mllen in
of stagnat
Anden d a ~
ng, inforvan groot

IW-sektor
oek - VOOI
lisch sukser

~orgehouerstruktu
eze lijn is
net als
d op-

Vakblad voor Huishoudkunde 4(3) 93-95 (1983)

Diskussie en afsluiting

dat onderzoek een te geringe plaats krijgt - en
tot nu toe heeft gekregen - binnen Huishoudwetenschappen.Naar het werkveld toe betekent dit volgens haar dat onderzoeksinstellingen minder behoefte zullen krijgen aan huishoudkundigen.
Studiekoordinator De Hoog wees er op, dat
zowel wiskunde en statistiek als het onderzoekspraktikum in het pakket opgenomen
blijven. Daarnaast kan een student 'methoden en technieken van het sociale onderzoek'
volgen en een skriptie schrijven op basis van
onderzoek. Er zijn dus we1 mogelijkheden
voor studenten om zich toe te leggen op
onderzoek. In de VS worden studenten binnen de organisatiesen bedrijven waar zij gaan
werken verder opgeleid tot het nivo en in de
richting die de werkgevers wenselijk achten.
Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Het
is overigens we1 een probleem dater nog geen
duidelijkheid is over de tweede fase-opleiding
voor onderzoek.

L. Kiestra (bestuur Nederlandse Gezinsraad)
vroeg zich af of er in de studie voldoende aandacht besteed wordt aan het interpreteren van
onderzoek om tot gefundeerde beleidsadviezen te komen.
mw Hardon (Wonen) antwoordde hierop
door er op te wijzen dat dit juist een belangrijk aspekt van de studie aan de Landbouwhogeschool is.
mw Hardon (Wonen) wierp de vraag op of er
mogelijkheden zijn om stagiaires op te nemen.
antwoordde hierop
mw C. Zelvelder (HW)
~ositief.
L. Stavast (Philips) voorzag in zijn bedrijf
in de toekomst moeilijkheden op dit punt in
verband met het brede gebied van onderzoek,
specifikatie, voorbereiding,produktie tot en
met het op de markt brengen van het produkt
dat konsumentenzaken in het bedrijfsleven
bestrijkt. Dit vraagt een lange inwerkperiode
en het bedrijf wil enig nut zien van stagiaires.
q w ~ a r d o ~ l i c h tde
t estageduur nadeitoe: de
stage is minimaal drie maanden, maar kan
door de student verlengd worden tot 6 maanden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om

Dat brengt J. Halink (NVHCD) tot
vraag in hoeverre de va
Huishoudkunde in de s
voorzien, als er opdrachten voor
Tenslotte gaat het om een gering
denten.
mw Hardon dacht dat dit in de toek

als toelatingseisen.
mw W. Alting (St. VWO) konstateerde dat er
vele afstudeermogelijkheden zijn binnen Huishoudwetenschappen. Hoe formnleerje nu
wat voor type huishoudkundigeje wilt hebben?
Volgens mw Hardon is het het belangrijkste
altijd naar een huishoudkundige te vragen.
Alle studenten hebben dezelfde basis, al kan
de specialisatie sterk verschillen.
Hr De Hoog raadt aan, kontakt op te nemen
met de studiekoordinator, die meer lichtingen
kan geven.
mw H. van Manen (SWOKA) signaleert dat
men zich nu op allerlei universiteiten en instellingen gaat bezighouden met huishoudkundigen prohlemen. Het is mlsschien nuttig
kontakt met deze universlteiten en instellingen te houden.
mw C. Presvelou (Huishoudkunde) deelde
mee, dater op dit moment bijvoorbeeld overleg is met prof Van Raay van de Erasmus
Universiteit over de nieuwe differentlatie
Gezinsekonomiein Rotterdam. In november
1983komt er een gezamelijk onderzoeksberaad waar gepraat zal worden over de recessie'ophet nivo van het huishouden. Daarnaast is er met de universiteit van Hohenheim
in de Bondsrepubliek kontakt. Wageningse
studenten kunnen daar drie maanden kolleges volgen over institutionele huishoudens, en
Dultse studenten die belangstelling hebben
voor Ecologie van het wonen en Niet-westerse huishoudkunde kunnen in het kader van
een uitwissel~ngsprogrammain Wageningen
komen.
mw C. van den Ban (besfuur Nederlandse Ge-
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