Informatierubriek Vereniging
- - voor
Huishoudwetenschappen*
Op initiatief van een aantal afgestudeerden in de
studierichting Huishoudwetenschappen aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen is op
23 november 1974 de Vereniging voor Huishoudwetenschappen opgericht. De Vereniging
breidde zich spoedig uit met leden uit onder
andere de kring van afgestudeerden en docenten
van de opleidingen voor Toegepaste Huishoudwetenschappen en de Nieuwe Lerarenopleidingen,
met name uit de vakgroepen huishoudkunde.
Door middel van de Vereniging wordt een kader
geschapen, waarbinnen het mogelijk wordt om
meer systematisch en doelgericht aktiviteilen te
ontplooicn dic samcnhangcn met de realisering
van de volgende doeleinden:
- het aktief volgen en richting geven aan maarschappclijke ontwikkelingcn ten aanzien van het
interesseveld van de huishoudkunde/huishoudwetenschappen. (Deze twee begrippen houden,
afhankelijk van het gehied waar ze gehanteerd
worden hetzelfde in; zie ook de inleiding van
ZVIDBERG
in Huishoudkunde in Nederland.)
- het leveren van een bijdrage aan de verdere uitbouw van de huishoudkunde/huishoudwetenschappen. Onder meer door het bevorderen van
onderzoek en publikatiss op het vakgebied en
tevens door het meedenken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs in de huishoud-
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schouwd als werkende leden; z ~gemeten
we1 een kortmg op de kontributie. Door de
er een aantal werkgroepen, die aktnele problemen
onderzoeken en/of bekommentarieren:
- In een werkgroepje wordt een nota voorbereid
over de iweelfasenstrukluur m het wetenschappclijk ondcrwljs, zoals voorgesteld in de nota
Hoger Onderwijs Voor Velen. Er wordt nagegaan wat de konsekwenties zijn voor huishoudkunde H.B.0en huishondwetenschappen W.O.
Daarnaast worden er eventuele veranderingen

baar huishoud- en nijverheidsondehijs exi *
middelbaar sociaal-pedagogischonderwijs). '
- Er wordt een huishbudkundig kommentaav
voorbereid op het eindrapport van de$&kk
groep Watuur en Milieu' van de Landelijke
Coordiiatiecommissie ToegepasteJ3uishoud-
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Nieuwe publikatie
I he household, women and agrzul
ment of Home Econom~cs,Agricu
Presvelou en S I Spljkers-Zwart,

Dlt boek 1s een verslag van een symposlum, dat de vakgroep Hu~shoudkundevan de Landbouwhogeschool
organ~seerde.Doe1 van het symposlum was, een gedachtenw~ssehngtussen een aantal deskundlgen van
versch~liended~sc~phnes
torqtand te brengen, om zo b ~tej dragen aan de ontwlkkehng van een hu~shoudkund ~ g visa
e op deplattelandsontw~kkehngIn de Derde Wereld, toegespltst op Afrlka ten westen van deSahara.
Het boek omvat naast de tekst van de tlen voordrachten een ~nleidma.een samenvattlng van de
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