Wilhelmus op school
Wat vinden scholieren ervan dat je verplicht het Wilhelmus moet leren?

Uitgevoerd door Stemmingmakers, in opdracht van Scholieren.com
- oktober 2017 -
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Verantwoording
Om de mening van scholieren te peilen over de invoering van verplichte lessen over het Wilhelmus, heeft
Scholieren.com een groep van ruim 1.000 middelbare scholieren ondervraagd. De vragenlijst, bestaande uit vier
vragen, is uitgezet onder ons scholierenpanel Stemmingmakers en via een oproep op Scholieren.com op 30 en 31
oktober 2017. De rapportage dateert van 1 november 2017.
Het scholierenpanel Stemmingmakers bestaat uit ongeveer 2.600 leden, voornamelijk middelbare scholieren.
Scholieren kunnen zichzelf aanmelden voor het panel. Voor deze vragenlijst hebben we alleen Nederlandse
middelbare scholieren geselecteerd (2.244). Zij hebben via e-mail een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in
te vullen. 630 scholieren hebben daarop gereageerd (28%).
Daarnaast hebben we een oproep geplaatst op de website Scholieren.com, met daarin een link naar de vragenlijst.
Daarop hebben 549 scholieren gereageerd. Zij kregen een aangepaste versie van de vragenlijst te zien, waarbij ze
vooraf nog enkele basisgegevens (geslacht, niveau en klas) moesten invullen.
De onderzoeksgroep is niet random geselecteerd en is niet representatief voor de populatie middelbare
scholieren. Met name de variabele opleidingsniveau is scheef verdeeld, er is sprake van een
oververtegenwoordiging van vwo-scholieren. Hierdoor kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de gehele
groep middelbare scholieren. Het grote aantal respondenten en de omvang van de afzonderlijke groepen (op basis
van niveau) bieden echter wel een goed inzicht in de opvattingen van deze groep en geven een suggestie van de
opvattingen van alle middelbare scholieren.
De resultaten van deze enquête dienen als achtergrondinformatie bij een video van onze YouTubers Luca & Lante,
waarin zij scholieren op straat naar hun mening over het Wilhelmus vragen. Deze video is donderdag 2 november
gepubliceerd en is te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=3McjnN_KWjU
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Beschrijving onderzoeksgroep
Aantal responses

Totaal aantal responses in deze vragenlijst

1.179

Aantal volledige, bruikbare responses

1.166*

Percentage van totaal

98,9%

Responsratio (unieke bezoeken/completes)

79%

Gemiddelde tijdsduur

1:15

*Op dit aantal respondenten zijn de volgende vragen gebaseerd.

Wat is je geslacht?
Antwoord

Telling

Percentage

Jongen

431

37,0%

Meisje

728

62,4%

Onbekend

7

0,6%

Antwoord

Telling

Percentage

Basisschool

12

1,0%

Vmbo

131

11,2%

Mavo/havo

2

0,2%

Havo

375

32,2%

Vwo

631

54,1%

Overig

15

1,3%

Welk niveau doe je?
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Resultaten
Deze vragen gaan over het Wilhelmus
1. Ken jij het Wilhelmus?
Antwoord

Telling

Percentage

Ja, helemaal

77

6,6%

Ja, de eerste twee coupletten

37

3,2%

Ja, het eerste couplet

823

70,6%

Nee

229

19,6%

2. Wat vind je van het besluit van de nieuwe regering dat scholen verplicht zijn om les te geven over het
Wilhelmus?
Antwoord

Telling

Percentage*

Goed

356

30,5%

Niet goed

574

49,2%

Ik weet het niet

236

20,2%

Uitgesplitst naar niveau

Niveau

Goed besluit

Geen goed besluit

Weet ik niet

Vmbo (131)

27,5% (36)

55,7% (73)

16,8% (22)

Havo (375)

31,2% (117)

49,9% (187)

18,9% (71)

Vwo (631)

31,2% (197)

47,9% (302)

20,9% (132)

Goed besluit

Geen goed besluit

Weet ik niet

Jongen (431)

35,0% (151)

49,2% (212)

15,8% (68)

Meisje (728)

28,0% (204)

49,2% (358)

22,8% (166)

Uitgesplitst naar geslacht

Geslacht
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2a. Waarom vind je dit een goed besluit?
Open vraag, een selectie uit de antwoorden vind je in het artikel. Deze antwoorden komen vaker terug: ‘het hoort
bij de Nederlandse cultuur’, ‘het is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis’, ‘omdat je het mee moet kunnen
zingen’, ‘omdat je het lied moet kennen als je in Nederland woont’.

2b. Waarom vind je dit geen goed besluit?
Open vraag, een selectie uit de antwoorden vind je in het artikel. Deze antwoorden komen vaker terug: ‘ik zie het
nut er niet van in’, ‘we kunnen de tijd op school wel beter besteden/we hebben al zo’n vol programma’, ‘omdat
scholen zelf moeten bepalen of het zinvol is of niet, niet verplichten’, ‘omdat het nationalistisch is’

3. Verplicht elke ochtend het volkslied zingen zoals het CDA wil, is gelukkig niet verplicht. Maar stel, jouw
docent wil elke schooldag tóch beginnen met het zingen van het Wilhelmus. Wat zou je daar van vinden?
Antwoord

Telling

Percentage*

Prima

153

13,1%

Onzin

902

77,4%

Anders*

111

9,5%

* Vaak genoemd worden: ‘elke dag is teveel, maar één keer per week zou ik prima vinden’ en ‘ik vind het onzin,
maar zou het toch doen omdat het moet.’
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Conclusies
Uit deze peiling onder scholieren blijkt:
Bijna 80% van de scholieren kent het volkslied, meestal alleen het eerste couplet. 20% kent het helemaal
niet
Bijna de helft van de scholieren (49,2%) vindt het geen goed idee dat zij nu op school verplicht les krijgen
over het Wilhelmus
Vmbo-scholieren zijn het minst enthousiast over het verplicht leren van het volkslied: 27% vindt dit een
goed idee, tegenover 31,2% van de havo- en vwo-scholieren
Jongens zijn enthousiaster over het idee dan meisjes: 35% van de jongens vind het een goed idee,
tegenover 28% van de meisjes. Meisjes twijfelen vooral vaker.
Vwo-scholieren twijfelen het meest: 1 op de 5 weet niet of ze het een goed idee vinden om lessen over
het Wilhelmus te verplichten
Als scholieren verplicht het Wilhelmus zouden moeten zingen, komen ze nog meer in opstand. Meer dan
driekwart van de scholieren vindt dit onzin
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Meer informatie over het onderzoek of over Stemmingmakers, het scholierenpanel van Scholieren.com? Neem
contact op met Roos Smetsers.
roos@stemmingmakers.nl
030-2721378
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