
INFORMATIE VOOR OUDERS 

Tekst informatiebrief 

Vrijwel iedereen heeft een mening over Zwarte Piet, maar wat vinden kinderen er zelf eigenlijk van? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit 
Leiden in 2015 het onderzoek ‘Zwarte Piet door de ogen van kinderen’ uitgevoerd. Aan dit onderzoek 
deden bijna geen kinderen met een donkere huidskleur mee. Juist  de mening  van kinderen met een 
donkere huidskleur is belangrijk voor een goed begrip van de invloed die  Zwarte Piet kan hebben op 
kinderen in Nederland. Daarom willen wij graag dit jaar het onderzoek herhalen, maar dan met 
kinderen met een donkere huidskleur en hun ouders. Hiervoor zijn wij op zoek naar gezinnen met 
een kind van 5 tot 7 jaar oud met een donkere huidskleur.  

Waar gaat het onderzoek over? 

Het onderzoek bestudeert de ideeën van donkere kinderen over de figuur van Zwarte Piet. Leggen 
kinderen zelf verbanden tussen Zwarte Piet en mensen met een donkere huidskleur? Of zien ze 
Zwarte Piet meer als een fantasiefiguur? Wat is de mening van hun ouders over Zwarte Piet? 

Wat verstaan we onder een donkere huidskleur? 

Het onderzoek richt zich dus specifiek op kinderen met een donkere huidskleur. Maar wat verstaan 
we daaronder? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende huidskleuren en wat mensen precies ‘donker’ 
noemen kan sterk verschillen. Voor het onderzoek is het vooral belangrijk dat de deelnemende 
kinderen door hun huidskleur mogelijk in de ogen van andere jonge kinderen op zwarte piet zouden 
kunnen lijken. En ook Pieten variëren van donkerbruin tot bijna zwart. Het volgende plaatje kan 
helpen om te bepalen of uw kind tot de doelgroep van ons onderzoek behoort, namelijk kinderen die 
minstens zo bruin/donker zijn als de laatste twee gezichtjes: 

 

 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? 

Eén van onze onderzoeksassistenten bezoekt de deelnemers thuis. Tijdens dit bezoek zal de assistent 
een aantal speelse taakjes met uw kind doen. Uw kind doet een taakje met kaartjes die hij of zij op 
verschillende stapeltjes moet leggen, uw kind kijkt een video van een kinderprogramma, gevolgd 
door nog een taakje met kaartjes die hij of zij aan bepaalde plaatjes mag koppelen. Daarna bekijken 
de assistent en uw kind samen nog een platenboek over spelende kinderen en mag uw kind  
vertellen wat hij/zij weet over Sinterklaas en Zwarte Piet.  

 
Beeldmateriaal  
Gedurende het onderzoek zullen er beeldopnames en geluidsregistraties worden gemaakt van de 
taakjes die uw kind doet. Deze registraties zullen geanonimiseerd worden opgeslagen. Dat wil 
zeggen: op de video’s zelf staat geen informatie over de identiteit van u of uw kind (dus geen namen 
of adressen). Ook in de map waarin de video’s op de computer worden opgeslagen is geen 



informatie te vinden die de video aan uw identiteit of de identiteit van uw kind koppelt. Als u 
meedoet met het onderzoek, vragen wij uw toestemming voor het maken van beeld en 
geluidsopnames..  
 
Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 
Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren over de manier waarop donkere 
kinderen Zwarte Piet beleven. Die informatie kan bijdragen aan de maatschappelijke discussie over of 
- en zo ja op welke manier - Zwarte Piet in het Sinterklaasfeest een plek krijgt. U heeft zelf geen 
direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Nadelen van deelname zijn de tijdsinvestering en 
mogelijk lastige vragen over uw mening over gevoelige onderwerpen. 
 
Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, 
hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 
meedoen. Als u aangegeven heeft dat u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 
zonder nadelige gevolgen voor u of uw gezin en zonder opgave van reden. Ook tijdens het 
onderzoek. 
 
Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 
Als alle gegevens verzameld zijn, ontvangen de gezinnen van ons een verslag over de resultaten.  
 
Wat gebeurt er met uw gegevens? 
De gegevens van dit onderzoek zullen door de onderzoekers zo worden opgeslagen dat ze niet 
herleidbaar zijn tot individuen en alleen worden gebruikt voor analyse en voor publicatie in 
wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens. Uw 
anonimiteit is dus gewaarborgd. Wij zijn verplicht uw onderzoeksgegevens minimaal 10 jaar en 
maximaal 15 jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek.  
 
Is er een vergoeding wanneer u besluit mee te doen? 
Wanneer u besluit deel te nemen aan dit onderzoek dan ontvangt u een klein cadeautje voor uw 
kind.  
 
Vragen of klachten aan een onafhankelijke persoon 
U kunt te allen tijde besluiten te stoppen met dit onderzoek. Als u een onafhankelijke persoon wilt 
spreken voor vragen of klachten kunt u gedurende het onderzoek en na afloop van het onderzoek 
contact opnemen met Prof. Dr. Gerard Persoon (hoogleraar instituut Culturele Antropologie 
Universiteit Leiden): persoonga@fsw.leidenuniv.nl. 
 
Wilt u verder nog iets weten? 
Denkt u rustig na over het al dan niet verlenen van toestemming. Wanneer u toestemming verleent, 
willen wij u vragen om bij het huisbezoek een toestemmingsformulier te ondertekenen. Heeft u nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met Chantal Amoureus door een e-mail te sturen naar: 
c.m.amoureus@fsw.leidenuniv.nl  
 
Wilt u meedoen? 
Klik dan door naar de online vragenlijst en wij nemen contact met u op voor het maken van een 
afspraak voor het huisbezoek!  
 
Prof.dr. Judi Mesman (onderzoeksleider) 
Chantal Amoureus Msc. (onderzoeksassistent) 
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