
Voorbeeld Sociaal Werk – Casus 2 
 

Je werkt als maatschappelijk werker binnen het Vrij CLB Kempen. Deze organisatie werkt 

met verschillende teams in verschillende regio’s. Jij bent al een aantal jaren actief in het 

onthaalteam dat verantwoordelijk is voor vestiging Geel. Je bent dus als sociaal werker 

de persoon die in contact staat met de scholen. De teams van vestiging Geel staan in 

voor de begeleiding van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke basis- en secundaire 

scholen van de grote regio Geel: Geel, Kasterlee, Lichtaart en Tielen. In het laatste 

overlegmoment met de vrije basisschool Sint Dimpna (school in Geel), is de zorg rond 

het Sinterklaasfeest aangebracht. De directie uitte haar bezorgdheid rond het delicate 

thema van Sinterklaas en zijn helper Zwarte Piet. De laatste jaren heeft de kleur en de 

typische Afrikaanse kenmerken van Zwarte Piet voor zware discussies gezorgd.  

Ook in de school Sint Dimpna - een basisschool met leerlingen van verschillende 

herkomstlanden en culturele achtergronden - is dit niet anders. Ze organiseren elk jaar 

een Sinterklaasfeest en Zwarte Piet was altijd in zijn Afrikaanse glorie aanwezig. Hier was 

het laatste jaar veel kritiek op gekomen van zowel de leerlingen als de ouders. Dit jaar 

hebben ze besloten om de ouders rond dit thema te bevragen. De reacties waren feller 

dan ze hadden verwacht. Er zijn ouders voor wie de traditie van Sinterklaas en Zwarte 

Piet een belangrijk deel is van hun cultuur. Ze vieren elk jaar het Sinterklaasfeest en 

willen dit hun kinderen ook niet ontzeggen. Aan de andere kant zijn er ouders die niet 

willen dat hun kinderen in aanraking komen met Zwarte Piet met Afrikaanse kenmerken. 

Ze geloven dat Zwarte Piet het resultaat is van een koloniale en racistische geschiedenis 

dat niet gevierd mag worden. De directie weet niet wat ze moeten aanvangen met deze 

reacties en vragen advies bij jou. Hoe moeten ze het Sinterklaasfeest dit jaar 

organiseren?  

  



OPDRACHT 

Hoe zou jij als Sociaal Werker aan de slag gaan? Heb daarbij zeker aandacht voor de 

maatschappelijke context en het mandaat van je cliënt/cliëntensysteem. 

Bedenk zelf een scenario onderverdeeld in duidelijk scènes over hoe de korte casus 

verder zou kunnen verlopen en tot een eind zou kunnen komen: 

 Wat doe jij als sociaal werker? Wat denk en overweeg jij? 

 Wat speelt er zich af met de cliënten, het cliëntsysteem? Hoe reageren zij? Wat 

ondernemen zij? 

 

Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft hoe dit agogisch proces zich in realiteit zou kunnen 

afspelen, van begin tot einde.  

Laat zien dat je zelf een correct en realistisch beeld hebt van hoe agogische processen 

zich afspelen. Echte dialogen hoeven niet, maar je zou telkens kort de verschillende 

scènes moeten beschrijven, zodat op basis daarvan een dialoog concreet zou kunnen 

gemaakt worden. Je verantwoordt je agogische keuzes die je maakt. 

 


