
Opdracht  Sociaal-‐Maatschappelijk    
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijk  
Onderwerp:  Het  Sinterklaasfeest  
Titel  opdracht:  Zwarte  Piet  of  niet?  
  

Wat  ga  je  doen?  

Sinterklaas,  wie  kent  hem  niet?  Elke  Nederlander  is  ermee  
opgegroeid.  Voor  velen  een  onschuldig  kinderfeest,  zonder  
bijbedoelingen.  Maar  de  laatste  jaren  laait  de  discussie  over  deze  
Nederlandse  traditie  hoog  op.  Kan  Zwarte  Piet  nog  wel?  

In  deze  opdracht  vertel  je  hoe  jij  het  Sinterklaasfeest  viert/hebt  
gevierd,  geef  je  je  mening  over  het  Sinterklaasfeest  en  
beantwoord  je  vragen  naar  aanleiding  van  het  filmpje  ‘De  
oplossing  van  de  Zwarte  Piet-‐discussie’.  

Wat  je  lever  je  in?  

De  uitwerkingen  van  opdracht  1,  2  en  3.    

Bronnen:    

http://www.bing.com/videos/search?q=de+oplossing+van+de+zwarte+piet+discussie&&view=detail
&mid=E55FC79624CCF5899697E55FC79624CCF5899697&FORM=VRDGAR  
https://nos.nl/op3/artikel/2203127-‐zie-‐zelf-‐hoe-‐zwarte-‐piet-‐al-‐anderhalve-‐eeuw-‐van-‐uiterlijk-‐
verandert.html    

De  opdrachten:  

1.   Jij  en  het  Sinterklaasfeest      
Beantwoord  de  onderstaande  vragen.  
  
a.  Werd  er  vroeger  bij  jou  thuis  Sinterklaas  gevierd?  Zo  nee,  waarom  niet?  
b.  Beschrijf  hoe  jullie  het  feest  vierden.  (met  wie,  hoe  vaak  mocht  je  je  schoen  zetten,  wat  zat  
daar  in,  wat  gebeurde  er  tijdens  het  schoen  zetten,  hoe  ging  pakjesavond,  enz.}  
c.  Beschrijf  wat  jij  als  kind  vond  van  het  Sinterklaasfeest.  
d.  Kun  je  je  herinneren  hoe  je  toen  over  Sinterklaas  dacht?  Zo  ja,  geef  een  beschrijving.  
e.  En  over  Zwarte  Piet?  Zo  ja,  geef  een  beschrijving.  
f.  Was  jij  wel  eens  bang  voor  Sinterklaas  en/of  
Zwarte  Piet?  Zo  ja,  waarom?  
g.  Viel  het  jou  wel  eens  op  dat  andere  kinderen  veel  
meer  of  minder  cadeautjes  en/of  snoep  kregen?  
h.  Weet  je  nog  hoe  je  reageerde  of  hoe  je  je  voelde  
toen  je  hoorde/erachter  kwam  dat  Sinterklaas  niet  
bestaat?  Zo  ja,  geef  een  beschrijving.  
     

2.   De  Zwarte  Piet-‐discussie  
Bekijk  de  argumenten  van  de  voor  en  tegenstanders  van  Zwarte  Piet.  
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a.  In  welke  argumenten  kun  jij  je  het  beste  vinden?  Leg  in  je  eigen  woorden  uit  waarom.  
b.  Heb  je  begrip  voor  mensen  met  een  andere  mening  dan  die  van  jou?  Waarom  wel/niet?  
c.  Sta  jij  ervoor  open  om  naar  een  oplossing  te  zoeken  die  voor  zowel  de  voor-‐  als  
tegenstanders  acceptabel  is?  Leg  uit  waarom  wel  of  niet.  
  
Bekijk  op  het  internet  het  filmpje  De  oplossing  van  de  Zwarte  Piet-‐discussie.  
  
d.  Aan  het  einde  van  het  filmpje  wordt  er  een  
oplossing  voor  de  Zwarte  Piet-‐discussie  gegeven.  
Vind  je  dit  een  goede  oplossing?  Beargumenteer  
je  antwoord.  

  

3.   Jouw  oplossing  

Bedenk  een  oplossing  voor  het  Zwarte  Piet-‐probleem.  Houd  daarbij  rekening  met  zowel  de  
voor  als  de  tegenstanders  van  Zwarte  Piet.  Denk  ook  aan  de  herkenbaarheid  van  de  Pieten  
en  aan  het  eenduidige  verhaal  dat  aan  de  kinderen  verteld  wordt.  

Voorstanders  over  Zwarte  Piet  
Wat  zeggen  de  voorstanders  over  Zwarte  Piet?  Waarom  vinden  zij  dat  Zwarte  Piet  moet  blijven?  

•   Geen  kind  dat  aan  slavernij  denkt  tijdens  het  sinterklaasfeest  
•   Het  is  traditie  
•   Straks  is  er  niets  meer  Hollands  
•   Sinterklaas  en  Zwarte  Piet  horen  bij  elkaar  
•   Zwarte  Piet  is  zwart  omdat  hij  zwart  is  van  de  schoorsteen  
•   De  tijd  van  slavernij  is  lang  geleden  

Tegenstanders  over  Zwarte  Piet  
Wat  zeggen  tegenstanders  over  Zwarte  Piet?  Waarom  vinden  zij  dat  Zwarte  Piet  niet  langer  zwart  moet  zijn?  

•   Het  is  discriminerend  
•   Zwarte  Piet  stamt  uit  de  tijd  van  de  slavernij  
•   Zwarte  Piet  is  racistisch  
•   Het  is  niet  leuk  om  jaarlijks  te  worden  aangesproken  als  Zwarte  Piet,  enkel  omdat  je  een  donkere  huidskleur  hebt  
•   Sommige  kinderen  met  een  donkere  huidskleur  worden  uitgelachen  rond  sinterklaastijd,  zij  genieten  niet  van  dit  

feest  maar  zijn  blij  als  Sinterklaas  en  Zwarte  Piet  weer  weg  zijn  

Bron:  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/140711-voor-en-tegenstanders-over-zwarte-piet-oplossingen.html  


