Bovendien vormen de gebeurtenlssenrondom hulshoudkunde een goed voorbeeld voor

ljk vak en het le~dtmet op tot goedbetaalde
ln de maatschapp~j

As a result of the current fus~onbetween the Lower
Profess~onalSchools (LBO) problems anse wth respect to the posltlon of women and grls The problems are caused by the one-s~dedadjustment of
Lower Home Econom~cEducation (LHNO) to

Eenzijdige aanpassing van het LHNO aan het
LTO
Het vak huishoudkunde is een typisch
vak in een geynteLHNO-vak. Aangezien
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menlijk beleid te komei. Daartoe werd op 16
januari 1982 een studiedag gehouden. Deze
dag was bedoeld voor vrouwen, die werkzaam zijn in het LBO en te maken hebben of
krijgen met fusies. Onder deze groep bevindt
zich een groot aantal huishoudkundedocenten. Daarom lijkt het mij goed de f u s i e p r ~ b b
matiek vanuit de huishoudkunde te beBchten.
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worden aangeleerd; dat meer nadruk op rust,
reinheid en regelmaat wordt gelegd dan op
het zelfstandig kunnen werken van de leerlingen. Dergelijke leerstof is weinig akseptabel
voor de nieuwe kollega's, leerlingen en ouders
van de fusie-school. Er zijn we1 nieuwe
methoden ontwikkeld, maar er blijft behoefte
aan materiaal dat de 'nieuwe huishoudkunde'
behandelt. Daar komt bij dat een belangrijk
deel van het bestaande lesmateriaal niet is afgestemd op gemengde groepen. Maar ook al
heb je we1 goed lesmateriaaal,dan moet je
nog opboksen tegen het beeld dat anderen
van jouw vak hebben: ze denken dat het alleen maar koken en poetsen inhoudt. Maak
dan maar eens duidelijk dat je ook met andere dingen bezig bent.
Het aanzien van het vak blijkt uit de manier
waarop kollega's van andere vakken erop
reageren. Vooral in fusiescholen wordt de
huishoudkundedocenthardnekkig 'kookjuf'
genoemd. Alsof je niets anders doet. De
kooklessen ziin er om anderen te olezieren:
tijdens de lessen komen de kollega's kijken of
er wat lekkers te halen valt. NietWleen tijdens de lessen, want dat is nog tot daar aan
toe, maar ook tijdens het schoolonderzoek
wordt er rustig binnengelopen en een praatje
met de leerlingen gemaakt. Want bij zo:n vak
heb jotoch geen koncentratie nodig?
Ook de leerlingen hebben het vaak moeilijk
met het vak.Jongens, die tegen de verdrukkine in in de bovenbouw voor het LHNO
hebben gekozen, moeten heel wat pesterijen
van vriendjes ondergaan. De meisjes in hun
klas vinderi het leuk dat ze huishoudelijk zijn,
maar ze komen niet in aanmerking om hun
vriendje te worden. Daarvoor zijn ze niet
stoer genoeg. En terwijl de hele klas textiele
werkvormen moet doen, krijgen de heren
handvaardigheid. Want die textiel kun je jongens toch niet aandoen (meisjes we]?)!
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De positie van het vak

, Het'isinwergaderingenvoor veel huishoudhn8eleraressen.moeilijk om hun vak te ver@d&i&~iet alleen vanwegede hierboven
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je er wat van zegt krijg je naar je hoofd dat
je zo emotioneel bent. Maar je gaat nu eenmaal onderuit wanneer er smalend gevraagd
wordt: waarom zouden onze jongens dat nou
moeten leren? De toon van de vraag is in zo'n
geval van meer belang dan de inhoud.
Een paar praktijkvoorbeelden de docente die
(letterlijk!) een aai over de bol kreeg met de
opmerking: 'je moet je niet zo druk maken'.
Vooral als dat ook nog door een aardige man
wordt gezegd weet je niet wat je moet doen.
De direkteur van de technische school, die tijdens de fusiebespreking voortdurend flauwe
opmerkingen over huishoudkunde maakt; als
er besloten is m het kader van Algemene
Technieken voor metaal en hout 'omgang
met materiaal' op het rapport te zetten, merkt
hij op dat dat voor 'koken' toch niet nodig is:
'wat zou je daar nou over kunnen zeggen, zeker hoe je met een pollepel moet zwaaien!'
En dan a1 die vergaderingen, waar de mannen
gewoon botweg onder elkaar zitten te praten
wanneer een vrouw aan het woord is. Het is
niet te geloven, maar het komt echt voor.
Een bekend probleem voor hmshoudkundedocenten, ook in LHNO-scholen,is dat zij
'gratis huishoudster' zijn. Bij iedere receptie
of andere feestelijkegelegenheid mogen zij
met de hapjes komen opdraven. Deze positie
wordt in fusiescholen versterkt. Op sommige
scholen gaat men zelfs zo ver, dat het diploma huishoudkunde vereist lijkt voor het inschenken van koffie. Maar dat wordt natuurlijk niet meer gepikt. Op een andere school
werd de huishoudkundedocentop het matje
geroepen omdat ze niet mee had geholpen
met de afwas. Maar ze had we1 de hele organisatie van de feestelijkedag in handen gehad
en had ook voor afwasploegen gezorgd. Uiteindelijk derden de afwassers door haar kollega-huishoudkundedocentnaar huis gestuurd: zij zou het we1 doen. Daar sta je dan
met je goeie gedrag. Zoals de sportleraar
meestal de organisatievan de sportdag in
handen heeft, zo zijn huishoudkundedocenten uiteraard bereid om eetpartijen te organiseren, bestellingen te doen en zo meer. Maar
ze willen niet ook nog voor de uitwerking
zorgen; dat wordt van de sportleraar ook niet
gevraagd. .:,_. ,, , , , ,. ,,
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