorscriptie van Communicatie- en 

Informatiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meedoen aan het onderzoek 

houdt in dat u een online vragenlijst gaat invullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 

minuten. We zijn vooral benieuwd naar uw mening, er zijn daarom geen juiste of onjuiste 

antwoorden op de vragen. U krijgt in totaal vier logo's met slogans te zien, waarover een aantal 

vragen worden gesteld. Scroll bij iedere pagina helemaal tot aan onderaan en zorg ervoor dat iedere 

vraag is uitgeklapt op de mobiele vragenlijst, zodat u niet per ongeluk vragen overslaat. Aan het 

einde van de vragenlijst wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau en moedertaal. U doet vrijwillig en anoniem mee aan dit onderzoek. 

Onderzoeksresultaten zullen alleen voor dit onderzoek gebruikt worden.  

 

Alvast bedankt voor uw deelname! 

 

Iris Guelen, Julia Verhoef, Laura Lescher, Stephan Zuidhof en Zoey Langedijk 

Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 

 

Ik vind het logo met de slogan: 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

Ik vind het merk: 
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Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 

Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

Slecht   
       

  Goed 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
       

Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 

 

Ik vind het logo met de slogan: 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

Ik vind het merk: 
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Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 

Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

Slecht   
       

  Goed 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
       

Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 

 

Ik vind het logo met de slogan: 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

Ik vind het merk: 
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Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 

Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

Slecht   
       

  Goed 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
       

Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 

 

Ik vind het logo met de slogan: 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

 

Ik vind het merk: 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 
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Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
       

 

Ik vind de slogans in deze vragenlijst: 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 

Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Herkende u een van de logo's in deze vragenlijst?  

Ja 

Nee 

Weet ik niet 

 

De volgende vragen hebben betrekking op uw mening van over een taal.   

 

Ik vind de Nederlandse taal:  

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Jong   
       

Dynamisch   
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Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Prestigieus   
       

Ik beheers de Nederlandse taal:  

Zeer slecht   
       

  Zeer goed 

Ik vind de Engelse taal:  

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Jong   
       

Dynamisch   
       

Prestigieus   
       

Ik beheers de Engelse taal:  

Zeer slecht   
       

  Zeer goed 

 

Wat is uw nationaliteit? 

Nederlands 

Duits 

Anders, namelijk 

 

Wat is uw geslacht? 

Man 

Vrouw 

 

Wat is uw leeftijd? 
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Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

VMBO 

HAVO 

VWO 

MBO 

HBO 

WO 

Anders, namelijk: 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw deelname!  

 

Indien u op de hoogte gesteld wilt worden van de uitkomsten van het onderzoek kunt u uw e-

mailadres hieronder invullen.  

Vragenlijst Nederlands versie Engels  

Beste deelnemer,  

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van de Bachelorscriptie van Communicatie- en 

Informatiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meedoen aan het onderzoek 

houdt in dat u een online vragenlijst gaat invullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 

minuten. We zijn vooral benieuwd naar uw mening, er zijn daarom geen juiste of onjuiste 

antwoorden op de vragen. U krijgt in totaal vier logo's met slogans te zien, waarover een aantal 

vragen worden gesteld. Scroll bij iedere pagina helemaal tot aan onderaan en zorg ervoor dat iedere 

vraag is uitgeklapt op de mobiele vragenlijst, zodat u niet per ongeluk vragen overslaat. Aan het 

einde van de vragenlijst wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau en moedertaal. U doet vrijwillig en anoniem mee aan dit onderzoek. 

Onderzoeksresultaten zullen alleen voor dit onderzoek gebruikt worden.  

 

Alvast bedankt voor uw deelname! 

 

Iris Guelen, Julia Verhoef, Laura Lescher, Stephan Zuidhof en Zoey Langedijk 

Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 
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Ik vind het logo met de slogan: 

          
 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

Ik vind het merk: 

          
 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 

Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

Slecht   
       

  Goed 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
       

Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 
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Ik vind het logo met de slogan: 

          
 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

Ik vind het merk: 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 

Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

Slecht   
       

  Goed 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
       

Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 
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Ik vind het logo met de slogan: 

          
 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

Ik vind het merk: 

          
 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 

Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

Slecht   
       

  Goed 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
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Bekijk het volgende logo met slogan aandachtig en beantwoord de onderstaande vragen. 

 

Ik vind het logo met de slogan: 

          
 

Oninteressant   
       

  Interessant 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onuitnodigend   
       

  Uitnodigend 

Saai   
       

  Boeiend 

Onpersoonlijk   
       

  Persoonlijk 

Ik vind het merk: 

          
 

Onaantrekkelijk   
       

  Aantrekkelijk 

Onplezierig   
       

  Plezierig 

Ongunstig   
       

  Gunstig 

Niet leuk   
       

  Leuk 

Slecht   
       

  Goed 

Ik vind het logo met de slogan: 

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Prestigieus   
       

Ik vind de slogans in deze vragenlijst: 

          
 

Makkelijk   
       

  Moeilijk 
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Begrijpelijk   
       

  Onbegrijpelijk 

Herkende u een van de logo's in deze vragenlijst?  

Ja 

Nee 

Weet ik niet 

De volgende vragen hebben betrekking op uw mening van over een taal.   

 

Ik vind de Nederlandse taal:  

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Jong   
       

Dynamisch   
       

Prestigieus   
       

Ik beheers de Nederlandse taal:  

          
 

Zeer slecht   
       

  Zeer goed 

Ik vind de Engelse taal:  

   

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Enigszins 

mee 

oneens 

Neutraal 
Enigszins 

mee eens 
Mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Modern   
       

Internationaal   
       

Jong   
       

Dynamisch   
       

Prestigieus   
       

Ik beheers de Engelse taal:  
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Zeer slecht   
       

  Zeer goed 

Wat is uw nationaliteit? 

Nederlands 

Duits 

Anders, namelijk 

 

Wat is uw geslacht? 

Man 

Vrouw 

Wat is uw leeftijd? 

 

Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

VMBO 

HAVO 

VWO 

MBO 

HBO 

WO 

Anders, namelijk: 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw deelname!  

 

Indien u op de hoogte gesteld wilt worden van de uitkomsten van het onderzoek kunt u uw e-

mailadres hieronder invullen.  
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 Vragenlijst Duits versie Duits 

Liebe Teilnehmer, 

  

dieser Fragebogen ist Teil einer Bachelorarbeit im Studiengang Kommunikations- und 

Informationswissenschaften an der Radboud Universität Nimwegen. Die Teilnahme an dieser Studie 

beinhaltet, dass Sie einen Online-Fragebogen ausfüllen. Das Ausfüllen dieses Fragebogens dauert 

ungefähr 5 Minuten. Wir sind vor allem an Ihrer Meinung interessiert, deshalb gibt es keine richtigen 

oder falschen Antworten auf die Fragen. Zuerst sehen Sie eine Reihe von Bildern mit Text, danach 

bitten wir Sie einigen Fragen zu den Bildern zu beantworten. Navigieren Sie auf jeder Seite bitte ganz 

nach unten, damit Sie keine Fragen verpassen. Am Ende des Fragebogens, bitten wir Sie um einige 

Daten zu Ihrer Person, wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und Muttersprache. Ihre Teilnahme an 

dieser Studie ist freiwillig, und Ihre Antworten werden anonym verarbeitet. Die Ergebnisse dieses 

Fragebogens werden nur für diese Studie benutzt.  

  

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme! 

  

Zoey Langedijk, Iris Guelen, Julia Verhoef, Laura Lescher & Stephan Zuidhof 

Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 

 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 

Ich finde die Marke: 
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Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
       

Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 

 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 

Ich finde die Marke: 
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Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
       

Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 

 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 
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Ich finde die Marke: 

          
 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
       

Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 

 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 

Ich finde die Marke: 

          
 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 
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Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
       

Ich finde die Slogans dieses Fragebogens:  

          
 

Einfach   
       

  Schwierig 

Verständlich   
       

  Unverständlich 

Erkannten Sie ein Logo oder mehrere Logos aus diesem Fragebogen? 

Ja 

Nein 

Weiß ich nicht 

Die nachfolgenden Fragen erstrecken sich auf Ihre Meinung bezüglich einer Sprache.  

 

Ich finde die deutsche Sprache:         

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Jung   
       

Dynamisch   
       

Prestigeträchtig   
       



60 
 

Ich beherrsche die deutsche Sprache: 

          
 

Sehr schlecht   
       

  Sehr gut 

Ich finde die englische Sprache:         

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Jung   
       

Dynamisch   
       

Prestigeträchtig   
       

Ich beherrsche die englische Sprache: 

          
 

Sehr schlecht   
       

  Sehr gut 

Was ist Ihre Nationalität? 

Niederländisch 

Deutsch 

Anders, nämlich 

 

Was ist Ihr Geschlecht? 

Mann 

Frau 

Wie alt sind Sie? 

 

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung bzw. was ist Ihre derzeitige Ausbildung? 

Hauptschulabschluss 

Mittlere Reife 

Fachabitur 
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Abitur 

Abschluss der Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie 

Fachhochschulabschluss 

Universitätsabschluss 

Anders, nämlich 

 

Sie sind am Ende des Fragebogens. Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

Falls Sie über die Ergebnisse der Studie informiert werden möchten, bitte geben Sie Ihre E-Mail-

Adresse ein:  

 

Vragenlijst Duits versie Engels 

Liebe Teilnehmer, 

  

dieser Fragebogen ist Teil einer Bachelorarbeit im Studiengang Kommunikations- und 

Informationswissenschaften an der Radboud Universität Nimwegen. Die Teilnahme an dieser Studie 

beinhaltet, dass Sie einen Online-Fragebogen ausfüllen. Das Ausfüllen dieses Fragebogens dauert 

ungefähr 5 Minuten. Wir sind vor allem an Ihrer Meinung interessiert, deshalb gibt es keine richtigen 

oder falschen Antworten auf die Fragen. Zuerst sehen Sie eine Reihe von Bildern mit Text, danach 

bitten wir Sie einigen Fragen zu den Bildern zu beantworten. Navigieren Sie auf jeder Seite bitte ganz 

nach unten, damit Sie keine Fragen verpassen. Am Ende des Fragebogens, bitten wir Sie um einige 

Daten zu Ihrer Person, wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und Muttersprache. Ihre Teilnahme an 

dieser Studie ist freiwillig, und Ihre Antworten werden anonym verarbeitet. Die Ergebnisse dieses 

Fragebogens werden nur für diese Studie benutzt.  

  

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme! 

  

Zoey Langedijk, Iris Guelen, Julia Verhoef, Laura Lescher & Stephan Zuidhof 
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Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 

 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 

Ich finde die Marke: 

          
 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
       

 

Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 
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Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 

Ich finde die Marke: 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
       

Page Break 

Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 
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Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 

Ich finde die Marke: 

          
 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
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Schaue das nächste Logo mit Slogan aufmerksam an und beantworte bitte die nachfolgenden Fragen. 

 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

          
 

Uninteressant   
       

  Interessant 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Nicht einladend   
       

  Einladend 

Langweilig   
       

  Einnehmend 

Unpersönlich   
       

  Persönlich 

Ich finde die Marke: 

          
 

Unattraktiv   
       

  Attraktiv 

Unerfreulich   
       

  Erfreulich 

Unvorteilhaft   
       

  Vorteilhaft 

Unsymphatisch   
       

  Symphatisch 

Schlecht   
       

  Gut 

Ich finde das Logo mit dem Slogan: 

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Prestigeträchtig   
       

Ich finde die Slogans dieses Fragebogens:  

          
 

Einfach   
       

  Schwierig 
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Verständlich   
       

  Unverständlich 

Erkannten Sie ein Logo oder mehrere Logos aus diesem Fragebogen? 

Ja 

Nein 

Weiß ich nicht 

Die nachfolgenden Fragen erstrecken sich auf Ihre Meinung bezüglich einer Sprache.  

 

Ich finde die deutsche Sprache:         

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Jung   
       

Dynamisch   
       

Prestigeträchtig   
       

Ich beherrsche die deutsche Sprache: 

          
 

Sehr schlecht   
       

  Sehr gut 

Ich finde die englische Sprache:         

   

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

zu 

Stimme 

voll zu 

Modern   
       

International   
       

Jung   
       

Dynamisch   
       

Prestigeträchtig   
       

Ich beherrsche die englische Sprache: 
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Sehr schlecht   
       

  Sehr gut 

Was ist Ihre Nationalität? 

Niederländisch 

Deutsch 

Anders, nämlich 

 

Was ist Ihr Geschlecht? 

Mann 

Frau 

Wie alt sind Sie? 

 

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung bzw. was ist Ihre derzeitige Ausbildung? 

Hauptschulabschluss 

Mittlere Reife 

Fachabitur 

Abitur 

Abschluss der Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie 

Fachhochschulabschluss 

Universitätsabschluss 

Anders, nämlich 

 

Sie sind am Ende des Fragebogens. Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

Falls Sie über die Ergebnisse der Studie informiert werden möchten, bitte geben Sie Ihre E-Mail-

Adresse ein:  
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Appendix E verklaring geen fraude en plagiaat 

Verklaring geen fraude en plagiaat 

Ondergetekende  

[voornaam, achternaam en studentnummer],   

 

 

 

 

Bachelorstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Letterenfaculteit van 
de Radboud Universiteit Nijmegen, verklaart met ondertekening van dit formulier het 
volgende:  
 
a. Ik verklaar hiermee dat ik kennis heb genomen van de facultaire handleiding 
(www.ru.nl/stip/regels-richtlijnen/fraude-plagiaat), en van artikel 16 “Fraude en plagiaat” 
in de Onderwijs- en Examenregeling voor de BA-opleiding Communicatie- en 
Informatiewetenschappen.  
 
b. Ik verklaar tevens dat ik alleen teksten heb ingeleverd die ik in eigen woorden geschreven 
heb en dat ik daarin de regels heb toegepast van het citeren, parafraseren en verwijzen 
volgens het Vademecum Rapporteren.  
 
c. Ik verklaar hiermee ook dat ik geen teksten heb ingeleverd die ik reeds ingeleverd heb in 
het kader van de tentaminering van een ander examenonderdeel van deze of een andere 
opleiding zonder uitdrukkelijke toestemming van mijn scriptiebegeleider.  
d. Ik verklaar dat ik de onderzoeksdata, of mijn onderdeel daarvan, die zijn beschreven in de 
BA-scriptie daadwerkelijk empirisch heb verkregen en op een wetenschappelijk 
verantwoordelijke manier heb verwerkt.  
 

Plaats en datum:   

 

 

 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

Julia Verhoef, s4306678 

29-01-2017, Nijmegen 

 


