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Datum van indiening: 27 november 2019 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp:  De adviezen vanuit de onderwijsinstellingen rond het Sinterklaasfeest en 

Zwarte Piet 

 

 

In het najaar van 2016 kwam het Pietenpact uit op initiatief van vzw deBuren. Deze las als 

volgt: 

 

“Het uitgangspunt is dat we Sinterklaas vieren zonder raciale stereotyperingen. Voor de rest 

is de invulling van het feest vrij: de Sint kiest lekker zelf of hij zonder of met pieten - 

roetveegpieten, regenboogpieten, ongeschminkte pieten - jong en oud komt verblijden.” 

 

Als one.brussels-sp.a staan we achter het uitgangspunt van dit pact. Sinterklaas is een feest dat 

door alle kinderen gevierd moet kunnen worden op een gelijkwaardige manier, zonder 

stereotyperingen die kwetsend zijn voor een deel van die kinderen en hun ouders.    

 

Het Pietenpact werd ondertekend door deBuren, de twee grote onderwijsnetten, de Gezinsbond, 

kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, bekende sinterklaasologen als Bart Peeters, 

Hugo Matthysen en Stijn Coninx. In 2017 tekenden zelfs VTMKZOOM, Ketnet, Sylverster, 

Studio 100 en Dreamland. Ze hoopten dat er een draagvlak zou zijn voor het maatschappelijk 

debat en het gedrag van de instellingen uit de publieke en privésector, waaronder de twee 

voornaamste onderwijsnetten. Nu zijn we drie jaar verder en is er nog maar weinig informatie 

te vinden over het pact, over wie het uitdraagt en/of monitort.  

 

In het belang van de Brusselse kinderen is het belangrijk te weten welke maatregelen de scholen 

nemen zodat dit feest door alle kinderen gevierd kan worden op een manier die voor iedereen 

even feestelijk en plezant is. Ik kan me voorstellen dat veel scholen zelf ook niet goed weten 

hoe met deze gevoelige thematiek om te gaan, hoe te reageren op vragen of op kritiek.  

 

Daarom zou ik u de volgende vragen willen stellen: 

 

 Op de websites van de verschillende onderwijsnetten van het Nederlandstalig onderwijs 

is er weinig informatie beschikbaar rond het Sinterklaasfeest en mogelijke richtlijnen 

die ze voorstellen aan de scholen. Bent u op de hoogte of de onderwijskoepels 

richtlijnen hebben opgesteld voor de lagere en/of secundaire scholen in Brussel? Indien 

er geen richtlijnen zijn voor scholen rond het Sinterklaasfeest, is het bedoeling dat die 

er komen? Komen er veel vragen over deze thematiek? 

 Het Katholieke onderwijsnet heeft op z’n website enkel een bericht staan dat dateert uit 

2016 bij het uitkomen van de Pietenpact. Zij hebben dit toen ondertekend, maar 

expliciteren ook dat zij een voorstander zijn om de traditie verder te zetten. Wat is de 

beweegruimte voor de Katholieke scholen in dit geval? Worden zij verwacht de visie 

van het onderwijsnet te volgen of mogen zij de visie aanpassen naar hun eigen context, 

de Brusselse? 

 Het Gemeenschapsonderwijs lijkt geen expliciet standpunt in te nemen over het 

Sinterklaasfeest. Heeft u meer zicht op hun houding en of richtlijnen hierover? Wat 

gebeurt er in het geval dat ouders bij de school komen klagen over het Sinterklaasfeest 

en de mogelijke negatieve effecten die het heeft op hun kind(eren)? 
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 Is er sensibilisering of zijn er richtlijnen t.a.v. de privé sector (lokale handelaars, 

organisaties enz.)? 

 Rekening houdend met de diversiteit in etniciteit en nationaliteit in Brussel, neemt de 

VGC in deze een standpunt in, t.a.v. onder meer de organisaties die ze subsidieert, het 

aanbod dat ze zelf organiseert? Heeft bijvoorbeeld het OCB hier expertise over? 

 Welke middelen (financiële en andere) worden voorzien om organisaties rond kinderen 

(scholen, verenigingen, sportclubs e.d.) te sensibiliseren rond het Sinterklaasfeest? Op 

welke wijze wordt de dialoog gevoerd met de zwarte gemeenschap hierover? 

 Wat vindt u van dit pact dat door het middenveld is opgesteld? Zijn er in de nabije 

toekomst gelijkaardige maatregelen voorzien in Brussel, door het middenveld, de VGC 

of andere overheden…?  

 

 


