dat het beter voldoet. Het wonen zelfis een
behwfte. Mensen hebben behoefte aan een
dak boven hun hoofd, een plaats waar ze veilig zijn, iets van zicbzelFhebben, mensen kunnen ontrnoeten, nchzellfkunnen ontplooien...' In dat kader werden de verschillende kmfdstukken samengesteld: over woonproblemen, woningbehoeffe, het woningaanW ,normen m waarden, wonen en
hukhoudvoering, deprijs van het wonen, besckerming en srganisatie, wonen in het onderwys. De hoofdstukken bestaan ieder weer uit
e m aantal onderdelen. Alles bij elkaar op het
e m t e gezicht mn vrlj volkdig ovtrzicht.
Over de kwaliteit van de syllabus als overzicht
waren :an Buwalda en Boukje Zwanenburg
het in ieder geval eens. Jan noemde hem 'een
o ~ m i c h k l i j ken toegapitst op de daplijkse
waardevolle informatiemap' en Boukje preps
hidrodvowing te onderwijm.
de manier waarop de stof werd behandeld
Air men in hca ondmwijs zlt is het belangrijk
We1 misten zij een paar elementen: Jan het
zkh d e n tee em$te h a e n over dit soort
wonen in ontwikkelingslanden en het wonen
zaken en & ggrenm en mugelijkheden van
het vakgebkd te vakennen. Op de s t u d ~ e d ~ g van buirenlanders in Nederland, Boukje 0.a.
het milieu en het wonen als stedelyk probleern.
in U t m h t gekurde dit aan de hand van de
Beiden vonden dat de beleidskant van het wosylkabusw o r n en huishouding, ern inkidkg
over wonen bimeri huishoudkscnde van de hand
nen (ekonomie, ruimtelijke ordening) te weinig tot zijn recht kwam. Verder hadden zij
van Gerda Casimir. Na een korte inleiding
problemen met het feit dat het hele verhaal
van de schrijfster ward deze van kommentaar
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sterk gericht was op de individuele huiskouding in zijn individuele huis. Jan - van huis uit
bouwkundige- vindt dat je wonen ruimer
moet zien: het is niet alleen het bevredigen
van behoeften - waaronder zelfaktualisatiemaar ook een aktiviteit waarmee je de aarde
leefbaar maakt. Volgens Boukje - woonekologe en werkzaam geweest als inspraakkoordinator - vertroebelt een huishoudkundige
(dus individuele) benadering van het bouwproces een goed zicht erop. En zonder dat
zicht is invloed erop niet mogelijk. Zij is het
niet eens met de benadering waarin de bewoner wordt gezien als opdrachtgever, maar
voelt meer voor de zienswijze van Burie: een
ruilproces waarbij de bewoner dus weinig te
bieden heeft.
De voornaamste kritiek betreft dus juist dat
wat het huishoudkundige element uitmaakt!
Gerda bracht hiertegen in dat deze individuele benadering een bewuste keus is geweest:
'Je bent vanuit de huishoudkunde toch bezig
mensen te helpen met hun eigen woonproces,
dus individueel.Daaromheen zit de maatschappij, die de grenzen van de mogelijkheden bepaalt.' Zij illustreerde dit nog eens aan
de hand van het huishoudkundig schema,
waarin het huishouden, dat door middel van
huishoudelijkeaktiviteiten met behulp van
diverse middelen in zijn behoeften voorziet,
wordt geplaatst in een maatschappelijkc kontekst (ekonomie, milieu, normen en waarden). Maar, zo werd geopperd,je kunt natuurlijk ook beginnen met de maatschappij en
de beperkingen die deze oplegt, waardoor
echte keuzevrijheid niet mogelijk is. Of vanuit
de eigen situatie een koppeling maken met de
maatschappij.
Bij dit alles speeR de gehanteerde norm als
'startpunt' een rol. Moet je studenten nog leren hoe ze 'moeten' schoonmaken, of is het
beter ze bepaalde benaderingswijzen van een
(reinigings-) probleem bij te brengen?
Als voorbeeld van een benaderingswijze werd
het struktuurmodel genoemd, een methode
ontwikkeld aan de Landbouwhogeschool.
Uitgaande van de behoeften van individuen
komhnen tot de plattegrond van een woning
of eemwijk (via een zg. relatieschema).Sommigen gebruiken dezefiethode, anderen niet.
Als didaktbh hulnmiddel zou hii geschikt ziin

huishoudensituatie' mee te maken krijgt, en
dat kan op verschillende manieren gebeuren.
De ene opleiding legt daarbij meer het accent
op bepaaldepraktische vaardigheden dan de
andere. Dit hoeft aan de uiteindelijke kennis
van de studenten natuurlijk niets af te doen.
Maar daarom is het niet minder interessant
om te weten hoe je het huishoudkundeonderwijs, waaronder het wonen, het beste kunt inrichten.
Een vergelliking tussen de opleidingen ligt
dan voor de hand. De middag werd dan ook
gebruikt om de onderwijsprogramma's naast
elkaar te leggen. Achteraf jammer dat die niet
van te voren op papier waren gezet. Verder
dan 'naast elkaar leggen' kwam men inderdaad ook niet: voor-ein echte vergelijkmg
moet men de programma's eerst op zich In laten werken.
Gerda Casimir, waarschijnlijk met een lamme
hand vanwege het vele bordschrijven na afloop: 'Ik denk dat er veel ideeen in zitten waar
we nog op door zouden moeten gaan.'
En dat gaat inderdaad gebeuren. Op 29juni
1983 gaat de groep verder en organiseert in
Wageningen een seminar voor docenten wonen van de opleidingsinstituten.
De bedoeling is een uitwisseling van didaktische hulpmiddelen, werkvormefi en hteratuur. E p belangrijk onderdeel is verder met
het struktuurmodel aan de gang te gaan, en de
mogelijkheden daarvan voor het onderwijs
kritisch te bekijken. De 'wandelgangen' zullen tenslotte dit waardevolleinitiatief kompleet maken.
De organisatie is in handen van Annelies Koningsveld (De Laan, Den Haag), Klaas Muilwijk (Interstudie, Nijmegen) en Boukje Zwanenburg (Nieuwe Rollecate, Deventer).
Kontaktadres: Annelies Koningsveld-Den
Quden, Terweeweg 118,2341 CW Oegstgeest,
.WE1
M. van de Vijver

