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deze l e s l e e r j e hoe ]e rmvefli* s i t u a t l e
op school kunt herkennen. Je z u l t zaen h e
huis kunnen gebemen, weme -st
~ i ~ g ~ ~el l e n
hoe ]e zo'n ongeval eventueel kunt voorkcamen.

Figuur 1. Veihgheid, Les 2. Hu~shoudkundeconsumentenvormingin de middenschool.SLO,Enschede.
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turele, artistieke en technische kwaliteiten.
0 het aanbieden van adequate mogelijk, heden van onderwijsleersituatiesvoor
individueleontplooiingep sociale be..
wustwording.
Voor huishoudkunde drong de vraag
ziohop bf en hoe huishoudkundein ;en
toekoinstige middenschool gestalte diende te krijgen. Het landelijke hoofddocenten+aadhuishoudkunde .vah de nieuwe
leraren~pleidingenheeft daaromin 1978
aqn ,dgS,iph@g-x~orAeLeerplan Ontwikk&@&q9wagd om.een leeyplan~te
kJ@myoorhuishoudkkuhde voor

In diezelfde tijd heeft een drietal middenschool-projektscholen om ondersteuning
gevraagd bij het ontwikkelen van een
programma huishoudkunde binnen hun
school. De twee aanvragen zijn gekombineerd tot bkn projekt met als doe1 het
ontwikkelen van deelschoolwerkplannen
huishoudkunde, in de vorm van onderwijsleerpakkettenpassend binnen het experimenteerplan van de betreffende
school.
Uit dit projekt zijn weliswaar drie verschillende onderwijsleerpakketten huishoudkunde gekomen, maar alle drie benadrukken de rol van huishouklkunde als
algemeenvak,passend bij de uitgangspunten vomhetmiddenschoolonderwiis.
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houdkunde zien er inhoudelijk in trefwoorden als volgt uit:
School 1. Maakt een driedeling van huishoudkunde in verzorging, konsumentenkunde en emancipatie.
School 2. Maakt de vierdeling: konsument, kleding, voeding en wonen.
School 3. Gebruikt naast basistechnieken 'thema's' zoals: het maken van een
plan; kiezen, keuren en kopen; huishoudelijk werk; voeding en huishouden en
milieu.
Door dit projekt heeft het denken over
huishoudkunde als algemeen vak een
duidelijke impuls gekregen. Het laatste
woord is hierover zeker nog niet gesproken, maar met dit projekt zijn we1 de vele
mogelijkheden - en daarmee het bestaansrecht - van huishoudkunde als algemeen vormend vak aangetoond.
Het voorgezet basisonderwijs
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De ontwikkeling van het voortgezet
onderwijs krijgt vanuit de overheid in januari 1982een impuls met de diskussienota 'Verder na de basisschool'. Met
deze nota wordt de middenschool op de
achtergrond gedrongen om plaats te maken vo& het politiekbeter geaccepteerde
'voorgezet basisonderwijs' (VBaO). De
naam middenschool werd te sterk geassocieerd met de politiekeidee5n van de
socialisten. Met de term 'voortgezet
basisonderwijs' moest duidelijk worden
dat zowel socialisten als kristen-demo-
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school om doo; middel van aanbieding van een gedifferentieerd onderwijs alle leerlingen gelijkwaardige mogelijkheden te bieden hun talenten te
ontplooien;
verbreding van het onderwijs- en vormingsaanbod: naast de ontwikkeling
van bekwaamheden op het gebied van
kennisverwerving, ook aandacht voor
de ontwikkeling van de kreatieflartistieke, technische, huishoudelijke en sociale vaardinheden;
aanbieden van passende onderwijsleersituaties voor zowel individuele als
sociale ontwikkeling.
Vakinhoudelijkbetekent dit dat er sprake zal zijn van integratie eninhouiielijke
vernieuwing van de bestaande vakken,
die op zullen gaan in leergebieden.Huis2
houdkunde wordt genoemd bij tkn van.
de elf leergebieden: Orihtatie op~teckc:?;
niek, ambaoht en huishoudm.Jn de diskussie over de nota w o r d t v a n , d i v e r ~ .~ ~ - ~
zijde gepleit om naast eegleergebied .: ,I
'techniek' een leergebied 'verzorging' t.@s
kreeren waarbij inhouden vanuit met
name de huidige h u i s h o u ~ d e : ~ b W
langrijke plaats zullen inpemm33itBeefe

voortgeze
dit als een

vak in het LBO en de
opgedaan een einnim
leveren aaa de ontwik
gebied venerging,
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Aan de ontwfkkelingwan het nog erg
1.
jonge leergbied verzotging wordt momenteel hard pwerkt, door doanten uit
het voortgezet onderwijs en van de nieuwe lerarenopleiding en door medewerin k t voortgezet ondmwijs.
kers van defstichtingvoor de Leerplanontwikkeling (SLO).
mPUw
Of zo'n leergebied verzorging er komt is
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