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n e beginnende leer
SOL-PROJEKT
Samenvatting
Dit artikel behandelt de ervaringen van beginnende
leraren huishoudkunde: hun attituden ten opzichte
van 'emancipatie', hoe ze dit hegrip in het onderwijs toepassen en voor welke problemen ze daarbij
gesteld worden. Er wordt een onderscheid gemaakt
in twee groepen.
Groep I beschouwt emancipatie als een onderdeel
van de inhoud van het vak huishoudkunde. Deze
leraren brengen de normen en waarden die daarbij
horen niet in praktijk als er te veel weerstand is bij
kollega's en leerlingen.
Groep IIgeeft aan het begrip een andere inhoud.
De leden ervan hebben zelf een positieve attitude
ten aanzien van emancipatie en proberen vanuit
een emancipatorische levenshouding te werken.
In het artikel worden aanbevelingen gedaan om bij
studenten in hun opleiding een posilieve houding
ten opzichte van emancipatie bij te brengen.
summary
This artlcle deals w ~ t hnovlce teachers ~nhome economm then concept of emnncipahon, how they
try to ~mpiement~tand the problems they meet.
TWO
groups of teachers are d~stinguished.
Group I regards emanctpatlon bang part of the
mbjet-matter of home economics. These teachers
not try to brmg emanclpatlon thoughts into
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patorisch onderwijs? Kan een opleiding stu
denten zo voorbereiden dat ze hun eerste ja
ren minder problematisch doorkomen?
Dit zijn een aantal vragen waar wij als SOLprojektl ons het afgelopen jaar mee bezig
hebben gehouden. We hebben daartoe 0.a.
een literatuurrecherche gehouden en een
onderzoek opgezet. Dit onderzoek was min
of meer kwalitatief van aard. We hebben
twaalf leerkachten huishoudkunde ge'interviewd. Deze zijn afgestudeerd bij de vakgroep
Huishoudkunde van de Stichting Opleiding
Leraren, tussen 1977 en 1980 (1977: 1;
1979:3; 1980:s).
In dit artikel willen we op enige resultaten in.
gaan. Daartoe geven we eerst een overzicht
van de doelstellingen en met name de emanci
patorische doelstellingen die we bij onze respondenten vonden, a1 dan niet van de opleiding meegekregen. Vervolgens gaan we iq op
de stimulerendeen belemmerende faktoren
welke de respondenten in hun eerste jaren
tegenkwamen en wat dat voor gevolgen had.
Tenslotte plaatsen we alles binnen een theoretisch kader en geven we onze konklusies en
aanbevelingen voor de opleiding. We menen
namelijk dat je binnen een opleiding kunt anticiperen op de problematiek van beginnende
leerkrachten. We zullen deze stelling binnen
dit artikel verder niet onderbouwen. Ge'interesseerden verwijzen we naar andere publika-
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Wat het gebruik van de termen 'emanc~patie'
en 'emancipatonsch onderwijs' betreft, we
gebruiken ze hier in de betekenis zoals de
meeste respondenten ze hanteren: gelijkwaardigherdvan man en vrouw, danwel roldoorhanteren we een
breking. Als SOL-PROJEKT
Tot slot willen we op deze plaats de SOL vakgroep Huishoudkunde bedanken voor haar
medewerking en voor de prettige samenwerking gedurende het afgelopen jaar.
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Algemene doelstellingen
Bij de afname van de interviews bleek dat de
respondenten hun doelstellingen en uitgangspunten door elkaar haalden. Daar wii van
mening zijn dat doelstellingen en uitg;ngspunten onlosmakelijk met elkaar verbonden
,.& zijn, zullen wij aan beide aandacht besteden.
De uitgangspunten van een aantal leerkrachten hebben betrekking op de omgang met
leerlingen. 'Aansluitenbijde belevingswereld
van het kind' wordt niet of nauwelijks door de
respondenten expliciet gesteld, hoewel veel
uitspraken onder deze noemer zijn te vatten.
Veelal hebben de antwoorden een vorm als
Zoveel mogelijk rekening houden met de leerlingen' of 'leerlingenlaten inzien wat ze er in
depraktijk aan hebben'. Een aantal leerkrachten stelt dat huishoudkunde een sociale funktie heeft, waarmee wordt bedoeld dat huishoudkunde de taak heeft leerlingen een prettige tijd op school te bezorgen.
De doelstellingen, die men heeft met betrekking tot de leerlingen, zijn geformuleerd in
zowel maatschappelijke als in persoonlijke
termen. ~eformkeerdin maar&happel~ke
termen hebben de doelstellineenbetrekkine
op het aannemen van een kritische houding
tegenover de maatschappij, de reklame, de
leerstof, het beeld van de leerkracht. Men wil
veelal laten zien dat huishoudkunde meer is
dan koken alleen. Men wil het maatschappelijk belang van huishoudkunde aangeven.
Meer in persoonlijke termen geformuleerd
hebben de doelstellingen betrekking op het
zelfbeeld van de leerlingen, met name het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de zelfwerkzaamheid moeten worden bevorderd.
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Het blijkt niet zo te zijn dat iedereen laatstgencemde doelstellingen op langere termijn
heeft, althans dat gaf een aantal leerkrachten
te kennen. Zi1 bereiden weinig voor en zeggen
per les we1 te zien water van komt.
Emancipatorische doelstellingen
Bij de vragen naar de emancipatorische doelstellingen kwamen onder andere de volgende
twee vragen aan de orde. Allereerst vroegen
we of men zich tijdens de studie kon aansluiten bij de visie van de opleidende vakgroep
Huishoudkunde. Op de tweede plaats vroegen we wat onze respondenten nu onder een
emancipatorischevisie verstaan.
Kon men zich tijdens de studie aansluiten bij de
visie op huishoudkunde?
Ten tijde dat de meesten van onze respondenten in opleiding waren was de vakgroep Huishoudkunde zelf nog bezig een visie te ontwikkelen, zodat zij deze vraag op hen niet van
toepassing achtten. Een aantal respondenten
had nog regelmatig kontakt met de opleiding
en volgt de ontwikkeljngen met betrekking
tot de emancipatorische visie op de voet. Zij
konden zich in de huidige ontwikkelingengeheel vinden.
Een ander gedeelte, dejongere lichting, vond
dat huishoudkunde in theorie we1 emanci~atorisch bezig was, maar te weinig aanwvzingen gaf om deze visie in praktijk te brengen. ,
Ook werd gesteld dat er te weinig rekening
werd gehouden met de ree8e situatie, zodat
de emancipatorischevisie niet of slechts gedeeltelijk in praktijk gebracht kan worden.
We hebben ook negatieve klanken gehoord
bij sommigerespondenten, welke stelden dat
zij kursussen strijken en koken nuttig vonden
in tegenstelling tot het 'gemam' over emancipatie. Op het LNHO heb je~aardi~hedenliodig, meenden zij.
We menen dat we wat betreft het denken over.
emancipatiebij onze respondenten een onderscheid kunnen maken in hvee-groepen:
- Een groep die emancipatie ziet ds o n d e I ~i~
deel van de inhoud vanhun tak.Emap&. i
patie als leerdoeldus~&oejl); , ., ' ~ : + t b .
- Een groep waarvoor em
Zij proberenvanuit;eenb
leveiwhoyding te wqken
mdnierin,dalqhezigt,ee
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SOL-PROJEKT
We willen tevens opmerken dat er verband
lijkt te bestaan tussen de mate waarin de visie
op huishoudkunde aansloot bij de eigen belevingswereld van de student en de mate waarin
de student zich deze visie heeft eigen gemaakt. Het lijkt nu dat groep I1 haar emancipatorische houding heeft verworven door
persoonlijke omstandigheden (op kamers wonen, gaan samenwonen).
Wat betekent een emancipatorische visie voor
onze respondenten op dit ogenblik?
Wij waren geinteresseerdhoe leerkrachten
huishoudkunde het begrip emancipatieinvullen. De reden hiervoor is dat de termen emancipatie en emancipatorisch onderwijs in de literatuur niet eenduldig worden gebruikt (vernieuwend, progressief en dergelijke). Ook de
reikwijdte van de termen kan verschillen.
'Emancipatorisch' kan betekenen het streven
naar mondigheid, naar maatschappelijk
weerbaar zijn, naar gelijkwaardigheid tussen
mannen en vrouwen, het streven naar een
rechtvaardigermaatschappij.
Bij het beantwoorden van deze viaag gaven
demeeste respondenten een antwoord dat
neerkomt op doorbreking van het traditionele
man/vrouw rolpatroon in het gezin. Anderen
zagen in emancipatorischonderwijs meer een
middelom tot doorbreking van de klassenmaatschappij tekomen. Voor sommigen was
het moeilijk om deze vraag te beantwoorden,
daar z j emancipatie als een proces zien waar
zijzelf-nogmiddenin zitten.
DE emancipatorische doelstellingen stonden
lang niet altijd nummer t t n op het doelstellingenlijstje.Meestal gaf men aan dat men
eerst de kunst vanahet lesgeven onder de knie
wilde krggm. Oak komt het voor dat het
hebben van ten dergelijke visie tot frustrafies
leidt. Vmml r&ties,van2ollega's iijn daar
debet aan. Het wordt niet altijd gewaardeerd
dat je je als vroawelijke~leerkracht'alsgelijke
probeert op te stellen van de mannelijkekollega's, die vetwachten dat de 'kookjwf de
koffiezet of de lekkere hapjes klaarmaakt; bij
vergaderingen hoeft zij niet te notuleren, dat
doet de sektie nederlands.
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kun je prachhge doelstellingen

hebben, maar om deze te bereiken heb je de
medewerking van je omgeving nodig. Deze
omgeving kan een stimulerende of belemmerende invloed hebben. Als de omgeving
tegenwerkt zal het vaak onmogelijk zijn om
de doelstellingenin de oorspronkelijkevorm
te handhaven, zij moeten 6f worden afgezwakt 6f men moet een moment afwachten
waarop men meer medewerking van de omgeving kan verwachten.
We hebben tijdens het interview getracht niet
de nadruk te leggen op de belemmerende faktoren of onprettige ervaringen. Het bleek echter dat stimulerende faktoren nauwelijks
door onze respondentenwerden genoemd.
Een stimulerende faktor die we1 werd genoemd was het werken in een team dat bereidwilhg is om veranderingen te bewerkstelligen. Ontbreekt dit samenwerkingsverband,
dan ziet men het niet zitten om op eigen houtje aan veranderingen te werken. Als kollega's
ook van een Nieuwe Lerarenopleiding(NLO)
afkomen blijkt dit bevorderlijk te zijn voor de
samenwerking en dus ook voor het in praktijk brengen van de doelstellingen. Vaak echter ontbreken deze kollega's zodat iedere stimulans ontbreekt. De kans op verandering
wordt dan erg klein, ook omdat vaak, zeker
in de beginperiode, de toevlucht wordt ge-,
zocht in bestaande methoden.
Als we een gradatie aanbrengen in de belemmerende faktoren (van minder naar meer belemmerend), dan vinden we allereerst het ontbreken van leermiddelen. Dit wordt als het
minst erg ervaren en werkt soms zelfs stimulerend; de leerkracht hierdoor wordt geprikkeld zelf materiaal te ontwikkelen. Op de
tweede plaats komen de exameneisen, die de
leerkrach dwingen doelstellingen na te streven, waar zij zelfniet altijd achter staat.
Bovenaan de lijst vinden we het milieu van de
leerlingen, dat een zware stempel drukt op
hun motiv+tie en op die van de leerkracht. De
leerlingen zijn vaak van mening dat ze 'niet
m a r school zijn gekomen om praatjes over
emadpatie aan te hren', m a r om te lerea
k&en. Em t w d e veep k t i n
hnn tijd uit, zit aneen te ' k k m ' en dominaert k
t klassegekum. Dtze.zakenw e r h
ook door op de innovatiebereidheid van de
Ieerkracht. Zij neemt ten dele de perspektief10% kijk van haar leerlinpn over, laat h a ~ r
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emancipatorischedoelstellingen schieten en
gaat gewoon met haar leerlingen koken, omdat deze dat nu eenmaal 'hartstikke' leuk vinden.
Voor een aantal respondaten was de konfrontatie ntet de miliewhtergronden van
hun leerlingen een schok. Ze vonden dat zij
@;densde opliding hierop onvoldocnde waren voorbereid en niet konden weten 'dat het
m erg was'. Naast het milieu van de leerlingem kunnen we het milieu van waaruit de leerlvachten aflcomstie: zim noemen. Dit is vaak
van hun leerlingen
mrnermg om de ber-
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t alleen
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De genoemde sfimulerende en bebmmerende
faktoren ziJn van invloed op het al dan niet
in praktijk brengen van met name emancipator~schedoelstellingen. Een faktor van met te
onderschatten belang IS of een leerkracht behoort tot groep I of groep N&e wij eerder in
dit artikel hebben onderscheiden (p. 45).
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Voor de gehele groep leerkrachten geldt dat
zij begonnen zijn met een emancipatorische
visie, a1 d m niet geleerd op de opleiding. Een
aantal mensen uit groep I had getracht met
stencils en dergelijke een diskussie met de
leerlingen op gang te brengen. Zij zijn echter.,
al gauw afgeknapt op de weerstand en h e e
ben gekozen voor traditionele kooklessen.
De manier waarop kerkrachten uit groep II
hun visie in praktijk brengen strekt zich uit
over het hele kurrikulum. Dit geldt met name
voor de aktieve leerkrachten. die ~roberen

lesplannen niet konden i t r m n . Ze w m h
min of meer gedwongen hef traditionek: progamma af te draaien. Em w&ijlke ao&aak
hiervan was het felt dat de ~ o o l p m k t i k u m docent dit wilde of dat de leerbngen een mdere aanpak niet gewend waren. Ook eerdere
socialisaties, zoals het onderwijs dat men gevolgd heeft, spelen een belangrijke rol. We
komen daar later op terug.
Het gevaar echter bij deze benaderingen,
waarbij alleen de kloof tu~senopkiding en
praktijk of de socialisatieprocesen als verantwoordelijk worden gezien voor de aanpasTheoretische achtergronden
sing van een beginnende leerkracht, is dat
men de leerkracht als relatief passief objekt
Hierboven zijn we ingegaan op de specifieke
problemen waar een leerkracht huishoudkun- ziet. Met ZEICHNER
(1980) zijn wij het eens
dat deze benadering te eenzijdig is. Wij zijn
de mee te maken krijgt. Deze problematiek is
van mening dat mensen, binnen de beperkineen onderdeel van wat men in het algemeen
'praktykschok'noemt. In de literatuur vinden gen van de maatschappelijkestrukturele
we verschillende verklaringen voor het optregrenzen, een aktieve rol spelen in het vormen
den van deze praktijkschok. We willen in dit
van hun identiteit. Zij gaan vaak in tegen doartikel niet uitgebreid op deze verschillen inminante waarden en normen en hanteren
gaan. Geynteresseerden verwijzen we naar an- daarbij bepaalde strategieen om om te gaan
dere artikelen van onze hand (SOL-PROJEKT, met de eisen die in een bepaalde situatie aan
1981, 1982). We willen hler volstaan met de
hen gesteld worden en die zij vchzelf stellen
(ZEICHNER,
1980, p. 28).
voor ons meest relevante benaderingen en
van hieruit kommentaar geven op de gesigna- De drie strategieen, die ZEICHNER
overigens
leerde problematiek.
aan de socioloogLacey ontleent, kunnen we
als volgt omschrijven:
Binnen de literatuur is men het eens over de
kloof die er bestaat tussen opleiding en prak- geinternaliseerdeaanpassing. De leerkracht
tijk. Sommige auteurs menen dat als gevolg
past zowel zijn gedrag als onderliggende
van die kloof een beginnende leerkracht een
waarden en normen aan;
'psychische dreun' krijgt als hijlzij voor het
- strategische meegaandheid. De leerkracht
eerst in depraktijk komt. Als gevolg van die
past we1 zijn gedrag aan, maar niet de
kloof en het niet in praktijk kunnen brengen
onderliggende waarden en normen;
van bepaalde progressieveideeen, zullen deze - strategkche herbepaling. De leerkracht pas
ideen, ofwel beter gezegd attituden, verandezich niet aan aan de omgeving. Hij/zij pro.
ren in een meer behoudende richting (GRIFbeert deze zo te veranderen dat zijnlhaar
mom; 1980).
afwijkend gedrag ook binnen die situatie
h d e r e auteurs leggen meer de nadruk op de
wordt geaksepteerd.
aanpassing van attituden als gevolg van een
Samenvattendkunnen we stellen dat het begeleidelijk socialisatieproces. Deze aanpasgrip praktijkschok in onze benadering van de
sing beghit niet hls men voor het eerst voor
problematiek van beginnende leerkrachten
de klas staat, maar a1 fijdens de opleiding,
twee belangrijke aspekten heeft. Allereerst
wanneer men voor het eerst gekonfronteerd
het socialisatieprocesdat een lcerkracht
wordt met de praktijk; bijvoorbeeld tijdens
ondergaan heeft en nog ondergaat. Ten tweehet schoolpraktikum.HANSEL
(1975) heeft
de benadrukken we de aktieve roldie een leerhier uitgebreid onderzoek naar gedaan en gekracht heeft in het omgaan metfaktoren uit
zien onze ewaringen van het afgelopenjaar,
de omgeving.
L
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ders.
De leerkrachten van groep I1 kiezen ervoor
om bij weerstanden even te wachten tot ze
sterk genoeg in hun schoenen staan en pas
dan aan emancipatorische doelstellingen en
een emancipatorische visie te werken. Zij stellen zich wat soepeler op in de trant van 'komt
het vandaag met, dan komt het morgen wel'.
Zij zien emancipatie als een proces dat misschien later nog eens bij de leerlingen zijn
vruchten afwerpt.

_

I

,'

.-

11.w e
Een,
mg en
Is wr:aanpass dat
objekt
teens
7ij zgn
:perkinrele
vormen
:gen domen
e gaan
tie aan
stellen
.rigens
nen we
xkracht
gende
tracht
de
~ c hpast
t
'zij pro/haar
tuatie

!

het be:van de
chten
eerst
ht
:n twee:en leerm uit
mei 1982

3-

van ZEICWRIEB
de tweede of derde atrateme
i ~ maqaandheid
b
of atrategische
herbepaling]. Zij wadtten hwn kans af of
p m b d e n aktkf verandenngen te bewerkstdigen.
%ak we al eerder aangaven lijkt er verband
te bestaan t u s m hoe men op de opleiding
met het begrip 'emancipatie' en emancipatorisch onderwijs omging cn hoe men er in de
praktijk mee omgait. Met name mensen uit
groep II hebben hun emancipatorlsche attitude veeleer verworven door persoonlijke omstand~ghedendan door datgene wat de vakgroep blnnen haar onderwijs aanbood. Punten die werden genoemd waren onder andere
het op kamers gaan wonen en het gaan
samenwonen.
Nu kan men tegen bovenstaande hypothese
inbrengen dat het onderscheid in twee groepen rekief is; dat studenten we1 aangeien
dat ze meer door persoonlijke omstandigheden een emancipatorische attitude hebben
verworven, ma& daarbij de inbrcng van de
vakgroep onderschatten. We denken dat niets
tegen deze redenermg is in te brengen. Het is
achteraf moeilijk aan te geven waar je iets geleerd hebt. Het feit echter, dat respondenten
uit groep II terugkwamen op de invloed van
deze persoonlijke omstandigheden geeft, volgens ons, we1 aan dat deze omstandigheden
een grote rol spelen. Het lijkt ons dan niet
meer dan logisch dat binnen het onderwijs
van de vakgroep huishoudkunde, dat gericht
is op emancipatie, deze persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol spelen.

In dit artikel gingen we in op hoe beginnende
leerkrachten huishoudkunde omgaan met het
begrip 'emancipatie'. Daarbij onderscheidden we twee groepen. Groep I was geneigd om
bij weerstand binnen de praktijk doelstellinVakblad voor Huishoudkunde 3(2) mei 1982

n ta.v. emancipat~een emanc~patorisch
onderwiJs te laten vallen. Men paste gedrag
en onderliggendewaarden en normen aan.
Achterhggende verklaring was dat de respondenten in hun seeialisat~eprocestot aan de
opleiding een bepaald normen- en waardenk a d e ~aangeleerd kregen (t.a.v. z~chzelf,
ondemijs, leerlmg) Op de opleiding werden
ze gekonfronteerd met een voor hen ander
normen- en waardenpatroon. Als men er a1
met afwijzend tegenover stond ('allemaal gezwam') zag men d a normen en waarden als
onderdeel van het vak hu~shoudkunde.Toen
de leerkrachten in de prakt~jkop moeilijkheden stuitten, lieten ze dan ook deze normen
en waarden met bjbehorend gedrag vallen en
viekn ze tesug in het normen- en waardenpat r w n van vbor de opleiding.
Tot aan de opleidingstijd gaat voor de groep
II hetzelfde verhaal op. Konfrontatie met het
normen- en waardenpatroon van de opleiding, gekombineerd met persoonlijke omstandigheden, had voor deze groep echter andere gevolgen. De leden probeerden meer
vanuit een emancipatorischelevenshouding
te gaan werken. Het gevolg was dat, toen ze
eenmaal voor de klas kwamen te staan, ze
probeerden, zowel binnen als buiten de klas,
zoveel mogelijk te handelen naar die waarden
en normen. Ze probeerden ook de voorwaarden te scheppen om dit proces mogelijk te
maken. Zo dit niet mogelijk was, behielden ze
in ieder geval d e waarden en normen en
wachtten ze geduldig af.
Wat betekent dit alles voor het onderwijs aan
een lerarenopleiding? Allereerst zal een opleiding aan moeten sluiten bij het socialisatieproces en de persoonlijke omstandigheden
van haar studenten. Op de tweede plaats zal
een opleiding er voor moeten zorgen dat haar
studenten in de zogenaamde groep II terechtkomen. De opleiding zal de studenten moeten
stimuleren gebruik te maken van de tweede of
derde strategie van ZEICHNER.
Als konkrete voorbeelden kunnen wij noemen:
Ingaan op het socialisatieproces van studenten door in de les in te gaan op thema's als: '
voor jou?

.

- Waarom kiezen meer jongens
voor een hoge're opleiding? .

&m

Waarom zittea er bij de v a k g m g hi%houdkunde m e a vrouwei~jkedam m a n n
Iijke stadenten?
Je kunt studenten s t i m n k m g b m k k ma
ken van de tweede en d e d e srwtegic van
ZEICHNER
door deze zelf o p de opletding te
hanteren e n te bestweben. Want mk a h d s

kollega's en d~rektie).H o e j~emet dme knelpunten en konfl~ktenamgaat, welke strategic
je hanteert, kan als voorbceld of ondelerwerp
van diskussie dienen binnen je elgen onderwijs. J u s t tijdens het sehoolpraktikum en in
de voorbereiding h ~ e r o pkan hier aand
aan besteed worden.
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1882 De problematlek van beginnende lmrkrachten In emanc~patonschperspek1. Het SOL-projekt hestond uit zes studenten met
t~efTgdschnf? vmr Oplerd~ngen Onderwys 1 (2)
een hegeleider, te weten Ed van Essm, Jan A. de &ICHNER, K. M 1980Key processes in the soc~alrJong (begeleider), Joan Hollander, Klaas van der
zatlon of student teachers bmitatlons and conLaan, Irene Meertens, Claire Verlinden en Johan
sequences of ovenoaal~sedconceptions of tea
M. J. Weterings. Allen zijn verbonden aan de vakcher soaal~zationA paper presented at thean
groep Ondenuijskundevan de Rijksuniversiteit
nual meetma of the Amer~canEcucat~onalReUtrecht. In het kader van hun studie onderwijskunde hebhen de studentledenvanjanuari 1981 tot
maart 1982 0.a. onderzoek gedaan naar de problematiek van beginnende leerkrachten huishoudkunde, afgestudeerd aan de Stichting Opleiding Leraren (SOL) te Utrecht.
(zie bok Boot I).
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