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Call: 

factanal(x = FactorAnalyse, factors = 3, rotation = "varimax") 

 

Uniquenesses: 

sp.opl.pn  sp.campagne.np  sp.debat.np  sp.inhoud.pn  

0.27   0.41    0.43   0.32   

sp.aanspreken.np sp.inform.pn      sp.social.np 

0.47   0.68               0.47  

sp.onvriend.pn sp.typisch.np   sp.regio.np      sp.lokaal.pn      

0.69   0.22    0.23   0.79  

sp.nation.pn  sp.speech.np   sp.mono.pn 

0.22             0.38    0.69  

sp.interview.np sp.lezing.pn   sp.onderh.np  sp.verstaan.pn  

0.29   0.35    0.41   0.47  

 

Loadings: 

                 Factor1 Factor2 Factor3 

sp.opl.pn         0.69    0.47           

sp.campagne.np    0.61    0.46           

sp.debat.np       0.55    0.49           

sp.inhoud.pn      0.79                   

sp.aanspreken.np  0.53    0.50           

sp.inform.pn      0.54                   

sp.social.np      0.69                   

sp.onvriend.pn    0.53                   

sp.mono.pn        0.56                   

sp.lezing.pn      0.66    0.34    0.30   

sp.nation.pn             -0.78   -0.41   

sp.speech.np      0.43    0.53    0.40   

sp.interview.np           0.72    0.43   

sp.onderh.np      0.49    0.57           

sp.verstaan.pn            0.51    0.47   

sp.typisch.np                    -0.86   

sp.regio.np              -0.30   -0.82   

sp.lokaal.pn             -0.31   -0.33   

 

               Factor1 Factor2 Factor3 

SS loadings       4.39    3.35    2.49 

Proportion Var    0.24    0.19    0.14 

Cumulative Var    0.24    0.43    0.57 

 

Test of the hypothesis that 3 factors are sufficient. 

The chi square statistic is 187.03 on 102 degrees of freedom. 

The p-value is 5.88e-07 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 





  



 

 

 

Call: 

factanal(x = FactorAnalyse, factors = 4, rotation = "varimax") 

 

Uniquenesses: 

sp.opl.pn  sp.campagne.np sp.debat.np  sp.inhoud.pn 

0.38   0.42   0.37   0.34 

sp.aanspreken.np sp.inform.pn  sp.social.np  

0.53   0.70   0.29 

sp.onvriend.pn sp.typisch.np  sp.regio.np  sp.lokaal.pn 

0.66   0.37   0.27   0.41 

sp.nation.pn  sp.speech.np  sp.mono.pn  

0.44   0.30   0.70 

sp.interview.np sp.toespraak.pn sp.onderh.np  sp.verstaan.pn 

0.31   0.44   0.32   0.47 

 

Loadings: 

                 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

sp.campagne.np    0.54            0.47           

sp.debat.np       0.64            0.42           

sp.lokaal.pn     -0.63   -0.38                   

sp.speech.np      0.67                    0.34   

sp.interview.np   0.64    0.49                   

sp.onderh.np      0.61    0.38                   

sp.typisch.np            -0.77                   

sp.regio.np              -0.83                   

sp.nation.pn     -0.32   -0.67                   

sp.opl.pn                         0.65           

sp.inhoud.pn      0.33            0.69           

sp.inform.pn                              0.53   

sp.social.np      0.45                    0.69   

sp.aanspreken.np  0.47                    0.40   

sp.onvriend.pn                            0.50   

sp.mono.pn                        0.36    0.36   

sp.toespraak.pn   0.44    0.33    0.48           

sp.verstaan.pn            0.47            0.43   

 

 

 



               Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

SS loadings       3.40    2.81    2.12    1.94 

Proportion Var    0.19    0.16    0.12    0.11 

Cumulative Var    0.19    0.34    0.46    0.57 

 

Test of the hypothesis that 4 factors are sufficient. 

The chi square statistic is 967.68 on 87 degrees of freedom. 

The p-value is 1.12e-148 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 



 



  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 





 

 

  



 

 



 

 

 







 

 



 

 



 





 







 

 

  



 

 



 



 



 





 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

en da was euhm ik moest toen aan euhm zo de check-in werken, dus das zo, ik 

moest zo de valiezn checken enneuhm eihnlèk kijʔn of er niks van euh 

vloeistoffen in hunne tas zat... en dan ook... deels ook nog opkuise want 

das ni altijd dat da zo t.. er kome maar drie vluchten dus tusse die tijd 

moest ik gewoon deels nog wa schoonmaak...taken doen. 

 

wa hebben we daar zitten aan doen euhm wèn ziʔn vèrvn en... heel veel materiaal 

verplaatsn dus taloores, euh fourchèʔn, mèssen jaa tzukke dingn zo, jaa alles 

van onze keuken. wên nox heel wa achterxelaaʔn zo odde prullaria ebbe we zo 

wêxesmeeʔn. 

 

  



 

de eerste dag mocht ik al aan de kassa zittn en k denk da k euh iets wa... 

ietske te stel, te veel gedaan e-, te snel gedaan heb, want euh kê zo de rest 

van de vakantiejob nog altij aan de kassa moeʔn ziʔn 't was zo altijd ma mijn 

kassa die ooʔm was ma alster zo andere mensen die daar al langer werkʔn aan 

de kassa zaaʔn, was 't meestal euh één à twee kassa's ooʔm en als ik der 

alleen zat, kon ik da meestal alleen. 

we hòn ossa na de bèrhn, m'n odders wandln stif hèrn in de bèrhe, t ossa e 

week of twieë en we stòn ton stif vroeh up snuh?nds, vroeg ontbit euh in t 

otel en ton euh, ja zo vroeg meu(h)lèk vertrèkkng om ton e lange wandling 

kunn maakng to zi we mieëstal mò tee~hn alleja omme lik nachten aaze?n 

snuch?nds zi we mieëstal mò om n tweeë(n) drieë(n) were up t otel en ton zin 

we ja heeël kapot van weja te èn zittn tsjooln. 



 

wadn hè- dit jaar hezehd me... als we ni meki met een man of drie nen auto 

zoudn uurn en zo de de van aan de oostkust naar de westkust gaan met den otto 

ma et probleem is da in in amerika kujje als je onder eenentwintih bent mah 

je daar hin auto uurn dus... das wel ambetant, dus we haan da nog n beetje 

moeʔn uitstêlln. 

me voader moest astem joenk was moestem zo ja han mêtsn en haan moja ij ij 

moest da dan ook oftewel asem tuus was was t vo te wêrkng tuus dan was t voor 

ja… k wee ni wat da zij eihnlèk almaal deedn, me hrootvòder ed een boerdrieë 

hekoxt en dat dan uphedòn zodanig dat da en da- zên da (d)al zelve hedaan 

omda mij(n) hrootvòder zêlf een de zeune was van euh iemand me nen 

aannemersbedrijf dus ja. 



 

de oudste allee vanaf twaalf jaar haan ze ook euh met euh met de fiets op 

kamp, lik waarsxinlèk zelfs ni eens me een deftix st- plan van waar da we 

naartoe haan rèdn we rèdn zo van stad tot stad en we volgen zo de bordjes en 

das wel cool, en dan zo en dan kom je savonds toe in een stad en dan zoek je 

daar een slaapplaats bij één of andere (x)iro ofzo. 

tzit er wel vrij skoon uit eihnlèk nu ja kmoe zêhn tzit er euh heslaahd ut 

en histern ê we zo euh e e kot hebouwd vo vo t òt in te lêhn vo in de stoove 

en dan êw dus... onderdeeëln eixnlèk van een vroehere puorte hebrukt, daar 

een dak up heleit... heel skoone in beton inhehooʔn. twa nox wel euh uitdaahnd 

vo te maaʔn. 



 

reptities van d orkesten bij mij thuis valln allemaal in t weekend euhm der 

is één op vrijdahavond dus als ik les eb tot zes uur dan heraak ik er hewoon 

niet euh of ni op tijd euhm... maar vo de rest heb k eihnlèk ni veel moeʔn 

missn daarvoor. t moment da k in leuven toekwam was t toch wel van ja k xa 

direct axter euh n orkest zoeʔn om tox hier ook wat muziek te kunn speeln. 

 

ook vooral mama eihnlik noh ossan euh wan ja de vridahavond komkik ma lat 

tus dus is meestal al t eeʔn al euh is t eeʔn al hemakt en de zòterdahe euh 

ja overdax wil k tox een bétje kunn kunn werʔn ofzo ntwa dus euh als t 

smiddahs warm eeʔn is ton maakt zezie t en savonds bekikt zezie tox dat er 

oftewel eeʔn klòrstaat voor twa simpels voor op te warmn ofzo ntwuk. 



 

zo iemand die verantwoordelijk is vo één bepaalde hal waar der zo vijf euh 

lijnen staan en twas zo altijd chocoladeverpakking dus chocolade komt zo in 

axthonderd kilogram binn en dan moet da verpakt wordn per tien kilogram of 

per twintig kilogram, afhankelijk en t kmoest dus maakn dat die lijnen blijven 

draaien, dat de rollen aanhevuld wordn de nieuwe papiern haald wordn. 

de wedstrijd zin ma kxa meestal ewel zo den volhende dax heweune op euh de 

site dan kijʔn na zo reportage derover, samenvatting. savonds savonds missxien 

ook wel nox vluh eki of zo zappn van hoe doen ze t hoe doen en als t heel 

spannend is dan wel nox blivn kijʔn ma… voetbal vooral wel meer als t WK is. 



 

we wen vorihe week papier afhetroʔn om dan… zen ton zo al die raam- raam-, 

hoe zeh je t, -kozijnn hesxuurd en en ja… studeern als ze de raamn enzo ziʔn 

te sxuurn da ha eht ni da maakt ext lawaai vo heel je huis en ase dan nu 

papier heplakt en, veronderstel ik, ma k ben ni naar huis heweest nu int 

weekend. 

kweet al ni mee juist ma als er dan zo de jonge hasten under kostuums koomn 

kooʔn… das tan t tofste zo om die om die die klanten en ton vooral die jonge 

hasten die under mama meebrengen en en en die tan zo kostuums moeten passen 

vo uniformsxool of weet ik veel wat… euhm en zo de vaste klanten da je tan  

ziet teruxkoomn zeker jaar na jaar zo die je ook al een beetje behinnen te 

kênn en die tan een babbeltje doen en. 



 

vroeher veel hebadmintond dan euh eb ik ook nox ja kha veel haan looʔm euh 

da doek nog altid… tox minstens ene keer in de week probeer k da wel nox euh 

en vo de rest piano speel ik ook nox af en toe dan ja zouk graag missxien 

nog gitaar willn wel leern dak zo een beetje vanalles kan dan. 

wel heweun omdat de staasj aan de staasje was dat up euh hroot skerm was da 

euh hetooxd ma anders volh k da eihnlèk ni echt wê k kijk eihnlèk ni hèrn na 

sport zowa kvind da veel hjiestiher vo da zelve te doen wê lik ak na zo na 

frankrijk ha ofzo dan rieë ik ossan me de velo ook en wê lik in de bèrhn is 

da veel hjiestiher om te doen want ier is da ol zo plat en ja... dadis sowieso 

sòi. 
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Beste respondent!
Ik ben Michael Bauwens, student Master Taalkunde en in het kader van mijn masterproef heb ik een enquête
opgesteld over het taalgebruik en de spreekcapaciteiten van mannelijke, Vlaamse (lokale) aspirant-politici. Mijn
onderzoek is provinciebreed maar dit onderdeel gaat specifiek over West-Vlaamse politici. Sommige politici

worden verweten graag rond de pot te draaien, sommigen slagen erin met hun taal dicht bij hun achterban te staan
en anderen zijn dan weer gewoonweg redenaars. Maar bestaat er een gulden middenweg? Een ideale combinatie?
Met deze enquête wil ik graag ontdekken wat de gemiddelde Vlaamse student(e) vindt van de Taal van Politici!
Naast wat bijkomstige vragen zal je in het totaal acht korte audiofragmenten van ongeveer 20 seconden moeten
beoordelen aan de hand van 18 uitspraken (oortjes of hoofdtelefoon zijn aangeraden). De audiofragmenten kunnen
maximaal driemaal beluisterd worden: er wordt gevraagd zo spontaan mogelijk te reageren. Deze enquête zal je
slechts 15 à 20 minuutjes van je tijd kosten. Eenmaal je een pagina hebt ingevuld en naar de volgende gaat, is het
niet meer mogelijk om terug te gaan maar je kan wel je enquête opslaan om er later verder aan te werken.

De enquête wordt tevens volledig anoniem verwerkt. Je e-mailadres moet je enkel ingeven om kans te maken op
de prijzen (of om je enquête op te slaan). Je maakt namelijk kans op een dubbelticket van Kinepolis of een Fnac-

bon! De winnaars worden in de loop van augustus gecontacteerd.
Alvast van harte bedankt voor de deelname aan het onderzoek!

Michael
Vragen? Dan kan je mailen naar michael.bauwens1@student.kuleuven.be!

Niet zeker of de audiofragmenten zullen werken in jouw browser? Hieronder kan je het testen!
Normaal wordt het zeker ondersteund door de browsers Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari

en Opera.
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*

 
 
Wijs een willekeurig getal tussen 1 en 10 toe aan

de lengte van deze lijn.

Elk antwoord moet tussen 1 en 10 zijn

1

In dit veld mogen enkel getallen ingevoerd worden.

*

 
 
Welk getal wijs je dan aan deze lijn

toe? Kies een getal, relatief ten opzichte van je vorige getal (dus niet "X keer groter" maar wel
"lengte X ten opzichte van lengte Y").

Mijn vorige lijn heeft als lengte "1", dus dan krijgt de lengte van deze lijn de waarde 

In dit veld mogen enkel getallen ingevoerd worden.
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* Wat is je leeftijd? 

Dit is een verplichte vraag.

 jaar

In dit veld mogen enkel getallen ingevoerd worden.

* Wat is je geslacht?
Kies één van de volgende antwoorden 
Dit is een verplichte vraag.

 man

 vrouw

 andere

* In welke provincie ben je geboren?
Kies één van de volgende antwoorden 
Dit is een verplichte vraag. 
Indien u 'Andere:' kiest, licht deze keuze dan toe in het bijbehorende tekstvak.

 Antwerpen

 Limburg

 OostVlaanderen

 VlaamsBrabant

 WestVlaanderen

 Andere: 

* In welke provincie woon je momenteel? (niet waar je op kot zit)
Kies één van de volgende antwoorden 
Dit is een verplichte vraag. 
Indien u 'Andere:' kiest, licht deze keuze dan toe in het bijbehorende tekstvak.

 Antwerpen

 Limburg

 OostVlaanderen

http://associatie.kuleuven.be/


 VlaamsBrabant

 WestVlaanderen

 Andere: 

* Hoeveel jaar woon je daar reeds?

Dit is een verplichte vraag.

 jaar

In dit veld mogen enkel getallen ingevoerd worden.

* Wat is je moedertaal?

Dit is een verplichte vraag. Kies minimaal een item.
Indien u 'Andere:' kiest, licht deze keuze dan toe in het bijbehorende tekstvak.
Kies tenminste één antwoord

 Nederlands

 Frans

 Andere: 
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* Aan welke faculteit of in welk studiegebied volg jij je opleiding? (bv. Farmaceutische
wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Gezondheidszorg) 

De faculteit van/het studiegebied van: 

* Welk type opleiding volg je?
Kies tenminste één antwoord

 Professionele bachelor (hogeschool)

 Academische bachelor (universiteit)

 (professionele) Bachelornabachelor (hogeschool)

 Academische master, masternamaster, doctoraat of SLO (universiteit)

 Andere: 

* Aan welke instelling volg je die opleiding?
Kies één van de volgende antwoorden

Maak uw keuze...

* Op welke locatie (regionale campus) volg je die opleiding?
Kies één van de volgende antwoorden

Maak uw keuze...
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 Fragment 1/8 

*

Beoordeel dit fragment op een schaal die van helemaal niet akkoord tot helemaal wel akkoord
gaat.
Je mag het fragment maximaal drie keer beluisteren. Probeer zo spontaan mogelijk te
antwoorden.

 

 
helemaal
niet

akkoord
niet

akkoord

eerder
niet

akkoord
eerder
akkoord akkoord

helemaal
akkoord

Zijn taal vertoont weinig regionale
kenmerken.

Deze persoon zou een toegankelijk
aanspreekpunt zijn voor zijn kiezers.

De spreker klinkt inhoudelijk zwak

De spreker zou op een duidelijke
manier kunnen communiceren met

andere politici.

Met deze spreker zou ik aangenaam
kunnen 'socializen'.

Deze persoon klinkt eerder laag
opgeleid.

Het valt op dat deze spreker uit een
specifieke regio komt.

Ik zou graag luisteren naar deze
persoon wanneer hij een speech geeft.

Deze persoon zou een goed
doordachte campagne kunnen

uitwerken.

Deze persoon is meer geschikt voor
nationale dan voor lokale politiek.

0:21

http://associatie.kuleuven.be/


Het zou moeilijk zijn om met deze
persoon informeel te spreken.

Zijn taalgebruik klinkt eerder
monotoon.

Zo zouden politici moeten spreken in
een radio of televisieinterview.

In een debat zou deze persoon met de
beste argumenten komen.

De spreker komt wat onvriendelijk
over.

De spreker zou eerder zwak zijn in het
geven van officiële toespraken.

De spreker klinkt typisch West
Vlaams.

Deze persoon is ietwat
onverstaanbaar.
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Zo! Dat was het dan! Nu nog enkele korte vraagjes ter nabespreking.

*

Hoe sta jij tegenover politici in het algemeen?

 
zeer

negatief
redelijk
negatief

eerder
negatief

eerder
positief

redelijk
positief zeer positief

Ik sta hier
...

tegenover.

* Waarover gaat dit onderzoek volgens jou?
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* Hoe sta je in het algemeen tegenover het gebruik van het WestVlaamse dialect en accent? 

 
zeer

negatief
redelijk
negatief

eerder
negatief

eerder
positief

redelijk
positief

zeer
positief

Ik sta hier ...
tegenover.

* Hoe vaak kom jij zelf in contact met het WestVlaams? (bv. door vrienden, media,
medestudenten ...)

 
zeer
weinig

redelijk
weinig

eerder
weinig eerder veel

redelijk
veel zeer veel

Ik kom hier ... in
contact mee.

* In hoeverre gebruik jij zelf (je eigen) dialect?

 
zeer
weinig

redelijk
weinig

eerder
weinig eerder veel

redelijk
veel zeer veel

Ik gebruik dit ...
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 Het einde! 

Indien je graag kans maakt op één van de prijzen, of als je op de hoogte wilt blijven van de
resultaten van het onderzoek, vul dan hier je emailadres in. 

Om prijzen te winnen:

Om op de hoogte te blijven:
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Bedankt voor het invullen van de vragen! Het staat je vrij om de enquête (of bijhorende
Facebookpagina) te delen met je vrienden, want iedere deelname telt voor mijn onderzoek.

 
Was er iets nog niet duidelijk of heb je nog vragen? Contacteer me dan

op michael.bauwens1@student.kuleuven.be.
Wil je een extra kans maken op een prijs? Stuur dan naar bovenstaand emailadres het bewijs
(bv. screenshot) dat je de pagina hebt gedeeld via Facebook, Twitter of andere social media óf

dat je het naar minstens 5 vrienden hebt doorgestuurd  beide mag ook! ;)
Dankjewel!

 
Michael

 

Jij vindt dit leuk

Enquête: de Taal van Politici

Een eervolle vermelding voor het meest
creatieve 'Waar denk jij dat deze studie over
gaat?'-antwoord!
"Waarschijnlijk zitten er Oost-Vlaamse stukskes
tussen en bewijst deze studie dat de
meerderheid van de mensen het verschil niet
weet? xD"

18 vind-ik-leuks · 4 reacties

Vind ik leuk Reageren Delen

4 augustus

Enquête: de Taal van Politici
205 vind-ik-leuks

Vind ik leuk Delen
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