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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

1 INLEIDING 

 

Sinterklaas is weer in het land. DUO Onderwijsonderzoek & Advies is benieuwd of en op welke wijze het 

sinterklaasfeest gevierd wordt op de basisscholen en in hoeverre de ‘zwartepietendiscussie’ invloed heeft 

gehad op de keuzes over de invulling van het feest op school. Om dit te achterhalen voerde DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies een onderzoek uit naar de viering van het sinterklaasfeest in het 

basisonderwijs.  

 

De doelstelling van dit onderzoek luidt:  

 

 

Het verkrijgen van inzicht in de sinterklaasviering in het basisonderwijs en de eventuele invloed van de 

‘zwartepietendiscussie’ hierop.  

 

 

 

In dit onderzoek komen de volgende thema’s aan bod: 

1. Op welk deel van de basisscholen wordt het sinterklaasfeest gevierd? 

2. Wordt het sinterklaasfeest gevierd met Sinterklaas en/of pieten (en welk ‘soort’ pieten)?  

3. Heeft de ‘zwartepietendiscussie’ invloed gehad op de manier waarop het feest gevierd wordt? 

4. Is er discussie op de basisscholen geweest over ‘het soort piet’ dat tijdens het sinterklaasfeest wordt 

ingezet?  

5. Is de ‘zwartepietendiscussie’ besproken door leerlingen op de basisscholen? 

6. Heeft de ‘zwartepietendiscussie’ geleid tot verdeeldheid binnen het team, tussen leerlingen of tussen 

ouders? 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

2 ONDERZOEKSOPZET 

 

Het onderzoek naar de sinterklaasviering is een kwantitatief onderzoek en is uitgevoerd onder 

leerkrachten in het basisonderwijs.  

 

 

Onderzoeksmethode 

 

Het onderzoek is online uitgevoerd in de periode van 22 november t/m 26 november 2018. 

Het online veldwerk is als volgt verlopen: 

- Voor het realiseren van de respons hebben we gebruikgemaakt van ons Online Panel Leerkrachten 

Basisonderwijs (een representatief panel met leerkrachten die regelmatig voor ons onderwijsrelevante 

online vragenlijsten invullen). 

- De panelleden hebben een e-mail ontvangen met het verzoek de online vragenlijst in te vullen.  

 

De technische realisatie van het online veldwerk is door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in eigen 

beheer uitgevoerd en gemanaged. 

 

 

Responsverantwoording 

 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de behaalde respons. 

 

Onderzoeksgroep Benaderd 
Volledig ingevulde 

vragenlijsten 
Responspercentage 

Leerkrachten basisonderwijs 2.631 581 22% 

 

 

In de respons is maximaal één leerkracht per basisschool meegenomen.  

De respons is representatief naar schoolgrootte, vakantieregio (Noord, Midden en Zuid) en denominatie 

(openbaar, rooms-katholiek, protestants-christelijk en overig). Indien op basis van deze groepen 

significante verschillen zijn gevonden, zijn deze opgenomen in het rapport. Zie de bijlage in dit rapport 

voor een nadere toelichting op de representativiteit van de respons.  
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Leeswijzer 

 

In deze rapportage hebben we de resultaten zoveel mogelijk in grafieken weergegeven. Waar relevant en 

mogelijk is gekeken naar regionale verschillen met behulp van de Nielsen indeling. 

 

 

Nielsen I: de drie grote steden plus randgemeenten, Amsterdam (plus Diemen, Ouder-Amstel, 

Landsmeer, Amstelveen), Rotterdam (plus Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 

Nederlek, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)  en 's Gravenhage (plus Leidschendam, Voorburg, 

Rijswijk, Wassenaar, Wateringen). 

 

Nielsen II: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief district I gemeenten. 

 

 

 

Van de open antwoorden is waar mogelijk een ‘rode draad’ opgenomen in de rapportage. Een compleet 

overzicht van de open antwoorden is opgenomen in de bijlagen. 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

3 RESULTATEN 

 

Meeste basisscholen vieren Sinterklaas 

Door maar liefst 96% van de basisscholen wordt dit jaar Sinterklaas gevierd. Dit is gelijk aan het 

percentage basisscholen dat in 2017 Sinterklaas vierde. Leerkrachten van scholen waar geen Sinterklaas 

wordt gevierd, geven aan dat dit is vanwege de christelijke (vaak reformatorische) of islamitische identiteit 

van de school. 

 

 

 

 

 

Merendeel viert Sinterklaasfeest met Sinterklaas en zwarte pieten 

Bijna alle basisscholen die Sinterklaas vieren, doen dit met Sinterklaas én pieten (98%). 83% van de 

scholen die Sinterklaas vieren, viert dit met zwarte pieten (al dan niet gecombineerd met andere pieten). 

In 2017 was dit een vergelijkbaar percentage: 85%. Bijna een derde (30%) viert het Sinterklaasfeest dit 

jaar met roetveegpieten (al dan niet gecombineerd met andere pieten), in 2017 was dit een kwart van de 

scholen. Een klein deel (4%) van de basisscholen viert het Sinterklaasfeest dit jaar met een ander soort 

pieten, waaronder voornamelijk ‘bruine pieten’. 

 

In Nielsen District I en II wordt Sinterklaas significant vaker gevierd met roetveegpieten (respectievelijk 

69% in Nielsen District I en 49% in Nielsen District II) en minder vaak met zwarte pieten (respectievelijk 

47% in Nielsen District I en 71% in Nielsen District II) dan gemiddeld. Dit geldt tevens voor openbare 

scholen ten opzichte van confessionele scholen, scholen met meer dan 200 leerlingen vergeleken met 

kleinere scholen en scholen in vakantieregio Noord en Midden vergeleken met scholen in regio Zuid (zie 

bijlage voor de percentages).  

 

 

96% 4%

Viert uw school dit jaar Sinterklaas?

Ja Nee
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasfeest op kwart van scholen beïnvloed door ‘zwartepietendiscussie’ 

Bijna een kwart van de leerkrachten geeft aan dat de school zich in de keuzes omtrent het Sinterklaasfeest 

heeft laten beïnvloeden door de ‘zwartepietendiscussie’. In 2017 was dit iets meer, namelijk 28%. Evenals 

in 2017 is het percentage scholen dat zich heeft laten beïnvloeden door de discussie beduidend hoger 

binnen Nielsen district I, namelijk 64% ten opzichte van 10% tot 36% binnen andere districten. Ook in 

Nielsen district I ligt het percentage echter iets lager dan in 2017. Tevens hebben meer openbare scholen 

en scholen met meer dan 200 leerlingen zich laten beïnvloeden door de discussie. In regio Zuid hebben 

zich beduidend minder scholen laten beïnvloeden door de discussie dan in regio Noord en Midden.  

 

Op een zesde van de scholen was er dit jaar binnen het team ook discussie over het soort piet dat op het 

Sinterklaasfeest aanwezig zal zijn. Dit is ongeveer gelijk aan 2017. Het percentage scholen waar discussie 

was over het soort piet is niet significant hoger binnen Nielsen district I, echter wel binnen Nielsen district 

II (25%). Bij circa één op de tien scholen zorgde de discussie dit jaar voor enige verdeeldheid binnen het 

team. Op scholen in vakantieregio Noord en Midden en op openbare scholen was meer discussie en 

verdeeldheid dan op scholen in regio Zuid en confessionele scholen. 

0,1%

0,3%

1,2%

98%

Met alleen Sinterklaas

Met alleen pieten

Zonder Sinterklaas en pieten

Met Sinterklaas en pieten

Wordt Sinterklaas dit jaar op uw school gevierd met Sinterklaas 

en/of pieten?

1%

3%

4%

30%

83%

Met regenboogpiet

Weet niet

Met een andere soort piet

Met roetveegpiet

Met zwarte piet

Met wat voor piet(en) wordt Sinterklaas dit jaar op uw school gevierd?
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

De invloed van de ‘zwartepietendiscussie’ is op de scholen voornamelijk tot uiting gekomen in: 

- Het volgen van het Sinterklaasjournaal in het uiterlijk van de pieten 

- Het veranderen van de kleding, pruik of lippenstift van pieten 

- Het inzetten van roetveegpieten én zwarte pieten  

- Het inzetten van alleen roetveegpieten 

- Het discussiëren over de kleur van de pieten, zonder uiteindelijk aanpassingen te maken 

 

Discussies binnen het team gingen voornamelijk over: 

- De kleur van de pieten 

- De zin van de landelijke discussie 

- Uiterlijke kenmerken van de pieten (anders dan de kleur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 70% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heeft uw school zich hierbij nog laten beïnvloeden door de 

'zwartepietendiscussie'?

Ja Nee Weet niet

16% 81% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Was er binnen het team discussie over 'het soort piet' dat 

Sinterklaas komt vergezellen?

Ja Nee Weet niet
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

 

 

 

 
‘Zwartepietendiscussie’ op een vijfde van de scholen besproken door leerlingen 

Op een vijfde van de basisscholen hebben leerlingen gepraat of gediscussieerd over de 

‘zwartepietendiscussie’, al dan niet onder leiding van de leerkracht. De onderwerpen die daarbij 

voornamelijk aan de orde kwamen zijn:  

- Hoe het Sinterklaasjournaal met de landelijke discussie omgaat 

- Onbegrip voor de landelijke discussie 

 

 

 
 
 

Op 4% van de basisscholen heeft de discussie voor verdeeldheid tussen leerlingen gezorgd. Bij circa één 

op de acht scholen heeft de ‘zwartepietendiscussie’ volgens leerkrachten ook tot verdeeldheid tussen 

ouders geleid. Het percentage scholen waarbij de discussie tot verdeeldheid tussen ouders heeft gezorgd 

is significant hoger binnen Nielsen district I en II (respectievelijk 24% en 21%). Ook op openbare scholen 

en scholen in vakantieregio Noord en Midden heeft de discussie vaker voor verdeeldheid tussen ouders 

gezorgd dan op andere scholen.    

 
 

9% 88% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In welke mate heeft de 'zwartepietendiscussie' voor verdeeldheid 

binnen het team van uw school gezorgd?

In enige mate Niet Weet niet

21% 76% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hebben leerlingen in uw groep(en) over de 

'zwartepietendiscussie' gepraat of gediscussieerd, 

al dan niet onder uw leiding?

Ja Nee Weet niet
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

 
 
 

 
 
 
 
Afsluitend is de leerkrachten gevraagd of zij verder nog opmerkingen hebben ten aanzien van de 

‘zwartepietendiscussie’. Een derde van de leerkrachten (32%) heeft nog een opmerking achtergelaten, 

waarbij de volgende (samengevat en op willekeurige volgorde) het meest genoemd worden: 

- De ‘zwartepietendiscussie’ moet stoppen 

- Voor kinderen maakt de kleur van de pieten niets uit 

- Sinterklaas is een kinderfeest maar de discussie is alleen tussen volwassenen 

- De ‘zwartepietendiscussie’ dient vreedzamer en met meer respect voor elkaar te verlopen 

- Een kleine minderheid verpest het Sinterklaasfeest  

- Het Sinterklaasfeest is een Nederlandse traditie die moet worden behouden 

- Met de tijd veranderen dingen, het Sinterklaasfeest mag ook veranderen 

- De ‘zwartepietendiscussie’ speelt weinig tot niet buiten de Randstad 

- Het Sinterklaasfeest is niet racistisch of discriminerend 

- Het Sinterklaasfeest moet voor alle kinderen leuk zijn, ongeacht huidskleur 

 

 

  

4% 91% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In welke mate heeft de 'zwartepietendiscussie' voor verdeeldheid 

gezorgd tussen leerlingen in uw groep(en)?

In enige mate Niet Weet niet

1% 13% 55% 32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In welke mate heeft de 'zwartepietendiscussie' voor verdeeldheid 

gezorgd tussen ouders met (een) kind(eren) op uw school?

In sterke mate In enige mate Niet Weet niet
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

BIJLAGE 1 - VERANTWOORDING RESPONS EN HERWEGING 

 

De gerealiseerde netto-respons van leerkrachten is vergeleken met de populatie voor de kenmerken 

denominatie, vakantieregio en schoolgrootte. Verschillen van de netto-respons ten opzichte van de 

populatie zijn door middel van een herweging geëlimineerd (zie de laatste kolom). 

 

De respons op de kenmerken denominatie, vakantieregio en schoolgrootte ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

Van de basisscholen in Nederland bevindt 8% zich in Nielsen district I. In de netto-respons van het 

onderzoek is dit 6% (n=38 leerkrachten).  

 

  

 

 

 

Kenmerk 

Verdeling in de 

netto-respons 

leerkrachten 

n=581 

Werkelijke verdeling 

basisonderwijs 

Wegingsfactor 

leerkrachten 

Denominatie 

Openbaar 30% 35% 1,17 

Protestants-christelijk 29% 24% 0,83 

Rooms-katholiek 31% 28% 0,90 

Anders 10% 13% 1,30 

Vakantieregio 

Noord 36% 40% 1,11 

Midden 32% 30% 0,94 

Zuid 32% 30% 0,94 

Aantal leerlingen 

200 leerlingen of minder 47% 59% 1,26 

201 leerlingen of meer 53% 41% 0,77 

Totaal 100% 100%  
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Om inzicht te geven in de nauwkeurigheidsmarges die op elk steekproefonderzoek van toepassing zijn, is 

een tabel opgenomen waarin bij verschillende netto-respons-aantallen de bijbehorende 

nauwkeurigheidsmarges zijn vermeld. Hierbij is uitgegaan van een betrouwbaarheid van de resultaten van 

95% (betrouwbaarheid = de mate waarin bij herhaalde meting dezelfde resultaten worden verkregen).  

 

Netto-respons 

Uitkomst 

50%-50% 

Uitkomst 

75%-25% 

Uitkomst 

90%-10% 

200 6,9% 6,0% 4,2% 

300 5,7% 4,9% 3,4% 

400 4,9% 4,2% 2,9% 

580 4,1% 3,5% 2,4% 

600 4,0% 3,5% 2,4% 

 

Toelichting op de tabel  

Bij een netto-respons van n=580 dient er bij een uitkomst van bijvoorbeeld ‘50% van de leerkrachten basisonderwijs is 

het wel eens met stelling X en 50% niet’ rekening mee te worden gehouden dat de werkelijke percentages zullen liggen 

tussen 45,9% (50% -/- 4,1%) en 54,1% (50% + 4,1%). 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

BIJLAGE 2 – SIGNIFICANTE VERSCHILLEN 

 
 
Met wat voor pieten wordt Sinterklaas dit jaar op uw school gevierd? 

 

 

 
 

 Zwarte piet Roetveegpiet 

Denominatie 

Openbaar 77% 34% 

Protestants-christelijk 91% 19% 

Rooms-katholiek 90% 27% 

Anders 72% 46% 

Vakantieregio 

Noord 80% 33% 

Midden 81% 38% 

Zuid 89% 18% 

Aantal leerlingen 

200 leerlingen of minder 87% 22% 

201 leerlingen of meer 77% 42% 

Nielsen districten   

District I 47% 69% 

District II 71% 49% 

Gemiddelde overig 91% 19% 

Totaal 83% 30% 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Heeft uw school zich hierbij nog laten beïnvloeden door de 'zwartepietendiscussie'?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nee Ja Weet niet 

Denominatie 

Openbaar 59% 32% 9% 

Protestants-christelijk 82% 14% 4% 

Rooms-katholiek 80% 15% 5% 

Anders 56% 27% 18% 

Vakantieregio 

Noord 67% 25% 8% 

Midden 63% 30% 7% 

Zuid 80% 13% 8% 

Aantal leerlingen 

200 leerlingen of minder 76% 18% 7% 

201 leerlingen of meer 61% 30% 10% 

Nielsen districten    

District I 27% 64% 9% 

District II 55% 36% 10% 

Gemiddelde overig 80% 14% 7% 

Totaal 70% 23% 8% 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Was er binnen het team discussie over 'het soort piet' dat Sinterklaas komt vergezellen? 

 

 

 

 

 Nee Ja Weet niet 

Denominatie 

Openbaar 76% 19% 4% 

Protestants-christelijk 84% 11% 5% 

Rooms-katholiek 87% 10% 3% 

Anders 75% 25% 0% 

Vakantieregio 

Noord 78% 19% 3% 

Midden 80% 17% 3% 

Zuid 87% 9% 5% 

Aantal leerlingen 

200 leerlingen of minder 84% 15% 2% 

201 leerlingen of meer 77% 16% 7% 

Nielsen districten    

District I 79% 18% 3% 

District II 71% 25% 4% 

Gemiddelde overig 85% 12% 4% 

Totaal 81% 16% 4% 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

In welke mate heeft de 'zwartepietendiscussie' voor verdeeldheid binnen het team van uw 

school gezorgd? 

 

 

  

 In sterke mate In enige mate Niet Weet niet 

Denominatie  

Openbaar 1% 15% 81% 4% 

Protestants-christelijk 0% 7% 92% 1% 

Rooms-katholiek 1% 4% 91% 4% 

Anders 0% 10% 89% 10% 

Vakantieregio  

Noord 0% 10% 88% 2% 

Midden 1% 11% 86% 3% 

Zuid 0% 7% 89% 5% 

Aantal leerlingen  

200 leerlingen of minder 0% 8% 90% 2% 

201 leerlingen of meer 1% 11% 84% 4% 

Nielsen districten     

District I 0% 5% 95% 0% 

District II 1% 12% 82% 5% 

Gemiddelde overig 0% 8% 89% 2% 

Totaal 0% 9% 88% 3% 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

In welke mate heeft de 'zwartepietendiscussie' voor verdeeldheid gezorgd tussen ouders met 

(een) kind(eren) op uw school? 

 

 

  

 In sterke mate In enige mate Niet Weet niet 

Denominatie  

Openbaar 1% 16% 50% 32% 

Protestants-christelijk 0% 5% 65% 30% 

Rooms-katholiek 0% 11% 56% 33% 

Anders 0% 18% 49% 33% 

Vakantieregio  

Noord 1% 15% 57% 27% 

Midden 1% 16% 50% 32% 

Zuid 0% 6% 56% 38% 

Aantal leerlingen  

200 leerlingen of minder 1% 11% 57% 32% 

201 leerlingen of meer 1% 14% 53% 32% 

Nielsen districten     

District I 0% 24% 54% 22% 

District II 2% 19% 48% 31% 

Gemiddelde overig 0% 9% 58% 33% 

Totaal 1% 13% 55% 32% 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

BIJLAGE 3 – TOELICHTINGEN EN OPEN ANTWOORDEN 

 

 

Waarom viert uw school (dit jaar) geen Sinterklaas? 

 

- Dat hebben we nog nooit gedaan (Gek hè) 

- Dat laten we als school aan thuis over... 

- Dat vinden wij niet passen bij onze identiteit. Wij zijn een reformatorische school. 

- De school heeft een Islamitische identiteit en viert geen Sinterklaas of Kerst. 

- Dit doet onze school nooit vanwege de identiteit. 

- Islamitisch onderwijs. 

- Nooit gedaan i.v.m. christelijke identiteit. 

- Om principiële redenen. 

- Omdat we er vanuit onze visie en principe niet achter kunnen staan. 

- Past niet bij de identiteit van de school. 

- Past niet binnen de identiteit. 

- Uit religieus oogpunt. Niet alle ouders staan achter het vieren van sinterklaas. Onze school is een 

school op reformatorische grondslag. 

- Vanuit onze principiële achtergrond. 

- Vanwege principiële redenen. 

- Wij besteden op school geen specifieke aandacht aan het Sinterklaasfeest omdat het voor sommige 

ouders gevoelig ligt in verband met hun geloof. 

- Wij zijn een christelijke school. 

- Wij zijn een islamitische school. 

- Wij zijn een reformatorische school en 'geloven' niet in Sinterklaas. 

- Wij zijn een Reformatorische school. Sinterklaas is een niet bestaande man met een groot dik boek 

waar alles instaat van de kinderen. Wij willen niet dat er verwarring gaat ontstaan met de Heere God 

en de Bijbel. 

- Zwarte pieten discussie.  
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Met wat voor pieten wordt Sinterklaas dit jaar op uw school gevierd? 

 

Met een ander soort piet(en), te weten… 

 

- alle soorten pieten 

- bruin 

- bruine 

- bruine 'zwarte pieten' 

- bruine Piet, opa Piet 

- bruine pieten 

- Bruine pieten 

- Donkerbruin en klein beetje roetveeg 

- donkerbruine pieten 

- Eigen huidskleur, voornamelijk blank. 

- Gekleurde pieten 

- Ik denk zwarte en roetveegpieten 

- ik geloof met van alles wat 

- kinderen van groep 8 gaan ook als piet, ik weet niet of ze geschminkt gaan worden. 

- licht bruin 

- Meisjespiet met strikjespruik 

- mix van pieten 

- Ouders zijn hulppieten 

- roetveeg en zwarte pieten 

- Twee buitenlandse jongens die het superleuk vinden om voor ZWARTE piet te spelen  
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Heeft uw school zich hierbij nog laten beïnvloeden door de ‘zwartepietendiscussie’? Zo ja, op 

welke manier? 
 

Ja, op de volgende manier… 
 
- 1 roetveegpiet erbij 

- Aanpassen van de zwarte naar roetveegpiet. Besluit van het bestuur 

- Aanpassing aan Sinterklaasjournaal 

- aanpassing in kleur en pruik 

- Aanpassingen aan zwarte Piet 

- Aansluiten bij het sinterklaasjournaal 

- Afspraak wanneer één ouder er iets over zei dat we het aan gingen passen! 

- afspraken binnen het bestuur over welke Pieten wij graag zien 

- Afspraken over oorbellen, lippen. 

- Al jaren het kroeshaar weg, geen rode lippen meer, geen zwarte panty's. Ze doen ook niet ''gek''. 

- Als in eerdere jaren is binnen het bestuur afgesproken om wat betreft het uiterlijk van de pieten het 

Sinterklaasjournaal te volgen 

- Banners/ versiering zwarte Piet weggelaten 

- Benaming geen zwarte piet 

- beslissing door het bestuur gemaakt 

- bovenschools opgelegd,dat we mee moeten met de lijn van het Sinterklaasjournaal 

- Conform sinterklaasjournaal 

- Dat het onderwerp besproken is met team en ouderraad 

- De directie heeft dit besloten na een enquête onder de ouders 

- De naastgelegen openbare school vroeg om overleg 

- De oorbellen zijn weg en er zijn andere pruiken met bruin, recht en lang haar. 

- de pieten zijn aangepast 

- De versiering van de groepen zijn aangepast: witte pieten, roetveegpieten, zwarte pieten. 

- Deze is ter sprake gekomen. 

- Dit jaar is het voor het eerst dat we roetveegpieten hebben. Eerder was dat niet mogelijk vanwege 

herkenning van ouders. 

- Door de pieten aan te passen 

- Door opnieuw de vraag te stellen: Waarom vieren we het feest op deze manier. 

- Door ouders 

- door roetveegpieten te introduceren. ( sinds vorig schooljaar) 

- Door te kiezen voor verschillende 'soorten' pieten 

- door vorig jaar al te kiezen voor bruine in plaats van zwarte pieten 

- Een aantal van ons wil van de zwarte pieten af, maar de weg van geleidelijkheid heeft daarbij de 

voorkeur. Elk jaar mee roetvegen en minder zwart 

- Een direct gevolg van de discussie maar wel eentje waar we achter staan 

- Eerst waren er alleen maar zwarte pieten. 

- Er is over gepraat in de koffiekamer. Het uiterlijk van de Pieter is aangepast. 

- er is over gesproken tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging 

- er zijn geen zwarte pieten 

- Er zijn nu ook roetveeg pieten. 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

- Er zijn veel roetveeg pieten met hier en daar een zwarte Piet. 

- Geen pieten die zwart zijn 

- Geen pikzwarte pieten; geen knalrode lippen, geen roe, geen grote oorbellen; de 'slaven'kenmerken 

hebben we eruit gehaald 

- Geen zwarte pieten meer, maar tegemoetkomen aan zowel voor- als tegenstanders van zwarte piet. 

- Gekeken naar het algehele beleid. Daarbij kijken wat de gemeente doet en de stichting waar de 

school onder valt. 

- Gepaste aanpassing 

- gesprekken van directie met ouder(s) 

- haardracht, oorbellen en rode lippen niet meer 

- Het bestuur heeft dit advies enkele jaren geleden gegeven 

- Het bestuur heeft dit verplicht gesteld aan alle aangesloten scholen. 

- Het feit dat er ook roetveegpieten zullen zijn, is daar een uitvloeisel van. 

- het is besproken, maar wij blijven voor nu bij zwarte piet i.v.m. de ouders die anders herkend 

worden. 

- Ik gesprek met or en team 

- In gesprek met ouders. En een veranderende kijk op de traditie. Daarnaast een adviesbrief vanuit het 

bestuur. 

- In het directeuren overleg is de discussie besproken en dit is eruit gekomen. Tijdens de intocht in de 

stad waren alle pieten zwart 

- In overleg met de ouders is na een jaar regenboogpieten gekozen voor roetpieten. 

- Inachtneming van de pieten, geen rode lopen, grote oorbellen e.d. 

- Jaren geleden door de eerste protesten zijn de roetveegpieten toegevoegd. 

- Je luistert naar de meningen van ouders. 

- Je wil iedereen tevreden houden, dus je past je aan aan de massa. Vandaar roetveegpieten. 

- Kiezen voor de gulden middenweg en vooral de kinderen laten genieten! 

- Meedenken aanpassen 

- Meegaan met maatschappelijke veranderingen 

- Mening van ouders. 

- Niet alleen zwarte pieten 

- Niet meer alleen zwarte piet 

- onze school staat in een multiculturele wijk en we willen geen aanstoot geven 

- Onze vaste Sint wilde graag ook ´roetveegpieten' 

- Ook een aantal roet veeg pieten 

- Ouderraad gesproken en laten meewegen 

- ouders hadden een duidelijke mening en voorkeur voor roetveegpieten. 

- Pieten zijn aangepast qua kleur, lippenstift en oorbellen 

- Pieten zijn gemoderniseerd. Roetveegpieten zijn vanwege de herkenbaarheid niet mogelijk binnen ons 

dorp. 

- rekening gehouden met de voorkeur van ouders 

- Rekening gehouden met het beleid van de Gemeente Amsterdam 

- Rekening houden met een ander staat centraal 

- Rekening houden met t Journaal 

- Rekeninghoudend met de heersende gevoelens rond Piet 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

- richtlijnen van bestuur 

- roetveeg piet erbij. 

- roetveegpieten 

- Roetveegpieten 

- roetveegpieten. We houden gemeente Haarlem aan. 

- Sinds 2 jaar hebben we roetveegpieten nav de landelijke discussie. 

- Sint uit t dorp wilde niet meer komen op onze school door de eisen vanuit de stichting. Daarom 

gekozen voor een andere invulling van 5 dec 

- Sinterklaasjournaal 

- SPO Utrecht was vorig jaar door ouders voor de rechter gedaagd. Sindsdien is er een streng beleid 

- veel overleg maar dit is de keuze van de ouders en hier in het dorp bij de intocht ook. 

- Versiering in de school wordt al gedeeltelijk aangepast in Roetveegpieten. Bij de intocht gebruiken we 

Zwarte Pieten i.v.m. herkenning van ouders door de gelovigen. 

- Via de stichting 

- Voorheen waren onze pieten altijd zwart. Toen de discussie startte hebben wij onze pieten aangepast. 

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen een leuk feest is. 

- Vorig jaar hadden we roetveegpieten 

- We doen al jaren roetveegpieten, zodra duidelijk was dat de oorsprong van Zwarte Piet een racistisch 

aspect heeft. 

- We gaan mee met het Sinterklaasjournaal 

- we gebruiken al jaren geen zwarte schmink, maar bruine. 

- We hadden altijd alleen zwarte pieten. Sinds 3 jaar hebben we ook roetveeg pieten. 

- we hebben aanwijzingen van het bestuur gekregen. 

- We hebben er in het team over gesproken en een besluit genomen 

- We hebben het er wel over gehad, maar de mensen die de intocht in het dorp regelen, regelen ook 

de zwarte pieten voor school, dus dat zijn dezelfde als bij de intocht. 

- we hebben nu roetveegpieten 

- We hebben vanuit ons bestuur voorschriften gekregen om ieder jaar een bepaald element meer van 

de traditionele zwarte piet weg te laten. 

- We hebben zelf de discussie gevoerd twee jaar geleden en op basis van onze visie besloten dat er 

veeg pieten komen 

- We houden de landelijke trend in de gaten 

- we letten op de aankleding, liederen zijn aangepast en het uiterlijk van Piet is aangepast. 

- We proberen met iedereen rekening te houden en willen een geleidelijke verandering. 

- We volgen de trend van het Sinterklaas journaal. 

- we volgen het sinterklaasjournaal 

- We volgen het Sinterklaasjournaal 

- We volgen het Sinterklaasjournaal, n.a.v. de verhaallijn bepalen we welke aanpassingen de Pieten 

krijgen. 

- We wilden eigenlijk meer aansluiten bij het Sinterklaasjournaal en daarom 1 of meer roetveegpieten. 

Maar de pieten die bij ons meedoen hebben duidelijk gemaakt dat ze niet mee wilden werken als wij 

met roetveegpieten wilden werken. Ze wilden alleen meedoen als ze als zwarte piet mochten komen. 

- We willen niemand een naar gevoel geven dus hebben we roetveegpieten gekozen 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

- We willen niemand kwetsen en hebben dus gekozen voor een combinatie. We staan zelf achter de 

roetveegpieten. 

- Welke kleur krijgen de pieten. 

- Wij denken dat een groep mensen zich gekwetst voelt met zwarte Pieten; dat willen wij niet. Als 

roetveegpieten dan goed is, gaan we daarin mee. 

- Wij hebben als team erover gesproken en onze voorkeur gaat uit naar roetveegpieten, er kwam 

helaas een hele sterke reactie vanuit onze ouderraad. We willen de komende jaren toegroeien naar 

roetveegpieten. 

- Wij hebben de discussie in het team besproken en besloten ons te laten leiden door het 

sinterklaasjournaal en dus te kiezen voor roetveegpieten. Overigens komt dit overeen met de 

opvattingen van de meerderheid van het team. 

- wij hebben ervoor gekozen om de 'lijn' van het sinterklaas journaal te volgen en de pieten dus niet 

meer zwarte pieten te noemen maar gewoon Piet of Roetveegpiet 

- Wij hebben het extra zorgvuldig besproken 

- Wij hebben zelf binnen het team en de ouderraad gesprekken met elkaar gevoerd. Omdat wij een 

gemengde populatie hebben, vonden we het belangrijk dat er rekening gehouden werd met de 

gevoelens van kinderen met een donkere huid. Daarnaast heeft onze stichting uitspraak gedaan over 

welke soort pieten op de scholen mochten. 

- Wij houden ook het Sinterklaasjournaal aan. 

- wij houden rekening met mensen die het niet fijn vinden alleen zwarte pieten te zien. Dus ook 

roetveeg 

- Wij houden vast aan het Sinterklaasjournaal. 

- Wij laten ons hierin leiden door het Sinterklaasjournaal 

- Wij volgen de trend van het Sinterklaasjournaal om een argument te hebben wat wel niet kan! 

- Wij volgen het sinterklaasjournaal 

- Wij zijn al een paar jaar bezig met 'afbouwen'. Geen rode lippen of grote oorbellen. Ook de rol van 

Piet (als het dommige/onhandige hulpje van de sint) verandert. Piet groeit in aanzien. 

- Wij zijn een internationale school en vieren al jaren Sinterklaas met bontgekleurde pieten (al meer 

dan 12 jaar). 

- wij zijn ons bewust van de discussie en dat er langzaam veranderingen optreden. Ook wij zullen hier 

langzaam in meegaan rekening houdende met de maatschappij en de cultuur van het dorp waar onze 

school staat. 

- Zelf ook over nagedacht en voor roetveegpieten gekozen  
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Was er binnen het team discussie over ‘het soort piet’ dat Sinterklaas komt vergezellen?  

Zo ja, waar ging die discussie over? 

 

Ja, de volgende discussie… 

 

- Alleen gesproken over roetpieten. 

- Ben zelf geen voorstander van Zwarte Pieten maar voor rest team geen discussie 

- Binnen de sinterklaas commissie ende directie. Over de kleur en hoe ouders daar ook wat over 

vinden. 

- Bovenschools beleid waar je zelf niet achterstaat moeten vertegenwoordigen is lastig. 

- Dat volwassenen het verpesten voor de kinderen. 

- De één staat meer voor verandering van de piet dan de ander. 

- de gebruikelijke zwarte Pieten discussie, roetveeg of zwart. 

- De kleur van de piet. Sommigen zagen hem liever helemaal zwart. 

- de kleur, maar ik weet niet wat het uiteindelijk geworden is. 

- De mensen die zwarte piet spelen wilden dit niet doen als ze roetveeg moesten worden. We hebben 

nu een beide Pieten. 

- Die discussie is geweest. 

- dit hebben we vorig jaar al ingezet 

- Een aantal collega’s (ook ik) zouden liever roetveegpieten hebben. 

- Eerlijk gezegd vond merendeel het niet nodig om de zwarte pieten weg te halen. 

- Er is over roetveegpieten gedacht, maar omdat het ouders/broers/zussen van kinderen betreft, lukt 

dat niet 

- Er was geen discussie,maar een goed gesprek. We zien alleen maar mooie eigenschappen bij Pieten. 

Discriminatie vinden we slecht. Maar slavernij erbij halen is onzin. Een boerenmeisje uit West-

Friesland dat in Amsterdam een dienstje had werkte van 6 tot 22 uur voor kost en inwoning en werd 

verkracht door haar werkgever en ontslagen als ze zwanger werd. Het machtsmisbruik van toen had 

niets te maken met kleur. De enkeling had macht en zag de ander als minderwaardig. Triest!  Slaven 

drijven is walgelijk,maar haal het niet bij dit feest. Kinderen vinden Pieten leuk. Sommigen vinden 

Sinterklaas een beetje eng. 

- Er zijn collega's die alleen zwarte pieten willen. 

- gaan we mee met het beleid van de stad 

- Gaan we volledig over op roetveegpieten, of gedeeltelijk? 

- Geen echte discussie, maar wel gepraat over wat is het beste. We willen eigenlijk van de zwarte 

pieten af, maar er zijn nog een paar tegenstribbelaars. Ook bij de OR zijn de meningen verdeeld 

- Gelijk aan de discussie in de maatschappij 

- Het bestuur heeft een plan voor de pieten bij ons neergelegd. Wat we helaas merken is dat de 

meeste sinterklaas en pieten niet willen aanpassen. Ze weigeren dan te komen. 

- het moet roetveeg zijn en een bruine piet, geen zwart 

- Hoe de pieten eruit moeten zien 

- Hoe het in Nederland zo ver kan komen 

- Ieder jaar in november is er discussie over het thema, waarbij ik wil aantekenen dat er veel collega's 

zijn die de hele discussie overtrokken vinden. Op onze school is het verband zwarte Piet / racisme 

nooit een item geweest. 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

- In welke mate kunnen we tegemoetkomen aan de mensen die er duidelijk problemen mee hebben en 

hoe zorgen we er toch voor dat Piet niet direct als bekende wordt herkend 

- Ja, voors en tegens zijn besproken. 

- Leeft het bij de ouders, ja of nee. Leeft bijna niet bij de ouders. Geen enkele ouder heeft iets 

aangegeven 

- Maar we waren er snel uit. We wilden eigenlijk gewoon doorgaan zoals we altijd deden. De directrice 

wilde wel graag wat meer tegemoet komen aan de mensen die er wat tegen hebben. Ook omdat we 

nu wat meer buitenlandse kinderen op school hebben. Maar omdat onze pieten niet mee willen 

werken laten we alles zoals het is. 

- Nederlands feest : Nederlandse gebruiken 

- Niet iedereen was het eens met uiterlijk pieten 

- of de term zwarte piet wel of niet discriminerend is. deze discussies vinden informeel plaats. staan 

dus niet op de agenda van bv teamvergaderingen 

- Of er veranderingen moesten komen in vergelijking met vorig jaar. Maar met zowel zwarte als 

roetveegpieten was iedereen tevreden. 

- Of het roetveegpieten zouden worden of regenboogpieten. 

- Of we mee moesten gaan met roetveegpieten. 

- of ze helemaal of deels geschminkt moesten worden. voor de eventuele herkenbaarheid is gekozen 

voor helemaal. 

- Of ze zwart moesten Zijn? 

- Ook  hier op school zijn voor en tegenstanders van Zwarte Pieten. De kwestie is ook besproken in de 

MR. 

- Ook roetveeg pieten 

- Over de landelijke discussie en of we daar wel of niet in mee moesten gaan 

- over wel/geen roetveegpieten, zwarte pieten enz. Vooral geen rare gekleurde pieten en andere 

soorten 

- Pieten 

- Racisme 

- roetveeg of helemaal zwart? Verder verkleden de kinderen van groep 8 zich ook af en toe als piet, 

moeten deze  helemaal zwart (anders herkennen de kleine kinderen ze ) 

- Roetveegpiet of zwarte piet? 

- Roetveegpieten 

- Roetveegpieten of zwarte pieten 

- Sinterklaasjournaal 

- sommige collega's neigen meer naar zwarte piet, maar zijn overtuigd door de collega's die achter 

roetveegpieten staan. 

- Sommige collega's wilden traditionele Piet, maar dit is besloten door bestuur. 

- Sommigen vonden heel stellig dat Pieten zwart moeten zijn, maar dat is al weer een paar jaar 

geleden. Nu is er geen discussie meer over het uiterlijk van Piet. Drie jaar geleden was er nog een 

Piet met een  Surinaams accent. Die Piet had geen benul, dat dat in deze tijd echt niet meer kan. 

- Sommigen waren voor andere pieten, sommige voor zwarte pieten 

- Veeg- of zwarte of bruine pieten 

- Veel collega's vinden het flauwekul en vinden dat Piet zwart moet zijn. Ik ben het er niet mee eens, 

maar we hebben er niet over gediscussieerd. 
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

- Vele voorstanders en tegenstanders. Vanuit team lastig om tot besluit te komen. 

- Verdeelt over echte zwarte pieten of roetveegpieten. Onzin of juist goed dat dit gebeurt. Ook lastig 

want veel leerkrachten moeten nu hun jarenlang gespaarde Sinterklaasspullen waarbij nog echte 

zwarte pieten afbeeldingen/ knuffels zijn nu wegdoen omdat er voor gekozen is dat we deze niet 

meer mogen gebruiken. 

- verschillende meningen over wat voor pieten het moeten zijn 

- volgen we de gemeente of maken we eigen keuze 

- voor en tegenstanders..... 

- Waarom mensen het moeilijk vinden om een Kinderfeest met rust te laten en kinderen laten geloven 

in Sinterklaas en Zwarte Piet. Er zijn al meerdere kinderen die aangeven niet te geloven dat 

Roetveegpieten echt zijn. Het feest is dus voor deze kinderen vroegtijdig verpest. 

- Waarom nog wel 1 zwarte piet, die kan ook nog standerd worden 

- Waarom scholen anders moeten doen dan de intocht in de stad 

- Wat een onzin al die poeha 

- wat gaan we doen? 

- We hebben het erover gehad en kwamen al snel tot de conclusie dat we allemaal met de roetveegpiet 

kunnen leven. 

- We hebben voor iedereen een middenweg gekozen 

- we willen een zwarte piet 

- Wel of geen gekleurde (voorgaande jaren) dit jaar niet omdat er een uitspraak door de stichting is 

gedaan 

- Wel of geen ZWARTE piet erbij. 

- wel of niet de ouders mee laten denken 

- wel of niet zwart 

- wel of niet zwart --> neergelegd bij schoolbesluit 

- Welk journaal er gekeken gaat worden met of zonder zwarte pieten 

- Wij wilden eigenlijk alleen zwarte pieten 

- zowel voor-als tegenstanders binnen teamgeleding 

- Zwart of roetveeg 

- Zwart of roetveeg. De afgelopen jaren hebben wij zwarte pieten gehad. 

- Zwart,  kleur of roetveeg 

- zwarte of roetveeg pieten 

- Zwarte Piet of Roetveeg Piet 

- Zwarte pieten of roetveegpieten  
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Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

Is de ‘zwartepietendiscussie’ in uw groep(en) beland? Met andere woorden: hebben 

leerlingen in uw groep(en) hierover gepraat of gediscussieerd, al dan niet onder uw leiding? 

 

Ja, op de volgende manier:… 

 
- 1 lln uit Gambia mag het niet vieren vanwege discriminatie gevoel bij zijn ouders 

- aan de hand van het Sinterklaasjournaal ontstond een discussie die echter alleen ging over het slecht 

geschminkt zijn van de roetveegpieten. 

- Als het in het Jeugdjournaal aan bod is gekomen (wat ik zo even niet meer weet) dan zal er 

inderdaad door een aantal kinderen op gereageerd zijn. We hebben er niet uitgebreid aandacht aan 

besteed. 

- Als het op het jeugdjournaal is, praat ik er met mijn groep over. 

- Als nieuwsbericht in de krantenkring 

- Andere Sint en pieten ingehuurd... 

- Bang voor de actievoerders, snappen de discussie niet. 

- besproken in de klas. Kinderen zagen geen bezwaar in zwarte piet maar als anderen dat wel hebben, 

is aanpassen geen punt. 

- Bij de crea stelde ik voor om geen zwarte pieten te maken, omdat we dan mensen kunnen kwetsen, 

maar dat vonden de kinderen onzin. "We weten zelf wel hoe we hier mee om moeten gaan, juf!". Het 

is niet om iemand te kwetsen. We hebben roetveegpieten en ook zwarte pieten en dat kan goed 

samen. Kinderen hebben mij ervan overtuigd, dat het allebei kan. 

- bij het zien van het sinterklaasjournaal. waarom heeft de Piet vegen? 

- bij ons komt zwarte piet wel langs hoor. 

- bovenbouw heeft erover gesproken (en willen zelf gewoon lekker bruin/zwart zijn) 

- Bovenbouw heeft het er ook over. Kinderen praten onderling en ik ga daar klassikaal op door. Ik vind 

het belangrijk dat kinderen leren discussiëren op een goede manier (luisteren en met begrip voor een 

ander zijn standpunt) 

- Commentaar van ouders 

- dat het een feest is voor de kleinere kinderen, traditie in Nederland 

- Dat het jammer is dat er mensen zijn die het feest negatief beïnvloeden waardoor ouders zich minder 

veilig voelen om naar bijvoorbeeld een intocht te gaan terwijl dit een groot feest zou moeten zijn!!!! 

- dat het media aandacht kreeg en dat collega's noch leerlingen begrijpen waarom het kinderfeest op 

die negatieve manier aandacht krijgt. Wij hebben ook kinderen en ouders op school met een andere 

huidskleur. Het is duidelijk geen probleem voor hen. Het is nu een principe geworden dat Piet 

helemaal weg moet. In welke vorm dan ook en niet of Sint nog hulpjes nodig heeft wat de kinderen 

heel normaal vinden. 

- Dat ze het jammer vonden dat er mensen opgepakt zijn tijdens het feest voor kinderen 

- De discussie aangegaan...wie vind wat en waarom?! 

- De leerlingen van gr 8 volgden de rechtszaak of de intocht door mocht gaan. Alle kinderen hebben de 

mening dat zwarte Piet geen vorm van discriminatie is en zijn hier verontwaardigd over. 

- De leerlingen vinden het grote onzin 

- discussie n.a.v. het jeugdjournaal 

- discussie n.a.v. jeugdjournaal 

- Discussiekring 
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- Dit jaar niet, maar er kwamen wel vragen bij de kaas- stroopwafel- en regenboogpieten 

- Door andere onderwerpen komt het soms uit op de pietendiscussie. Dan geven de leerlingen hun 

mening, zonder dat daar vervelende reacties op komen. 

- door berichten uit het (jeugd)journaal, open gesprekken voeren 

- Door samen over te praten. 

- Een van de leerlingen heeft de stelling ingebracht: Zwarte piet moet zwart blijven. Daar waren de 

kinderen het unaniem over eens... 

- Eigenlijk vinden alle kinderen Roetveegpiet prima, al horen ze soms anders van hun ouders 

- Enkele jaren geleden, toen de discussie op gang kwam. We hadden hierover een open gesprek. Voor 

de leerlingen was de zwarte Piet geen probleem - ze zien het niet als discriminatie. 

- Er is over gepraat doordat kinderen het via de media etc horen 

- Gesprek in de klas 

- Gesprekken gingen over discriminatie. 

- gewoon overgehad en was leuk om hierover te praten. De lln zien het probleem er niet zo van in 

- groepsgesprek 

- Het is ter sprake gekomen, het was geen echte discussie 

- Het kwam ter sprake bij een onderwerp over Martin Luther King met zijn 'I have a dream' toespraak 

- het leeft daar wel en in relatie tot discriminatie kan dit op 2 manieren worden opgevat; daar denken 

de kinderen ook over na en dat wordt bespreekbaar gemaakt; wordt het geen tijd voor een 

"gekleurde" Sint? 

- Ik geef muziekles dus ik weet het niet 

- Ik heb de discussie afgedaan met: "Zolang er 1 kind huilt om Zwarte Piet, moeten beige mensen hun 

mond houden." Geen feest is het waard om minderheden een rotgevoel te bezorgen. Dan is het een 

KuKluxFeest en daar wil je niet bij zijn. 

- Ik heb gisteren een Pietje gemaakt van pijpenragers, als voorbeeld voor een handvaardigheid les. Een 

meisje dat vanochtend mijn poppetje zag zie: “Meester waarom is uw Piet niet zwart?” 

- Ik heb het aangezwengeld. Kinderen tonen begrip voor mensen die zich gediscrimineerd voelen. 

Denken bij Pieten aan: vrolijk,aardig, grappig,onhandig, het komt altijd weer goed, geen hoogtevrees, 

lenig, sterk, vrijgevig [dit schrijf ik nu over van het bord- gesprek gisteren in de groep 

- Ik heb het er in eerdere schooljaren met mijn groep over gepraat, geen discussie. Vanaf vorig jaar is 

het geen issue meer, dus hoor je de leerlingen er ook niet meer over. 

- Ik heb het zelf aangekaart. Ik heb aan de leerlingen (ik heb veel verschillende nationaliteiten in mijn 

groep) gevraagd of ik Zwarte Pieten mocht ophangen in de klas. Hier hebben we toen een gesprek 

over gevoerd. Iedereen heeft ingestemd met het ophangen van de Zwarte Pieten 

- In de groepen acht. Zij vormen een deel van de Pieten 

- in een debat over een andere onderwerp, gaf ik deze discussie als voorbeeld van hoe mensen ergens 

over van mening kunnen verschillen en dat het goed is om je, ook al deel je die mening niet, je toch 

te verplaatsen in de argumenten van de ander. 

- in een kringgesprek 

- Ja, met elkaar gesproken en over de impact. 

- Je merkt dat het in het nieuws is geweest en dat de kinderen er onderling over praten. Daarna 

hebben we er even kort in de klas over gepraat. 

- Journaal gekeken 

- Journaals 
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- Kinderen benoemen het,  racisme ook mijn gekleurde kinderen vinden het belangrijk dat zwarte Piety 

niet meer zou kunnen 

- Kinderen in de bovenbouw verklanken veelal de mening van hun ouders. Ik proef veel onbegrip om 

het feit dat zwarte piet zou moeten verdwijnen. Als leerkracht blijf ik neutraal naar de kinderen toe. 

- kinderen nemen de meningen van hun ouders aan en kunnen hier erg stellig in zijn. Hierover hebben 

we gesproken dat iedereen zijn eigen mening mag hebben, maar met respect spreekt over een ander. 

- kinderen noemen het soms op, omdat het in het nieuws is. 

- Kinderen van groep 8 hebben er een mening over. Vinden het over het algemeen onzin dat erover 

gediscussieerd wordt: zwarte piet is toch gewoon zwart! 

- Kinderen vinden het onzin 

- Kinderen vroegen bewust of er wel zwarte Zwarte Pieten zouden zijn. 

- Kleuters en groep 3 accepteren alle soorten pieten. 

- Kort benoemd 

- kort, n.a.v. jeugdjournaal 

- Kringgesprek 

- Kringgesprek, discussie 

- Leerlingen brachten het als gespreksonderwerp in tijdens een activiteiten moment 

- Leerlingen hebben hierover gediscussieerd n.a.v. het Jeugdjournaal. 

- leerlingen praten er onderling wel eens over, n.a.v. de actualiteiten 

- Lesonderdeel: Nieuws van de dag. Kinderen bereiden een nieuwsbericht voor en zorgen ook voor 1 a 

2 stellingen om over te discussiëren. 

- n.a.v. een nieuwskring door een van de kinderen over dit onderwerp hebben we stellingen besproken 

over dit onderwerp 

- n.a.v. het jeugdjournaal over de landelijke intocht van Sinterklaas. 

- N.a.v. het nieuws van het weekend. 

- N.a.v. het sinterklaasjournaal 

- n.a.v. jeugdjournaal 

- n.a.v. krantenbeurt meningen gedeeld met elkaar 

- n.a.v. nieuwsberichten en gekoppeld aan geschiedenis lessen 

- Naar aanleiding van het jeugdjournaal 

- N.a.v. een item in het jeugdjournaal (protesten bij de intocht) hebben we hier over gepraat. 

- N.a.v. het nieuwe 

- n.a.v. het sinterklaas journaal (groep 7) 

- N.a.v. item in journaal 

- negatief, het moet een kinderfeest blijven 

- Onderling terwijl we op de fiets van gym naar school gingen. 

- Ouders en kinderen praten hier zelf onderling over. 

- overdenken wat je ervan vindt en het belang van rekening houden met elkaar 

- Praten over waarom er discussie is, voor- en tegenstanders 

- PVV gevoede uitingen van een leerling en de grote meerderheid die daar tegenin ging, n.a.v. een 

uitzending van het jeugdjournaal. 

- sommige kinderen zien een echte zwarte Piet als discriminatie terwijl andere kinderen dit onzin 

vinden. 

- Stellingkring 
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- Tijdens een les over gehad onder leiding van de leerkracht. 

- Tijdens een spontaan gesprek kwam het onderwerp aan bod. 

- Tijdens het begingesprek kwam dit herhaaldelijk naar voren. 

- Tijdens het bespreken van het nieuws komt dit ter sprake. 

- via actualiteitenkring 

- Via het jeugdjournaal 

- Via het jeugdjournaal werd er iets aandacht aan besteed. De klas was unaniem eens, gewoon zwart 

maken.. 

- Via jeugdjournaal 

- Via jeugdjournaal. Met name de rellen waren indrukwekkend... 

- via stelling jeugdjournaal en n.a.v. geschiedenisles over de slavernij. 

- Vinden het belachelijk dat volwassenen er zo’n probleem van maken. 

- Vinden het belachelijk. Vooral alle rellen en het gedoe rondom de intocht en 

- Vooral achterliggende stemmen van ouders zijn via lln hoorbaar. Geprobeerd het verhaal enigszins te 

nuanceren. 

- Vragen waarom de discussie 

- Waarom doen al die mensen zo stom?? Daarna heb ik uitgelegd wat de standpunten van beide 

partijen zijn. Vervolgens hebben we het gehad over luisteren naar elkaar en wat een mooie 

middenweg zou zijn. 

- Was geen discussie, iedereen was het eens belachelijk dat gezeur over zwarte piet. Niemand linkt dat 

aan een slavenverleden, discriminatie of wat dan ook. 

- We bespreken dit zoals het komt. 

- We hebben er een taalles van gemaakt. 

- We hebben het er soms over als het aan bod komt 

- we hebben het erover gehad, maar er was geen discussie. Wat de Sint meebrengt vinden we oke. 

- We hebben in de plusklas gesproken over beide standpunten 

- We hebben n.a.v. de actualiteit het gehad over de protesten voor en tegen Zwarte Piet. En vooral 

over de manier van protesteren. 

- We hebben vorig jaar met de kinderen besproken waarom zaken zo gevoelig liggen. Kinderen gaven 

aan vooral pieten zwart/bruin te willen houden. 

- we kunnen best rekening met elkaar houden. 

- Wij behandelen bij tijdens de geschiedenisles de slavernij. Dit heb ik gebruikt om duidelijk te maken 

waarom mensen tegen een zwarte piet kunnen zijn. Dit maakte voor de kinderen wel veel duidelijk. 

Ze begrepen daarvoor niet waarom er steeds over slavernij gesproken werd. 

- ze gaven het aan bij de intocht op tv niet mooi te vinden 

- Ze keken het Sinterklaasjournaal (eenmalig) en de leerlingen waren verontwaardigd dat er een Piet bij 

was die bijna helemaal wit was. 

- Ze noemen het regelmatig 

- Ze vinden de blanke Piet nergens op slaan en willen de zwarte Piet houden. 

- Ze vinden de roetveegpieten stom. 

- Ze vinden het een belachelijke discussie. Ze vinden dat mensen zich maar moeten aanpassen in 

Nederland aan de Nederlandse tradities 

- Ze vinden het jammer dat volwassenen hun feest verpesten door zich er kinderachtig mee te 

bemoeien. 
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- Ze vinden het stom dat sommige pieten wit zijn. Zwarte piet is toch zwart? 

- ze zijn het niet eens met elkaar 

- Zij vinden het eigenlijk maar allemaal onzin.  
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Heeft u verder nog opmerkingen met betrekking tot de 'zwartepietendiscussie'?  

 

Ja, namelijk…  

 

- ....het moet een kinderfeest blijven.......geen “grotemensenprobleem” 

- Als kind en ook als volwassene heb ik geen enkel moment zwarte Piet geassocieerd met slavernij 

noch racisme. Een kleine minderheid voedt het gevoel dat we met een verschrikkelijke traditie bezig 

zijn. Door ze juist in de media een platform te geven en doordat voorstanders tegenprotesten laten 

horen loopt deze traditie gevaar. Negeren en vooral niet in het negatieve sentiment meegaan zou 

mijn devies zijn. In mijn beroep als leerkracht houd ik me afzijdig en neutraal naar de kinderen toe. 

- als we over gaan op roetveegpieten is dit lastig te vinden. De zwarte pieten die we nu op school 

hebben zouden dan voor sommige kinderen herkenbaar zijn omdat ze uit hetzelfde dorp komen 

- Belachelijk dat dit jaar in jaar uit speelt. Laat het een gezellig kinderfeest blijven! Het hoort bij de 

Nederlandse samenleving. 

- ben blij dat de leerlingen zich nog verheugen op het feest 

- Bespreek dit vooral zonder kinderen erbij. Dit is hun feest en het moet niet verpest worden door 

activisten voor of tegen!!! 

- Bij mij heeft de zwartepietendiscussie iets opgeroepen: sindsdien denk ik wel eens bij het zien van 

een medepassagier in het OV "Hé, die meneer zou best zwarte piet kunnen spelen" en hoewel ik daar 

een positief gevoel bij heb, had ik het liever niet gedacht omdat ik  het standpunt van die persoon 

niet ken. Met dank aan de Amerikaanse onruststookster een paar jaar geleden. Voor mij is een groot 

deel van de lol eraf. Maar van Halloween kots ik echt! Wat een onsympathieke zaak. Zeuren om 

snoep terwijl je echt thuis en op school zat krijgt, terwijl het herdenken van je geliefden in deze tijd 

van oudsher centraal stond. Smerige tronies voor je deur... 

- Bij mij op school is het gelukkig geen punt van discussie. Mocht het wel een probleem worden, dan 

vind ik het prima om de traditie te doorbreken en te stoppen met Zwarte Piet. Voor kinderen maakt 

het niet uit of de Piet wit, zwart, groen, geel of welke kleur dan ook is. 

- Bij ons heeft sinterklaas een vast groepje pieten, en die zijn altijd zwart. Ze komen tuit de buurt dus 

om te voorkomen dat kinderen ze herkennen is zwart wel zo handig 

- Bij ons leeft het helemaal niet. Ook niet in ons dorp. Het is een oeroudst traditie die nog altijd 

hetzelfde wordt uitgevoerd net als anders. 

- bij ons op school is het heel soepel verlopen en iedereen is tevreden met roetpieten. 

- Bij ons speelt de zwartepietendiscussie helemaal niet!! 

- Buiten de Randstad leeft de zwartepietendiscussie niet. Laat hem gewoon zwart! 

- Dat deze heel snel is afgelopen, zodat we weer een gezellig kinderfeest kunnen vieren! 

- Dat die zeurpieten een stel tirannieke dwingelanden zijn die heel de Nederlandse cultuur willen 

afbreken! 

- Dat het af en toe wel erg overtrokken wordt! VOC kruiden zouden ook niet meer mogen!!! 

- Dat het een kinderfeest is. Maar nu een volwassen ding wordt. 

- Dat het gewoon moet stoppen. Roetpieten zijn een goede aanvulling maar wel in combinatie met 

zwarte pieten 

- Dat hij niet gevoerd moet worden! 

- Dat iedereen hier op school, ouders en leerkrachten het jammer dat er rond het kinderfeest zoveel 

gedoe is 
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- Dat ik het erg jammer vind dat een bepaalde bevolkingsgroep - na decennia een leuk Sinterklaasfeest 

gevierd te hebben - zich opeens gediscrimineerd voelt en zich tegen deze traditie gaat verzetten. Dat 

zij dit openlijk doen, tussen alle (gelovige) kinderen in en hiermee de intocht en het hele 

Sinterklaasfeest willen verzieken vind ik persoonlijk ronduit belachelijk. 

- dat ik het heel jammer vind dat het überhaupt een punt van discussie is geworden. Laat Piet lekker 

zwart blijven! 

- dat is de discussie jammer vind. Ik hoop in een tolerante en flexibele maatschappij te leven waarin 

men rekening houdt met de gevoelens van anderen. voor mij dus liever een roetveegpiet. 

- De discussie mag best gevoerd worden, maar laten we vooral begrip hebben voor elkaar en niet 

woedend schreeuwen om gelijk te krijgen. Volgens mij is het onomkeerbaar dat er op den duur 

andere pieten komen. Voor de kinderen, wat het feest toch voor is, maakt dat niet uit. 

- De gulde middenweg, niet groter maken dan het is 

- De hele discussie ondom zwarte piet meer dan beu. Een oer Hollandse traditie wordt om zeep 

geholpen. Het is wat de volwassene er van maakt. Laten we ons eens volwassen opstellen en het 

culturele erfgoed behouden. Het is en hoort een kinderfeest te blijven. 

- De hele zwarte pieten kwestie vind ik belachelijk. Het is een kinderfeest en bestaat al jaaaaaren in 

Nederland. Het is een traditie en daar blijf je vanaf. 

- De kinderen gaven aan: dit is een feest voor alle kinderen. Wat in NL al jaren zo is. Laat het zo. 

- De kinderen hebben recht op een fijn kinderfeest. Maakt ze niet zoveel uit. 

- de kinderen in groep 2 zijn er totaal niet mee bezig. ze schilderen zwarte pieten, paarse, groene etc. 

en voor hen  zijn het gewoon 'zwarte pieten' 

- De meerderheid wil deze traditie onveranderd doorzetten, dus geen roetpieten maar zwarte Pieten 

Zwarte Piet is geen racisme en nooit geweest Een kleine groep roept dat het racisme is, en daarop 

wordt het uiterlijk veranderd door NTR en grote steden. Dat roept irritatie en verdeeldheid op. 

- De NTR speelt met het Sinterklaasjournaal een belangrijke rol in deze discussie. Zij weigeren een 

standpunt in te nemen en scholen (die vaak de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal volgen) 

weigeren hierbij ook een standpunt. 

- deze discussie is niet nodig. Het is en blijft hopelijk een vrolijk kinderfeest!!! 

- Deze discussie moet snel gestopt worden. Ongelofelijk dat het überhaupt al zo ver is gekomen! 

- Discussies zijn er al twee jaar geleden geweest 

- Dit schooljaar zal binnen de stichting de 'zwartepietendiscussie' besproken worden. De stichting zal 

dan met een standpunt komen. 

- Dit speelt bij ons op school totaal niet. 

- Een combinatie tussen zwarte- en roetveegpieten zou gewoon top zijn. Hoe meer door de 

schoorsteen etc. etc. 

- Een discussie voor volwassenen. Kinderen hebben het net zo makkelijk over nieuwe, roetveeg of 

andere pieten. Praktisch punt bij Pieten is dat je op zoek moet naar ‘onbekenden’ ;-) Alles verandert, 

ook het Sinterklaasfeest. 

- Een kind maakt het niks uit van welke Piet ze lekkers en cadeaus krijgen, als ze het maar krijgen. Wij 

volwassenen doen moeilijk. Ik ben voor roetveegpiet als dat er voor zorgt dat anderen zich beter 

voelen. Beetje meer empathie van beiden kanten zou mooi zijn. 

- een zinloze discussie die hier gelukkig niet leeft. Kinderen zijn zich nu en vroeger niet bewust van het 

racistische karakter en kunnen piet en donker gekleurde mensen prima van elkaar scheiden. Door de 

constante media-aandacht worden er problemen gecreëerd die er niet zijn en waren 
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- Elk jaar gaan de kinderen van griep 8 als pietjes door het dorp, ook dit jaar zijn ze zwart geschminkt. 

Geen enkele opmerking vanuit de ouders hierover. Het zou daarentegen geen probleem zijn om de 

kinderen anders te schminken maar zo lang het nog zo kan doen we het zo! 

- elke opmerking is aandacht voor een verzonnen probleem waar we er nog veel meer van kunnen 

bedenken. Er worden kennelijk zelfs al enquêtes over gehouden... 

- Er moet niet zo'n punt van gemaakt worden. Hebben die mensen nu echt niets beters te doen? Het is 

gewoon een traditioneel Nederlands verkleedfeestje voor kleine kinderen. Op de manier waarop het 

nu gaat, wordt dat hele gezellige kinderfeest om zeep geholpen. Zo jammer. Ik ben meer tegen 

Halloween, weer zo'n uit Amerika overgewaaid iets. Dat is veel angstaanjagender voor kleine kinderen 

met al dat bloed, enge wezens, afgehakte ledematen enz. en dat wordt wel allemaal goedgevonden. 

- Er vindt bij ons niet echt een discussie plaats. We hebben een voor 99% witte schoolbevolking.  Er 

wordt wel gevolgd hoe het landelijk verloopt en daar proberen we bij aan te sluiten. We nemen het 

NPO sinterklaasjournaal als leidraad. 

- Er zijn aanpassingen gedaan aan de Pieten. De NTR heeft dit prima gedaan. Er zijn meerdere kleuren, 

lichte en donkere. Net als in de maatschappij. Hoop dat de discussie eens wat minder aandacht krijgt 

in de media. 

- Er zijn regels vanuit onze stichting wat betreft sint viering 

- Flauwekul 

- ga in januari maar verder..... 

- Gaan de jodenkoeken en blanke vla ook aangepakt worden? 

- Geef het de tijd. Dan komen de veranderingen vanzelf ipv zo zwart wit stellen 

- gewoon lekker zo laten, zoals het al jaren gaat. 

- Haal de hakken uit het zand, voor het escaleert en we veel verliezen. 

- Heel jammer dat dit KINDERFEEST ontaardt in een 'oorlog' tussen volwassenen! 

- hele discussie is grote onzin, heeft totaal niets met discriminatie te maken 

- Het blijft een lastig onderwerp. In het dorp waar onze school staat leeft de discussie minder en 

worden er vrijwel geen aanpassingen gedaan. Maar je moet je ogen niet sluiten voor een landelijke 

discussie en standpunten. Piet is al verandert ten opzichte van de jaren 50-60 dus dit zal ook wel 

gaan gebeuren in heel het land maar over anders en op eigen tempo denk ik. Voorlopig is deze 

discussie nog niet klaar denk ik. 

- Het duurt nu al zo veel jaren. Er mag van mij wel een keer een duidelijk standpunt gekozen worden. 

Dan is het daarna klaar met het 'gezeur' en kan iedereen weer veilig het feest vieren. Want dat lijkt 

vergeten te worden. Het is een feest voor de kinderen. 

- Het gaat niet meer over de pietendiscussie maar over wel/geen gelijk hebben. Hier wordt men het 

nooit meer over eens 

- het heeft voor mij persoonlijk het leuke van het feest afgehaald... ik vond het altijd het mooiste feest 

van het jaar, dat gevoel is weg. 

- Het is een discussie tussen volwassenen. Voor de kinderen speelt het geen enkele rol welke "kleur" de 

pieten hebben. Op kleurplaten kleuren de kinderen de pieten gewoon bruin. 

- Het is een discussie waar volwassenen last van hebben. De kinderen in mijn groep acht, waaronder 

circa 10 kinderen met een donkerdere huidkleur, snappen niet dat volwassenen een probleem maken 

van iets dat onder de kinderen niet leeft. Juist de kinderen die thuis het Sinterklaasfeest niet vieren, 

vinden het geweldig dat het op school wel wordt gevierd. 

- het is een feest voor kinderen en zwarte Piet is grappig en lief. 
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- Het is een hoop flauwekul, niet teveel aandacht aan geven 

- het is een kinderfeest. Kleur van de Piet maakt niet uit. Laten we vooral de discussie voeren op een 

goede manier en met respect voor elkaar en elkaars mening . Feesten veranderen nu eenmaal 

- Het is een kinderfeest. Of de piet nu wit, zwart of groen is, laat de kinderen 3 leuke weken per jaar 

hebben:) 

- Het is een probleem van de volwassenen . Voor kinderen maakt de kleur van Pieten niks uit. 

- Het is geen discussie meer. Die fase zijn we al voorbij. Er zijn aanpassingen gedaan op landelijk 

niveau, er is geluisterd. Er is water bij de wijn gedaan. Dus je mag verwachten dat beide partijen het 

nu kunnen laten rusten. Jammer dat dat nog steeds niet het geval is... 

- Het is goed om het onderwerp "zwarte piet" eens bespreekbaar te maken en aan te passen aan deze 

tijd. Maar de demonstraties en hevige uitlatingen van enkels mensen horen daar niet bij. Zwarte piet, 

roetveegpiet...... Ik, en ik denk een heleboel mensen (zeker te kinderen) zien geen relatie tot 

discriminatie van gekleurde mensen. 

- het is toch jammer als een traditie van ons land ( en daarmee een stuk geschiedenis) te niet wordt 

gedaan doordat mensen zich niet kunnen vinden in onze traditie. Daarbij vind ik een aanpassing 

prima maar helemaal geen pieten dan mist er toch echt iets. En laten we wel wezen respecteer elkaar 

in de hele discussie 

- Het is toch van den zotte om over deze (kinder)traditie zo'n heisa te maken. Dat overgetransgender 

idioterie. 

- Het is vooral een volwassen discussie. Leeft nauwelijks onder kinderen. In mijn ervaring ook niet 

onder de kinderen met een etnische achtergrond. 

- Het leeft bij ons in de buurt eigenlijk helemaal niet.  In het dorp en op de scholen zijn de pieten niet 

veranderd in vergelijking met jaren geleden 

- Het leeft bij ouders en kinderen niet echt. We hebben er een mailtje over ontvangen. Die vond zwarte 

pieten prima! 

- Het mag wel stoppen, laten we een kinderfeest bij de kinderen houden 

- het moet een kinderfeest blijven!! Geen protesten bij de binnenkomsten. Vind wel dat iedereen een 

mening mag en kan hebben, maar die discussie moet elders gevoerd worden! 

- Het moet een kinderfeest voor IEDER kind zijn, dus proberen we IEDER kind gelukkig te maken. 

- Het sinterklaascomité in ons dorp regelt het schoolbezoek zij hebben gekozen voor zwarte pieten en 

wij zijn daar in mee gegaan 

- Het stamt inderdaad uit de tijd van de slavernij af. Ik denk wanneer we er stroopwafel pieten en 

blauwe en gele en rode pieten van maken...we het hele probleem oplossen. Het is iets van lang 

geleden en we kunnen respect hebben voor de kleine groep mensen die dit lastig vinden en daarom 

op gekleurde pieten overgaan. maar laten we vooral het kinderfeest blijven vieren. 

- Het zou erg fijn zijn als het een kinderfeest blijft, zonder al die agressieve demonstranten. 

- Het zou fijn zijn als er gekeken wordt naar Sinterklaas als een kinderfeest en dat dat het belangrijkste 

doel is. 

- Hier zouden ze eens mee moeten stoppen, jammer dat een eeuwenoude Nederlandse traditie nu door 

immigranten die in de loop der jaren bij ons in het land zijn gekomen dit zo ter discussie moeten 

stellen... 

- Hoop dat het een keer ophoudt, zou minder in de media moeten komen, ook minder op sociale media 

- Hoort fijn feest te zijn voor iedereen/alle rassen. 

- Ieder zijn mening, heel goed! Maar niet tijdens het feest zelf! 
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- ik ben al die fanatieke zwart- wit denkers meer dan zat!  Samenleven  = rekening houden met elkaar, 

2 kanten op.! 

- Ik ben een beetje klaar met de discussie. Leve Roetveegpiet!!! 

- Ik ben zelf voor roetveegpieten. De collega's die sinterklaas organiseren, samen met de ouders 

hebben bepaald hoe het op school gaat gebeuren. 

- ik deel de mening van de school niet, maar zolang niemand (ouders en kinderen) er een probleem 

mee heeft, sluit ik me aan bij de school 

- Ik denk dat als wij ons hier met zijn allen druk om kunnen maken, dan hebben wij het heel goed in 

Nederland!  Verder verwijs ik alle mensen graag naar filmpjes van de viering van sinterklaas op 

Suriname en Aruba en zo. Die mensen hebben allemaal een donkere huidskleur en schminken zich 

ook zwart. 

- Ik denk dat we hier veel van de kinderen kunnen leren. Zij vinden dat alles kan en hebben er geen 

bijbedoelingen bij. Heerlijk! 

- Ik heb groep 3 en sommige kinderen geloven niet echt meer. Als 5 december dichterbij komt, groeit 

het geloof weer. Als ik de kinderen bekijk en zie hoe ze op het Sinterklaasjournaal reageren, wordt 

het mij weer heel duidelijk: het kan de kinderen niks schelen! Het zijn alleen volwassenen die zich 

druk maken. 

- Ik hoop dat deze discussie eindelijk eens stopt! 

- Ik hoop dat het een mooi kinderfeest mag blijven 

- Ik hoop dat we (wij in het algemeen in Nederland) in de toekomst er met zijn alleen weer een leuk 

kinderfeest van kunnen maken, zonder al die narigheid (rellen en dergelijke). 

- ik hoop dat we er in NL eens samen uit komen en de discussie eindelijk kan sluiten. 

- Ik hoop dat we snel in heel Nederland roetveegpieten kunnen invoeren en dat het daarmee dan ook 

klaar is en weer een leuk feest wordt voor iedereen. 

- Ik snap de discussie en vindt de roetpieten een prima alternatief. In Maastricht hebben we de 

Sjattepieten... een goede variant voor de zwarte piet. Jammer dat voor en tegenstanders het elkaar 

zo lastig maken. De kinderen hebben er het minst problemen mee.. 

- Ik vind dat de overheid een standpunt moet innemen en ervoor zorgen dat mensen en vooral 

kinderen kunnen blijven genieten van het sinterklaasfeest! 

- Ik vind dat we als volwassenen een punt moeten zetten achter heel de discussie. Ontzettend jammer 

dat een jarenlange traditie nu moet veranderen. Anderzijds, tijden veranderen nu eenmaal. Over een 

paar jaar weten we niet beter. 

- Ik vind de discussie over de ruggen van kinderen gaan. Kinderen zien het niet als discriminatie en 

leren dat een piet zwart is door de schoorsteen. 

- Ik vind de rol die het Sinterklaasjournaal neemt in deze discussie heel prettig en ben zeker voor 

verandering van kleur en naam van de Pieten dit moet echter geleidelijk gaan. 

- ik vind het een belachelijke discussie 

- Ik vind het jammer dat het zover gaat, dat liedjes, versiering etc aangepast moet worden (extra geld) 

& gezien kinderen juist van piet houden en we dus blijkbaar niet van “zwarte” mensen mogen 

houden... 

- ik vind het lastig en spijtig 

- Ik vind het ontzettend jammer dat ze zo negatief over het sinterklaasfeest denken. Ze zitten er 

volledig naast. 



 

Rapportage Onderzoek Sinterklaasviering in het basisonderwijs – december 2018 - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 36 

 

Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

- Ik vind het onzin dat er nu een hele discussie over is. Het is al jaren hetzelfde, waarom zou je het dan 

ineens anders doen? 

- ik vind het persoonlijk een hele vervelende manier waarop de discussie plaats vind. Van mij mogen 

mensen demonstreren tegen zwarte Piet maar niet op een manier dat het de kinderen hindert. Wat 

betreft de raddraaiers die een ingetogen demonstratie verstoren, dat vind ik schandalig. Ik zeg: als 

mensen problemen hebben met een zwarte Piet doe dan gewoon gekleurde regenboog pieten. Over 2 

jaar weten kinderen niet beter. 

- Ik vind het vervelend dat er zo’n gedoe van gemaakt wordt door beide kampen. Laten we gewoon 

roetveegpieten doen en het leuk houden voor de kinderen. 

- Ik vond het jammer dat de discussie direct in de racismehoek is gedrukt. Daardoor zette ik ook 

destijds mijn hakken in het zand. Ik ben inmiddels voorstander van een Roetveegpiet, omdat dit recht 

doet aan het traditionele verhaal en ook tegemoetkomt aan de wensen van mensen die er last van 

ondervinden. 

- Ik vraag me sterk af waar t ophoudt...... 

- Ik werk op een "zwarte school". Geen enkele ouder heeft problemen met de figuur zwarte piet 

aangekaart bij de ouderraad of directie 

- Ik werk op een school met veel leerlingen met een bruine huidskleur. Toch is er helemaal niemand die 

moeilijk doet over bruine en/of zwarte pieten. 

- Ik werk op een volledig blanke school in een klein Brabants dorp. Bij ons is de pietendiscussie 

helemaal niet aan de orde. Als ik met vriendinnen uit de randstad praat, hoor ik dat het daar veel 

meer speelt en snap ik ook goed dat scholen maatregelen treffen. Bij ons hoor je er niemand over. Er 

wordt eerder negatief naar de discussie gekeken, zo van, waar zijn ze toch mee bezig? 

- Ik wilde dat het binnenskamers buiten de kinderen om werd uitgevochten. Ik erger me blauw aan het 

gedrag van de volwassenen in deze. 

- Ik word er een beetje moe van 

- Ik wordt er erg verdrietig van!!!! 

- in een dorp is schmink noodzakelijk, kinderen herkennen anders de pieten 

- Jammer dat deze discussie iedere keer een "podium" krijgt in de media! Hoe meer aandacht hoe 

groter de verdeeldheid. Steeds meer mensen gaan er iets van vinden, ook mensen die er in eerste 

instantie niets over vonden.  1 iemand roept iets en een geheel kinderfeest is verpest! Heeft er al 

eens iemand aan de kinderen gevraagd of zij zwarte piet associëren met discriminatie.... Kinderen 

waren zich niet bewust van dit feit totdat er een groep mensen het nodig vond erover te beginnen.  

Wij vieren dus ouderwets met zwarte pieten en de oude liedjes het kinderfeest. Wij proberen dit in 

ere te houden en zo min mogelijk aandacht aan deze hele discussie te geven. 

- Jammer dat deze discussie zoveel verdeeldheid geeft in ons land en een kinderfeest besmeurt met 

geweld. 

- Jammer dat een kinderfeest zo verstierd wordt door volwassenen. De kerstman moet straks ook zijn 

elfjes (slaafjes) maar inleveren en dan zullen de rendieren ook op stal moeten blijven omdat het 

dierenmishandeling is. 

- Jammer dat een traditie  zo ten onder gaat en zorgt voor ruzies en gevechten 

- Jammer dat er steeds zoveel aandacht is voor deze zinloze discussie. 

- Jammer dat er zo moeilijk gedaan wordt door bepaalde voor en tegenstanders. De meerderheid wil nl 

een leuk feest. Er zijn ook getinte mensen die dit gedoe vervelend vinden..... 

- Jammer dat er zo veel gedoe is, dit zorgt ervoor dat het voor sommige mensen niet meer leuk is. 
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- Je kunt soms maar beter gewoon doorgaan. Kinderen willen bij ons gewoon een gezellig feest vieren 

en vinden alle discussie en acties behoorlijk vervelend. 

- kinderen kunnen in allerlei manieren zich erg makkelijk aanpassen aan wat voor pieten  het zijn, het 

is hoofdzakelijk een probleem van de volwassenen 

- Kinderen maakt het niets uit. Vinden alle Pieten leuk, zien alle Pieten als echte Pieten. Onze "huispiet" 

komt al járen op school en is voor alle kinderen een ware held. Hij stopt wanneer hij geen zwarte Piet 

meer mag zijn. Dit zou eeuwig zonde zijn. Wij hebben behoorlijk wat NT-2 leerlingen op school en 

geen ouder doet er moeilijk over. Is ook meer een randstad discussie(althans dat idee heb ik). 

- Kinderen uit groep 3 maakt t niet uit hoe de piet eruit ziet 

- Kunnen we er a.u.b. over op houden. Laten we de boel zo aanpassen dat niemand zich 

gediscrimineerd voelt en dan vervolgens weer gewoon gezellig Sinterklaas vieren 

- Laat de kinderen genieten van dat gezellige feest en stop met dat gezeur. Belachelijk om het 

geweldige kinderfeest op deze manier negatief te beïnvloeden. Geen enkel kind snapt waar de 

discussie over gaat. 

- Laat het een kinderfeest zijn. Het plezier van de kinderen wordt nu alleen maar minder gezien deze 

discussie. 

- Laat het kinderfeest a.u.b. een leuk traditioneel kinderfeest blijven wat het altijd was. 

- Laat het kinderfeest hier vooral niet door verpesten 

- Laat het op zijn beloop. Dan veranderen dingen vanzelf. De twee kampen die zich gevormd hebben, 

zijn niet goed voor de beleving van de kinderen. Die ZIEN het verschil niet eens. 

- Laat het vooral een kinderfeest blijven. Het maakt mij niet uit of ze roetveeg of bruin zijn. Elkaar 

respecteren en geen rellen. 

- lastig om het gesprek te voeren. Ik vind namelijk echt dat traditionele zwarte piet niet meer kan in 

deze tijd. Aantal collega`s vindt van wel. Ik kan daar heel boos om worden en dan vooral de zwakke 

argumentatie waarmee men hun keuze verdedigt. 

- Laten we als Nederlanders ervoor zorgen dat we onze tradities niet kwijt raken! Wij respecteren ook 

de tradities van allochtonen en anders gelovigen in ons land. 

- Laten we de vrede bewaren en tegemoet komen aan beide partijen. Roetveegpieten zijn dan bij mij 

inziens de oplossing. Ik vind het jammer voor kinderen die er veel van meekrijgen 

- laten we het alsjeblieft gewoon een gezellig feest houden. En laat iedereen z'n gezonde verstand 

gebruiken. 

- Laten we het probleem klein houden en niet versterken. De kinderen willen een feest en geen 

discussie. 

- laten we ieder het feest op zijn/haar manier laten vieren zonder de buitensporige aandacht die het nu 

krijgt. Stop je energie in belangrijker zaken die spelen op deze aardbol. 

- Laten we lekker gewoon doen en vooral naar elkaar luisteren. 

- Laten we ons bezig houden met dingen die van belang zijn! 

- laten we ons in Nederland bezig houden met belangrijkere zaken dan hoe een kinderfeest eruit ziet. 

- Laten we onze tradities in ere houden! 

- laten we samen weer gaan genieten van dit feest 

- Laten we stoppen met zulke onzin discussies 

- Laten we zorgen dat jonge (en oudere) kinderen een leuk feest hebben. De kleur maakt hen niets uit, 

daar hebben vooral volwassenen moeite mee. Elke verandering is moeilijk. Maak één verstandige 

keuze en iedereen went er wel aan. We zijn tenslotte een land waarin compromissen sluiten 



 

Rapportage Onderzoek Sinterklaasviering in het basisonderwijs – december 2018 - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 38 

 

Onderzoek Sinterklaasviering  

in het basisonderwijs 

belangrijk is. Op deze manier gaat de lol er wel af om Sinterklaas te vieren. Ik ben oud genoeg om 

het verhaal te kennen. Welke kleur de Piet heeft is totaal irrelevant. 

- Lees de column van Vincent Bijlo in het AD van dinsdag 20 nov. jl. 

- lets agree to disagree/ er is nog nooit een kok gevonden die kan voeden naar alle monden! 

- Mee ophouden, geschiedenis kennen en geen podium geven aan roeptoeterende voor- en 

tegenstanders. 

- Mijn ervaring is dat het vooral een probleem van de volwassenen is. Kinderen vinden Piet in welke 

vorm dan ook prima. 

- Na de Zwartepietendiscussie komt de Dwergendiscussie die bij de Kerstman aan het werk zijn en 

daarna de Jodenkoekendiscussie etc. etc. Wat een tijd, energie en geld het allemaal kost. NL zou 

eens op Curaçao moeten kijken hoe daar Sinterklaas wordt gevierd. Ze zouden er versteld van 

staan... 

- Omdat 'bekenden' op onze school Piet spelen, 'moeten' ze wel zwart gemaakt worden. 

- Ons team heeft besloten het sinterklaasfeest te vieren op de gebruikelijke manier met een Sint en 

met zwarte pieten. Er is geen discussie geweest omdat er ook geen bezwaar is geweest om de pieten 

zwart te laten zijn 

- Onzin. Zwarte piet is zwart omdat hij vies wordt van het roet in de schoorstenen. Dus heel de 

discussie slaat nergens op en in onze provincie snappen ze dat. Geen demonstraties en alleen maar 

zwarte pieten. Heel fijn 

- Op onze school zijn team, ouders en kinderen van mening dat het in deze tijd moreel niet meer 

verantwoord is om het over zwarte pieten te hebben. 

- ophouden met die flauwekul. We leven in een democratie met recht op vrije meningsuiting. Dus ook 

met de plicht om na te denken over of en hoe we onze mening mogen uiten. En als er niet geluisterd 

wordt naar de minderheid, dan zal de minderheid moeten inbinden in plaats van steeds de 

confrontatie te zoeken. 

- persoonlijk:  Zwarte Piet  gezien als onderdeel van het Sint Nicolaas verhaal en nooit link gelegd met 

gekleurde medemens. Pas als je op verschil wijst zie je het verschil en dat is volgens mij jammer. 

- Plezier van Sinterklaas is er voor mij af 

- prima om het hierover te hebben, maar zorg dat de kinderen er buiten blijven en het voor hen een 

leuk feest blijft! 

- Roetveegpieten zijn lastiger naarmate de setting beperkter is: Pieten worden sneller herkend als het 

een half-geschminkte buurman is.   In jullie vragenlijst specificeren jullie niet op populatie: wij zijn 

een vrijwel "witte" school in Brabant. 

- Roetveegpieten zijn oké, maar je wordt niet regenboogkleurig als je door een schoorsteen gaat 

- Speel dit niet over de hoofden van kinderen.  Heb het idee dat sommige mensen alleen meedoen om 

relletjes te veroorzaken. Misschien geen aandacht meer aan besteden in de media 

- Speelt niet, niet bij de kinderen, niet bij de ouders, niet bij het team 

- Stop de discussie! :-) 

- stop er eens mee Kinderen zijn hier 0 mee bezig 

- Stop er mee. Het is een kinderfeest. 

- veranderingen zijn prima, maar blijf bedenken dat het een kinderfeest is. 

- Voelt een beetje laat deze vragenlijst.  Ik denk dat iedereen vorig jaar al wel een definitief besluit 

heeft genomen voor de toekomst 

- Voer die niet in Sinterklaastijd en blijf in gesprek. Doe wat water bij de wijn. 
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- Volgend jaar laten wij ons leiden door het Sinterklaas journaal. Die Pieten doen wij dan ook. Dit jaar 

waren we te laat. Gelukkig denken wij er op school hetzelfde over namelijk doe je iemand er pijn 

mee, dan stoppen met zwarte piet. 

- Volgens mij is het een kinderfeest met vooral veel cadeautjes en hoe degene die ze geeft eruit ziet is 

iets wat kinderen weinig interesseert. 

- wat doen we moeilijk... 

- Wat zo triest is is dat de donkere kinderen uit mijn groep hevig gediscrimineerd worden door de anti-

Piet activisten. Ze kunnen nu nooit meer zwarte Piet spelen, ze zijn te donker. 

- Wat zwart is moet zwart blijven ?? 

- we gaan respectvol om met de verschillende invalshoeken rond de zwarte piet. 

- We knutselen pieten met bruin papier. Verder hangen nog overal door de school zwarte 

pietenpoppen. Mochten deze aan vervanging toe zijn dan zullen we bruine hoofden maken. Er is van 

ouders uit geen enkel commentaar gekomen op deze zwarte pieten poppen. 

- We moeten stoppen met 'zwarte pieten' over de zwartepietendiscussie. 

- wie van de volwassenen is anders over donker gekleurde mensen gaan denken omdat ze zwarte piet 

hebben meegemaakt? 

- Wij vieren op school al jaren Sinterklaas met bontgekleurde pieten vanwege onze internationale 

setting. Nederlanders moet echt een bredere kijk gaan krijgen. Het werkt bij ons (al jaren)en er is 

geen discussie. De manier waarop wij het vieren is ook veel beter uit te leggen aan de buitenwereld. 

Zo blijft het een leuk feest voor iedereen! 

- Wij volgen (en nemen deel aan) het Elburger Sinterklaasjournaal.  Hierin zijn sint en zwarte pieten te 

zien. Een fantastische, grootse avond intocht, met sint en ruim 250 zwarte pieten. 

- Wij zijn een multiculturele school en onze gekleurde ouders/ kinderen maken er absoluut geen ophef 

over. Zij vinden dat de pieten moeten blijven zoals ze zijn. Wij hebben nog nooit klachten gehad van 

leerlingen en/of ouders. Tijdens een knutsel les over Sinterklaas, hebben alle leerlingen "zwarte 

pieten' gemaakt. Terwijl ik nog zo benadrukt had dat de kinderen zelf een kleur voor de piet mochten 

kiezen. Best grappig dat ik dan alleen maar zwarte pieten op mijn raam heb. 

- Wij zijn van mening dat het slechts een klein groepje is wat de media-aandacht trekt. De meerderheid 

van de Nederlanders heeft er geen enkel probleem mee en wil de traditie in stand houden. 

- Zolang de media de discussie blijft volgen en breed uitmeet, zal er over gediscussieerd worden. 

- zwaar opgeblazen 

- zwarte piet donker houden. een van de fijnste tradities in Nederland 

- Zwarte Piet hoort zwarte Piet te blijven Het is een kinderfeest 


