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Wees pietluttig over Piet
Het sinterklaasfeest staat aan het einde van het kalenderjaar weer voor de deur. Eind
augustus liggen de pepernoten al in de schappen en begint het op sociale media te
rommelen. Rond de figuur van Piet is een discussie ontstaan die steeds grotere vormen
aanneemt. Een discussie die raakt aan gehechtheid aan traditie enerzijds en gevoeligheid
voor discriminatie anderzijds. Welke keuzes u als school ook maakt, er zit altijd een
onderliggende stellingname achter. Dit artikel geeft u uitleg over waar de discussie ons tot
nu toe heeft gebracht en waar u als school op kunt letten bij het maken van keuzes.

Waar staat de discussie tot zover?

Discussie over (de rol van) Zwarte Piet is niets nieuws. Hier vindt u een beknopt overzicht van wat
er door de jaren heen gebeurde:

De eerste tegengeluiden ontstonden al in de jaren zestig van de afgelopen eeuw en duiken
sindsdien met enige regelmaat op.
In 2011 laaide de discussie op toen vier mensen werden opgepakt die bij de intocht
ongeoorloofd demonstreerden. Dit deden zij in een T-shirt met daarop ‘Zwarte Piet is racisme’.
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde begin november 2014 dat een openbaar
schoolbestuur dat jaar niet discrimineerde wanneer Zwarte Piet werd gebruikt bij het
sinterklaasfeest. Kijkt u verderop in dit informatieblad voor een uitleg van deze uitspraak.
In 2015 besloten diverse scholenverenigingen in Nederland dat Zwarte Piet niet meer welkom
was op school. AD 17-09-2015, NRC 30-09-2015
In september 2016 toetste kinderombudsman Margrite Kalverboer sinterklaasfeest aan het
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.
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http://www.ad.nl/den-haag/klassieke-zwarte-piet-niet-welkom-op-haagse-scholen~a3a91093/
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/30/ook-in-utrecht-geen-zwarte-piet-meer-op-basisscholen-a1412765
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“Zwarte Piet is in zijn huidige vorm in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat heeft
Kinderombudsman Margrite Kalverboer geconstateerd na onderzoek naar het kinderfeest. De
figuur lokt uitsluiting, pesten en discriminatie uit.” “Door hem van discriminerende en
stereotyperende kenmerken te ontdoen kan het een figuur worden die recht doet aan het plezier
dat velen beleven aan de sinterklaastraditie”, zegt Kalverboer.  

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing, september 2016

Wat doet het Sinterklaasjournaal?

Veel scholen laten hun keuze voor de invulling van Piet
afhangen van het Sinterklaasjournaal. Er kijken immers
dagelijks meer dan een miljoen kinderen naar het
programma van de NTR.

Het Sinterklaasjournaal paste in 2014 het uiterlijk en de
positie van de pieten aan. Zo zagen we onder andere Zwarte Pieten, Roetveegpieten,
Clownspieten en vrouwelijke Pieten met lang haar. Ook werd tijdens de afleveringen duidelijk dat
Piet er is om Sint te helpen en niet altijd dom of onhandig is. In 2015 werd dit niet verder
doorgevoerd en waren de meeste pieten zwart.

Na een open brief van ruim 100 bekende Nederlanders, waarin zij de NTR oproepen om Zwarte
Piet van zijn racistisch karakter te ontdoen reageert de NTR directie in mei 2016.

“Dat Zwarte Piet in het Sinterklaasjournaal van kleur verandert, is „evident en vanzelfsprekend”. …
Volgens de omroepdirecteuren is dat proces al tien jaar geleden ingezet en gaat het „alleen nog
maar over de manier waarop en vooral over de snelheid van die verandering”.” NRC 30-5-2016

Bepaal het standpunt van de school?

Het is duidelijk dat scholen een standpunt in moeten nemen over de rol voor Piet bij het vieren van
Sinterklaas. Mensen kunnen geraakt worden door de keuze. Hou er dan ook rekening mee dat er
een groep ontevreden ouders kan ontstaan. Denk bij het innemen van een standpunt na wat past
bij de visie van uw school. Waar liggen gevoeligheden binnen de populatie van uw school.

4-11-2014: Uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens Een moeder klaagt
over Zwarte Piet op school. Twee van haar kinderen zitten op een school in Utrecht waar
Sinterklaas met Zwarte Piet wordt gevierd. De vrouw vindt dat de school haar kinderen door
Zwarte Piet blootstelt aan ‘een racistische karikatuur’. 

Het College voor de Rechten van de Mens heeft uitspraak gedaan over deze kwestie:  -

https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wees-pietluttig-over-zwarte-piet/[https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20160930%20Standpunt%20over%20Zwarte%20Piet.pdf]
http://www.nrc.nl/next/2016/05/28/beste-omroepbaas-zwaai-zwarte-piet-uit-2494968
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/30/sinterklaasjournaal-ntr-directeuren-weerspreken-1624765-a75071
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Kinderen zijn makkelijk in het volgen van tradities en zijn hier flexibel in. De sleutel voor eventuele
verandering ligt bij de volwassenen. Voor de meeste kinderen zal een verandering niet uitmaken.
Kinderen op reageren vaak op en gaan mee in de reacties van volwassenen. Let wel: De manier
waarop volwassenen praten over de traditie beïnvloedt het gevoel van veiligheid van leerlingen.

Tips

De combinatie van eigenschappen die de bewuste school aan Zwarte Piet meegaf (donkere
huidskleur, kroeshaar, knecht van witte man en soms dom) bevat discriminerende aspecten.
De school is daardoor niet discriminatievrij. Ook al is het niet discriminerend bedoeld, het
effect is discriminerend.  

 - Het College ziet dat de bewuste school in een spanningsveld zit vanwege de soms
heftige discussie. In deze context heeft de school in 2014 voldoende in gang gezet en
handelt daardoor niet in strijd met haar zorgplicht.  

 - Het bestuur zal wel actief aan de slag moeten gaan om ervoor te zorgen dat de
schoolomgeving zo mogelijk al in 2015 discriminatievrij is.  

 - Het College oordeelt dat het erom gaat dat de figuur van Piet ontdaan wordt van
negatieve stereotyperingen. Niet per definitie om het afschaffen van de figuur. 

Lees het oordeel

Voer het gesprek met alle betrokkenen: personeel, ouders via de MR of oudercommissie. Op
die manier kunt u als school uw standpunt vormgeven. Betrek eventueel leerlingen uit de
bovenbouw bij het vormgeving van het sinterklaasfeest op school. Zij hebben vaak originele
ideeën en willen graag meedenken (dit laatste bleek uit het eerder genoemde onderzoek van
de kinderombudsman).
Communiceer het standpunt tijdig. Het is goed als de school haar standpunt helder heeft vóór
de discussies losbarsten (bijvoorbeeld op sociale media).
Neem gevoelens van mensen serieus en onderschat die niet. Stem daar ook beleid op af.
Wees transparant naar ouders waarom een bepaalde keuze is gemaakt. U neemt hoe dan
ook stelling; ouders hebben het recht om te weten waarop de keuze van de school is
gebaseerd.
Zorg dat ouders bij iemand terecht kunnen met vragen en communiceer dit duidelijk.
Ga in gesprek, maar tolereer geen grensoverschrijdend gedrag.
Stel grenzen aan de discussie.
Het College voor de Rechten van de Mens stuurt aan op verandering. Weet als school dat we
op een kantelpunt zitten en het uiterlijk en de rol van Piet veranderd mogen worden.
Merkt u op school dat er gevoelens van onrust heersen en/of discriminatie? Blijf weg van de
discussie of het wel of niet feitelijk/wettelijk discriminatie is. Ervaren discriminatie vereist
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https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wees-pietluttig-over-zwarte-piet/[https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2014-131/detail]
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aandacht. Maak leerlingen en leraren bewust van discriminatie en de gevolgen. In onze
kennisbank vindt u allerlei tools die hierbij helpen.
Het gesprek wat u over Piet voert heeft vaak dezelfde gevoeligheid als bij discriminatie. Tips
hoe u hiermee om kunt gaan vindt u op onze thema-pagina over discriminatie.
Tot slot: maak er gezamenlijk een mooi feest van, waarbij iedereen plezier heeft en zich goed
voelt!
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https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/discriminatie-2/

