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Huishoudkunde en emancipati
WERKGROEP HUISHOUDKUNDE EN EMANCIPATI

Wanneer je binnen het vak huishoudkunde
emanciperend en/of roldoorbrekend wilt werken, denken wij dat het het belangrbkste IS
dat jouw eigen houding daarop gericht is. Je
kunt de meest mooie lesmodellenhebben,
maar wanneer je daar zelf niets mee doet,
jouw eigen gedrag niet ter diskussie durft te
stellen, heel autoritair lesgeeft enz., dan schiet
je daar nlets mee op. Het tegengesteldeis ook
waar: aan de hand van de meest truttige
boekjes kun je de meest emanciperende lessen
geven.
Wij denken dat het helpt om lesvoorbeelden
en -ide&n te hebben die roldoorbrekend en/
of emanciperend zijn. Juist omdat huishoudkunde van oudsher een rolbevestigend vak is,
is het belangrijk om over goede ideeen te beschikken. Voor we die uitwerken eerst nog
enige opmerkingen over roldoorbreking en
emancivatie. We denken dat emanciuatie
meer is dan roldoorbreking; emancipatie is
het leren herkennen van keuzemomenten,het
lerengebruikmaken daaman enje onafhankeljik opstellen. Vooral dat laatste. We weten
natuurlijk heel goed dat LHNO-leerlingen

wonen zonder van traditionele rol te wissele
In die zin hoeft emancipatie nog geen roldoorbreking te betekenen. Maar tegelijkertijd
is dit een uiterst gevaarlijke opmerking, omdat tegenstanders van emancipatiezich
erachter kunnen verschuilen en daarmee alles
bij het oude kunnen laten. Wij denken dat
roldoorbreking helpt bij de bewustwording
van de rollenprob1ematiek:Wij denken dat
het helpt bij het onafhankelijk worden wanneer meisjes traditioneel mannelijke klussen
en verantwoordelijkheden leren en andersom.
Binnen huishoudkunde gaat het dan om de
verantwoordelijkheid voor het huis (reparaties, groot onderhoud), elektriciteit ('apparatenangst' van vrouwen), onderhoud van de
fiets voor meisjes. En aan koken, voorraadbeheersing, boodschappen doen, schoonma- ,
ken, wassen en ander kledingonderhoud voor
jongens.
Bij dit alles moeten we natuurlijk we1 bedenken dat leerlingen niet veranderen omdat docenten ddt zo baag willen: als jouw soaale
status, bijvoorbeeld getrouwd zijn, verbonden is met sociaal geaksepteerd gedrag, dan
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Lessen huishoudkunde

1

Bij alle lessen huishoudkunde komen de centrale ondenverpenvan dat vak steeds weer
terug: arbeid, tijd en geld; oftewel: wle doet
wat, waarom doet die persoon dat, hoeveel

we1 aldoor op de achtergrond meespelen.

mensen wilt verdelen; of wanne

maaltijd, inkopen doen, planning maken, koken. In de meeste huishoudkundelessen

alleen nodig en n'uttiga1s:erdetsVo
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iets kin gebeuren: we willen de leerlingen leren wat de verschillende mogeli&h@denzijn,
niet hoe ze iets m6eten doen. ledereen moet
zelf maar uitmaken hoe hij of zij het ulteindelijk zeEf t h i s wil dwn, m a r d m r de vemchillende mogelijkhedcn te latcn zien en door erover te prawn hhaal je de huishoudvoering uit
de sfmr van de vanzelfsprekdheden. En: a55
je mn klus nict Ieuk vindt, mwt je em manier
vinden om hem eficiEnsnbcr te doen, &at& er
snel vanaf bent. Bij het onderdeel s h o o s maak hoort ook de keuze van hurshoudelijke
appaxaten. Wetke apparaten zijn arbeids- en)
of tijdsbesparend.Wegen de kosten tegm de
besparing op?
Verder willen we aandacht besteden aan veiligheid. De leerlingen kunnen vertellen welke
gevaarlijke situaties zij kennen of hebben
meegemaakt, de docent kan iets vertellen
over ongelukken in en om huis (meer dan in
het verkeer!). Bijvoorbeeld het feit dat het
samengooien van wc-reiniger en chloor dodelijk kan zijn, dat je vlam in de pan m i t met
water mag blussen, dat sommige keukentrappen enge dingen zijn, dat j&n straalkacheltje niet aan een opgerolde kabelhaspel
mag aansluiten, dat er in een HEMA-burolamp geen lamp van 100 Watt mag en meer
van die mge dingen.
I
Een totaal ander onderwerp om bij huishoudelijk werk te behandelen is de moestuin. Wij
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weer ingaan op valigheid. Jumt biJ doe-het-

g van het normale pa-

huis: wat komt daarbij
kijken, hoe kookje v w r een zieke mz.
Kleding en mode
Waar let je op alsje kfeding gaat kopen?
Koop je iets omdat je het mooi vindt, omdat
het praktisch is, omdat het lekker zit, omdat
het goedkoog of juist duur is, omdat het in de
mode is. Koop je iets niet als anderen (vriendl
vriendin) het niet mooi vinden? Letje op het
materiaal; weIke voor- en nadelen kebben bepaalde stoffm. Houd je rekening met kofnbinatiemogelijkheden. Maak je zelf kleding, en
denk je dan a w de hoeveelheid geld, arbeid
en t ~ j ddie dit uitspaart en kost?je kunt mgaan op versehillen tussen mannen- en vrouwenmode, financitileen praktische aspekten.
Je kunt m de les de leerlingen als voorbeeld
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O U D K U N D E EN E M A N C I F A T I E

du~delijkis wat de leerlingen willen kun je nagaan wat de mogelijkheden zijn om die wensen te verwezenhjken Hoe zit de woningmarkt in elkaar, wie bepaalt wat voor woning
je krijgt en waar, hoeveel kost een huis, wat

n,

Pi

ale padaarbij
'nz.

pen?
It, omdat
t, omdat
.t het in de
:n (vriend/
je op het
ebben be:t kopbieding, en
,arbeid
unt inen vrou~spekten.
xbeeld
hebben
aal is het,

kg moet
ddelen
Ilen tuswer was
i laten ge
:ebeurt
Iperstuu
vaak wa

mogelijkheden inje woonplaats, reklame,

n en in wasserette of wasserij kwa arbeid,

d
Vie hebben invloed op de beslissingen,
in w e k mate. Waar worden boodschappen
gedaan, in supermarkt of kleine winkel,
waarom. Lessuggestie: laat leerlingen dezelfde produkten kopen in verschillende winkels
en prijzen vergelijken, en zo mogelijk ook
kwaliteit vergelijken (smaakt yoghurt uit een
fles anders dan uit een pak, is de duurdere
yoghurt van de melkboer lekkerder dan die
uit de supermarkt.)
Bijbaantjes: heb je die, waarom. Hebben jongens andere baantjes dan meisjes? Hoeveel
verdien je. Waar geef je je geld aan uit. Verschillenjongens en meisjes in besteding geld?

Wie maakt het huis gezellig? (De vrouw bedenkt, de man voert het uit.) Woninginrichting; ergonomischeaspekten. Met welke personen houd je rekening bij het inrichten van
de verschillende ruimten (bijv. keuken). Wie
krijgt welke ruimte (hobbykamer Pa, naaikamer Ma?). Hoeveel ruimte heeft ieder nodig.
Woonbehoefte: iedereen heeft een beeld van
hoe hij of zij zou willen wonen. Wat is dat
voor beeld? Waar komt het vandaan. waar
wordt het door be'invloed. Leerlmgen kunnen
tekenen of vertellen hoe ze willcn wonen. Als
er tijd en materiaal voor is kan dit in de vorm
van een toneelstukje, een beeldroman, een
kijkdoos, een opstel a1 dan niet versierd met
plaatjes. Nog een mogelijkheid is: iedere leerling telkens twee foto's voorleggen (een krot
in de stad - een nieuwbouwwoning in een
bultenplaats) en ze van elk van d~e-foto'sde
voor- en nadelen laten opschryven. Door alle
werkstukken naast elkaar te leggen kan een
beeld gevormd worden van dewoonwensen
van degroep Door doo; te vragen kan opges ~ o o r dworden waar verschillen In verwach-

ment: als huurder, als kamerbewoner, als
jongste thuis. Heb je de mogelijkheid om arbeid, tijd en geld af te wegen tegen je behoeften.
Je kunt met de leerlingen een kostenberekening van de inrichting van een eigen kamer
maken en bespreken wie bepaalt welke kamer
van wie is. Hebben de leerlingen wat te zeggen over de indelingen en de inrichting van
het huis?
Wat zijn de mogelijkheden om te verhuizen,
wanneer je anders zou willen wonen, wat kost
dat. Wat zijn de voor- en nadelen van verhuiZen, kwa arbeid, tijd (reistijden, of tijd nodig
voor boodschappen) en geld (huur, koop, inrichting). Wanneer de leerlingen bezig zijn
met hun eventuele eigen woning later, dan
kan een gesprek gevoerd worden met iemand
die net een huis heeft gekregen (oud-leerling,
familielid). Mogelijkhedenen moeilijkheden
om aan een huis te komen. Hoe lang moet je
wachten. Hoe schrijfje je in. Heb je keuzemg
gelijkheden, zo ja, op basis waarvan kies je
dan (heeft men gekozen). Huren, huursubsidie, huurbescherming. Gesprek met een
woongroep, een alleenstaande, een bejaarde
met dezelfde vraaen: niet iedereen woont in .
een gezin en een eensgezinswoning.
Wat doeje in huis: de leerlingen maken een , ' I
-,
'
lijst van wat ze willen doen op hun kamer of' '
in huis. Dan bedenken ze hoeveel ruimte ,
daarvoor nodig is. De ruimte om dingen 62''
,
te bergen en te onderhouden mag daybijp&
:
vergeten worden. Vewolgens wordt bepa$d!*
wat vlak bij elkaar gedaan moet wosden&v~&
,
juist ver van elkaar Op basis daarvan kan,r ;ti
een indehng van kamers geniaAkt wordeG$h
kunnen meubels op een bepaaldemanier iin:%
een kamer geplaaGtworden!p@sj+hi~
deze weg doet, kom je dan to! k ' e B ~ ~ ~ ~ ~
deling, dan wanneerb-q~6rddd!&$&2
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