
  
 
  

EenVandaag in de klas 
De geschiedenis van de Zwarte 
Pieten-discussie 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Geschiedenis  
 
Kernbegrippen 
Piet, maatschappelijke discussie, racisme  
 
Kerndoelen 
Maatschappijleer 43: De leerling leert over 
overeenkomsten, verschillen en veranderingen in 
cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert 
eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te 
brengen, en leert de betekenis voor de samenleving 
te zien van respect voor elkaars opvattingen en 
leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met de 
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de 
website vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals Is vliegen slecht voor het klimaat?, kinderen 
krijgen en klimaat, vleesconsumptie in de toekomst 
en op weg naar een duurzame samenleving. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 Omdat zij zelf blank was en er in die tijd nog bijna 
niemand aanstoot aan leek te nemen.  
2 C. Omdat zij bang was gemaakt door de boze 
reacties  
3 Vanwege een opmerking van een kind van een 
vriendin die gekwetst was omdat zij voor zwarte piet 
werd uitgemaakt.  
4 Zij geeft aan dat de figuur van Sinterklaas door de 
tijd heen ook veel is veranderd 
5 De volwassenen houden vast aan hun oude 
tradities/herinneringen, terwijl kinderen flexibel zijn 
en de kleur van de piet voor hen geen invloed heeft 
op het feest.  
Verdiepingsvraag 
Omdat donkere mensen zich 
gekwetst/gediscrimineerd voelden door de zwarte 
figuur/ omdat de figuur gebaseerd was op het uiterlijk 
van vroegere slaven. 

 
Samengevat 
De discussies over het uiterlijk van de Pieten bij het 
Sinterklaasfeest zijn niet nieuw. Al sinds de jaren 50 van 
de twintigste eeuw roepen mensen op om de traditie te 
veranderen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom was het opmerkelijk dat Marco’s moeder in 
1968 een protest begon tegen het zwarte uiterlijk van 
Piet? 
 
2 Waarom hield Marco’s moeder uiteindelijk op met 
protesteren? 
A. Omdat zij van mening veranderde 
B. Omdat zij de discussie zat was 
C. Omdat zij bang was gemaakt door de boze reacties  
 

 
 

3 Waarom schreef Rahina Hassankhan het boekje ‘zo 
zwart als roet’?  
 
4 Welk argument gebruik Hassankhan voor de 
aanpassing van de zwarte Piet? 
 
5 Waarom hebben volwassenen meer problemen met de 
verandering van het uiterlijk van Piet dan kinderen? 
 
Verdiepingsvraag 
Inmiddels is de figuur van Piet veranderd van zwart naar 
roetvegen. Noem twee argumenten waarop deze 
verandering uiteindelijk is doorgevoerd.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=vliegen
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-12/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-12/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-2/#q=klimaat
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-op-weg-naar-een-duurzame-samenleving/#q=klimaat


  
 
 
 
 
 

EenVandaag in de klas 
De geschiedenis van de Zwarte 
Pieten-discussie 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
De discussies over het uiterlijk van de Pieten bij 
het Sinterklaasfeest zijn niet nieuw. Al sinds de 
jaren 50 van de twintigste eeuw roepen mensen 
op om de traditie te veranderen. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Geschiedenis  
 
Kernbegrippen 
Piet, maatschappelijke discussie, racisme  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van Schooltv.nl. Op de 
website vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals wat is black lives matter?, canon van 
Lubach, wij willen onze vrijheid en de 
Nederlandse slavenhandel.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘pietendiscussie’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer en geschiedenis.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Maatschappelijk werk  
 
HBO: 
Toegepaste psychologie en sociologie 
Gedrag en maatschappij  
 
Universiteit: 
Sociologie 
Gedrag en Maatschappij  
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aanpassing van de zwarte Piet? 
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de verandering van het uiterlijk van Piet dan kinderen? 
 
Verdiepingsvraag 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/wat-is-black-lives-matter-beweging-voor-gelijke-rechten-protestleus-en-hashtag/#q=racisme
https://schooltv.nl/video/canon-arjen-lubach-ft-fresku/#q=slavernij%20
https://schooltv.nl/video/canon-arjen-lubach-ft-fresku/#q=slavernij%20
https://schooltv.nl/link/wij-willen-onze-vrijheid/#q=slavernij%20
https://schooltv.nl/video/de-nederlandse-slavenhandel-afgeschaft-op-1-juli-1863/#q=slavernij%20
https://schooltv.nl/video/de-nederlandse-slavenhandel-afgeschaft-op-1-juli-1863/#q=slavernij%20

