In een brief aan de minister van Onderwijs en
Wetenschappen (bij bet schrijven van deze bijdrage drs. W. Deetman) heeft de Vereniging
voor Huishoudkunde in Nederland (VHN)
uiteengezet, waarom huishoudkunde in het
nieuwe voortgezet basisondenvijs een andere
plaats verdient dan nuvoorzien. De VHN
deelt een aantal van de uitgangspunten, die in
de nota gehanteerd worden, maar verbindt
daar andere konklusiesaan.
De hoofddocenten huishoudkunde van de
Nieuwe lerarenopleidingen(NLO's) hebben
een soortgelijkereaktie aan deminister gestuurd.
Huishoudkundigen zijn dus volop in de slag
voor het behoud, en deuitbouw van hun vak
in het onderwijs.

VHN in aktie
Door het bestuur van deVHNis een stunrgroep (werkgroep) ingesteld die tot taak heeft
namens de VHN een standpunt te formuleren
en uit te dragen over depositievan het vak
huishoudkunde in het voortgezetbasisonderwijs. Uitgangspunt daarbij is, dat deze nieuwe
opzet van het voortgezet onderwijsnog deze
eeuw in de voorgesteldeopzet zal worden ingevoerd.
Het fe$, dat het vak huishoudkunde in de huidigenotaexpliciet wordt genoemd, tenvijl het
vakvorig jaar nog met opheffingwerd be-

motto 'Red huishoudkunde' werd toen, met
steun van tal van maatschappelijke organisaties, en niet tevergeten bijna20.000 handtekeningen van bezorgde buishoudkundigen en
anderen, aktie gevoerd voor behoud van het
vak op de lessentabel,en opname van 'Huishoudkunde- algemeen vormend' naast de beroepsvoorbereidendekomponent van het vak.
(Huishoudkunde voor iedereen!) Die aktie is .
voor een groot deel geslaagd. Vandaar dat
door de VHN nuvoor eenvergelijkbareopzet
is gekozen.
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Mogelijkheden
Denota waar het nu om gaat ('Verder na de
basisschool') dient als diskussienota. Het ministerie gaat aan de hand van de reakties erop
bekijken, wat er aan zoumoeten worden bijgesteld.
Op 26 mei j.1. werd door eerdergenoemde
stuurgroep een 'aktievergadering' belegdvoor
de leden van de sektieonderwijsvan de VHN,
metals doel tot een standpuntbepaling van de
VHN te komen. Drie inleiders gaven tijdens
devergadering een toelichting op de nota, en
demogelijkheden voor huishoudkunde: Bob
van der Velde sprak over de kriteria die in de
nota gehanteerd zijn om tot de indeling in
orientaties te komen; Gerda Casimir zette nog
eens uiteen, welke inhouden een huishoudkundig leergebied zal moeten omvatten, en Henriette Bosch gaf een overzichtvan de verschillendemogel~khedendie huishoudkunde als
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