z~chtbaar"voor de
eten samsn kan g
bepaald geen Ing

boekworden uitgegeven dat voor f 34,- bij de
boekhandel verkr~jgbaarIS (Reeks Voeding
en Gezondhe~d,Samsorn/Stafleu, infa St
Voeding Nederland 05908-16043.)
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mmmissie ingesteld om de eindtermen te beschrijven.
He% Landelijk Platform Verzorging heeft
daarom i n de nieuwe nota Verzorging i n de
Basisvorm~ngeen voorstel voor de eindtermen voor het vak Verzorging opgenomen.
Daarnaast worden in de verschillende hoofdstukken e m aantel aspecten beschreven die
te maken hebben met het vak Verzorging, zomatie (3(j tstikadmsrr, apreken niet allemaal de- als:
zet6de tml en lijken sams zelfs elkaar tegen te
ontwikkeling van het vak Verzorging;
@pr&en [em p r d u h heeft bijvwrbeeld een
legitirnering vanuit maatschappelijke ontlkelsrrrverkg e b e n , maar wordt un het verge- wikkeling;
lijkend Mfarenonderzoek met "rnatig" berelatie van Verzorging met andere schoolmrdeetid) Mieuwc! vormsn van produktin- vakken in de Bascsvorming;
formatie staan op stapel tmil~ewkeurmerk,
didaktische aspecten van het vak;
geluiclset~keflering) Hoe is die stroom van inkwalite~tseisenaan docenten in verband
formatie, i n de toekornst eff~c~enter
te produ- met de procesmatige aanpak in het vak Vereeren, k t e r onderfing af te stemmen en toe- zorging.
gankelijker en hanteerbaarder voor de Het Landelijk Platform Verzorging wil met het
consumefit te rnaken?
uitbrengen van deze nota een bijdrage leveDe analyse van SWOKA le~dttot de conclusie ren aan de discussie en besluitvorming over
dat praduktinformat~ebeter ondergebracht het wetsvoorstel Basisvorming in het onderkan worden In BBn inst~tuut,dat behalve pro- wijs.
duktonderzoek ook het ontw~kkelenvan meetmethoden en beoordelingscr~ter~a
als op- De nota is te bestellen bij: Hogeschool Kathodracht krijgt WII een dergehjke opzet kans heke Leergangen Tilburg, Vakgroep Huisvan slagen hebben, dan moeten alle belang- houdkunde FEO, Pyreneeenweg 3,5022 DN
hebbenden (consumentenorganisaties, over- Tilburg. Prijs: f 12,50.
held, producenten/irnporteurs) hierbij be- Eerder verschenen in deze serie:
trokken worden. In het SWOKA-rapport Verzorging: Harde noot of noodzaak
worden lijnen ultgezet om tot ~ntegratievan Leerplanvoorstel: Verzorging Ziezo
produktonderzoek te komen Ook wordt aan- Vaklokaal Verzorging.
dacht besteed aan de mogehjkheden van
nieuwe communlcat~esystemenvoor de verspreid~ngvan produktmformatie

*
*

Produktinformatiesystemen, 1989. SWOKArapport, nr. 82. Te bestellen bij SWOKA, Koningin Emmakade 192-195, 2518 JP Den
Haag, tel. 070-469225. Prijs f 24.50 incl.
verzendkosten.
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Annie J. Stikker, 1989. Case management.
ISBN 90-70983-25-7, 118 pagina's. Te bestellen door f 14,- te storten op postgiro
1471727 ten name van NIMAWO, Den Haag,
0.v.v. Case Management. Info: 070-3542141A s

Verzorging in de Basisvorming
Het Landelijk Platform heeft zich al jaren beijverd voor verzorging a k apart vak in de Basisvorming, en daarvoor ook vele medestanders gevonden. Toch komt in het wetsvoorstel
voor de Basisvorm~ngVerzorging niet als
apart vak voor. Ook is er. uoor dit3yakigeee

mele zGg en reg& van en controle op de urtvoermg van de zorg, drt alles op md~vldureel
niveau. lnm~ddelsIS case management oak i n
Groot Brittannie mgevoerd en wordt er smds
kort in Nederland op bescheiden schaal mee
geexper~menteerd(z~everslag syrnposlum
Anders Oud, Andere Zorg? In dit t~jdschrift).
Het NIMAWO liet een stud~everrlchten over
case management op bass van l~teratuutult
de VS en Engeland Daaru~tbl~jktdat case
management kan leiden tot verbetermg vah
het welbevinden van clienten, maar of h ~ e r mee kostenverlaging van de zorg bere~ktkan
worden IS d~scutabel
Er worden suggestles gegeven ter verbetering van case management in de praktijk, en
alternat~evenvoor case management aangedragen

Vraagbaak voor alleenstaande
vaders
Eugitne Jacobs (red.), 1989. Vraagbaak voor
alleenstaande vaders. ISBN 90-6134-345-3,
142 pagina's, prijs f 24,50. Uitgever: Hogeschool Diedenoort, Wageningen. Verkrijgbaar
in de boekhandel.
Vaders, die er alleen voor komen te staan,
blijken na een aantal maanden zich meestal
aardig te kunnen redden in de huishouding.
Dit boek is bedoeld als hulpmiddel om die
moeilijke eerste maanden door te komen. Het
geeft duidelijke, op de dagelijkse praktijk gerichte informatie over voeding, koken,
schoonmaken, wassen, kinderverzorging,
etc., afgestemd op de mogelijkheden, beperkingen en behoeften en wensen van alle leden van het huishouden. Er wordt veel aandacht besteedaan de plaats die kinderen in de
huishouding innemen.
Een van de uitgangspunten van de samenstellers is geweest, dat samen-dingen-doen ook bij huishoudelijke klusjes - van belang is
voor het onderlinge contact en de vorming.
Directe tijdsbesparing levert hulp van (kleine)
kinderen meestal niet op.
Veiligheid in huis is een belangrijk item, en
ook het milieu wordt geregeld in de tips be-

ormatie over specifieke onder'shouding is te verkrijgen via
t genoemde instanties en via
en een handzame vraagande vaders, ook vadersrkenden-partner kan het

gJ
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Fransje Backerra (red). 11389 bouwen wan
het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen In Nederland. Deel 6 in do reeks "Het
Ttpje van de Sluier" ISBN 90-6.01 1-665-0,
216 pagina's, p r ~ jf
s 2490. Uitgever. Be Walburg Pers Verkrijgbaar In de boekhandel.
In 1952 promoveert Daisy Stork-van der Kuyl
op "De Drentse boerrn en haar plaats In de
samenlev~ng" Het begr~pvrouwenstud~esis
dan zelfs nog niet u~tgevondenen buiten de
landbouwetenschappen wordt er nauwelrjks onderzoek naar het plattelandsvrouwenleven verricht. In de jaren zeventig ontstaat er
in het verlengde van de tweede femmistische
golf eindelijk In brede krmg ook belangstell~ng
voor vrouwen op het platteland. Vanurt de
vrouwengeschieden~sIS echter tot dusver
nog weinig over plattelandsvrouwen gepubliceerd en In deze lacune probeert "Vrouwen
van het land" te voorzlen Als rode draad in
deze bundel fungeert de vraag naar de autonomie van vrouwen: op welke w~jzeen In
welke mate konden vrouwen hun leven zelf
vorm geven In de afgelopen anderhalve
eeuw? Waarover konden zij zelf beslissen en
waarin was voor hen geen keuze mogelilk?
Kwamen ze in verzet tegen de beperkrngen
van hun bestaan, wisten ze daaraan te ontsnappen, of hebben ze z~chaangepast, wat
voor ontplooringsmogelrjkheden vonden zij
binnen de bestaande kaders,
Naast biografische schetsen van markante
persoonlijkheden uit de plattelandsvrouwenhistor~ebevat de bundel onder andere artikelen over de plattelandsorgan~saties,het landbouwhuishoudonderw~js,de opvoeding, het
werken op het bedr~jf,de motwatie om te trouwen, de toekomstperspect~even.
Zonder de pretentie van volledigheid wordt in
negentlen vlot geschreven bijdragen een tipje
van de slu~ervan de vrouwen van het platteland tussen Groningen en Maastricht gelicht

Vrouwenbeweging in
internationale organisaties
1868-1 9 8 6
Bob Reinalda en Natascha Verhaaren, 1989.
Vrouwenbeweging en internationale organisaties 1868-1986. Een vergeten hoofdstuk
uit de internationale betrekkingen. ISBN 9072814-01-0, 51 5 pagina's, prijs f 50,f 7.50 verzendkosten. Te bestellen bij: De
Knipe-Ariadne, Nijmegen, tel. 080-444378.

+

Sinds de eerste feministische golf zijn vrouwen op internationaal niveau actief op het
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Agenda
Jan febr mrt

Het lnst~tuutvoor Toegepaste
Voorllcht~ngskundete Wagenlngen organlseert voorjaar
1990 een aantal gesprekstramngen
presenteren,
groepsgesprekken, tweegesprekken en funct~oner~ngsgesprek/werkoverleg
lnfo
08370-83808 ('s morgens)
Grootkeuken en M ~ l ~ eStuu
d~edag te Utrecht Inschr~jvmg door stortmg van f 100,op postgiro 536972 t n v
Voedselstudiegroep O~sterw ~ j k Alkmaar,
,
v06r 15 jan
2 0 en 21 febr On-lme lnformatle Derde onlme conferent~e Centraal
therna
Informat~emed~a,
electron~sch, optisch of gedrukt? De Doelen, Rotterdam
lnfo 070-141 880
19 en 20 aprrl Congres Vrouwen/Mannen
Verandermgen In maatschappelljke verhoudrngen Socraal-Wetenschappehjke Stud~edagen 1990. SISWO,
Amsterdam
lnfo
020240075
24-28 a p r ~ l C U R.E , Conference on the
Unemployed In t h e ~ Regional
r
Env~ronment Fryske Akadem e , Leeuwarden. Info. 058131414
13-15 me1
Natlonaal lnformat~caOnderw ~ j s Congres, NlOC '90
MECC, Maastricht Info. 045762357

