Konsnmentenproblematiek in het onderwijs

Van de hand van de landel~jkewerkgroep
Konsumentenonderw~js-hu~shoudkunde
N L 0 IS
een nota verschenen over Hu~shoudkundeonderwgs
en de konsumentenproblematrck
De vormlng van leerhngen tot bewuste konsumenten 1s s~ndslange tljd een helangrljk ouderdeel van het vak Hu~shoudkundeOnder andere
bl~jktdat u ~ het
t rapport van de Programmacomm1ssIe Hu~shoudkunde,het zogenaamde COLBOrapport Hu~shoudkundeen konsumentenouderwljs zljn In steeds toenemende mate samengegaan
W~llenkonsumenten z~chIn deze maatschapplj
kunnen handhaven, dan 1s het nod~gdat zij rnzlch
hebben In en kennrs van het op de markt hesch~kbare aanbod
Gez~ende helangentegenstelhng tussen producent en konsument 1s een gezonde achterdocht ten
aannen van d ~aanhod
t
op z i p plaats Die achterdocht zou de konsument ervoor kunnen behoeden
m~skopente doen Wanneer zlj d ~ toch
e doen, 1s
kennis van rechten en pllchren van belang, maar
kenn~salleen is niet voldoende Men moet er ook
mee om kunnen gaan, z~chmet onder tafel laten
praten, de kanalen weten waarlangs recht te halen
is en die kunnen gehru~ken
Aan kopen en m~skopengaat iets vooraf, namelgk de wens tot kopen. Het is van belang te weten wat men w~l,wat veel en wat minder waarde
heeft en door welke faktoren en In welke mate men
hernvloed wordt Dlt bewustzljn bybrengen, met
als gewenst resultaat een kritische opsullrng, ook
ten aanzlen van het eigen gedrag, 1s de taak van
konsumentenopvoed~ng.
Bovend~enzal het konsumentemnderwljs moetenproblemat~seren,d.w z bijdragen tot het besef
dat bepaalde geheurten~ssenals een probleem met
een mogelljke oplossing kunnen worden gaien. Te
vaak wordt een mtskoop of een ondeugdel~jkapparaat als tegenvaller of pech beschouwd, of
meent men dat men beter had moeten opletten
Dat kan natuurlijk ook zo zip, maar m w l gevalen zeker recht tegenover detaillist
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is geen gei'soleerd geheuren. Velen
re mensen in een huishouden, ieder
huishouden leeft met andere huishoudens in een
samenleving.De konsumptie van de een heeft gevolg n b o o r de ander, voor de samenleving,het miljeu.
Andersom hehben de struktuur en het hele~d
van de samenleving konsekwenties voor de (moVakblad voor Hulshoudkunde 2 (2) mei 1981

slaan: het a1 dan niet aanschaffen van goederen en
diensten. de wiize van -eehruik van die eoederen en
d~ensten,het a1 dan met afdanken De mogekjkheld om zowel aanschaf en gebruik als het eventueel afdanken van goederen en diensten te hehandelen, verbindt hu~shoudkundeen konsumentenopvoeding met elkaar. Daarbij heeft de huuhoudkunde zrch altQdprmcipzee1 op het srandpunt van de
konsument gesreld. Een vak dat het welz~jnvan de
mens wil bevorderen kan niet anders.
N ~ e alleen
t
de lphoud van hurshoudkunde,
maakt het vak zo geschikt voor konsumentenanderwljs Huishoudkunde hledt een andere leenveg
dan de meer theoretische vakken Het vak wil leren vanuit de ervaringen, leren door doen. De behoefte aan mtegratie van 'hoofd, hart en handcn'
neemt toe naarmate de theoretisch intellektuele
vakken meer nadruk krljpn. Ieder individu, elke
leerhne,
- heeft dageh~ks
- - te maken met hulshoudvoerlng Konsumptre ter drskussie stellen binnen
het kader van de dagdijkse l e e f s ~ t u azal
t ~ bij de
leerlingen meer effekt teweeg hrengen de leerlmg
herkent de sltuatles en zal sneller het verband zten
tussen de voorgeschotelde konsumentenproblemat~eken z~jnof haar eigen belevmgswereid.
Hu~shoudkundewordt motncntccl hoofdzakel~jkgegeven aan l e e r l t n ~ nm kt LRNO en het
MHNO, dus In het bermpsouderwgs Daar hoort
het vak zonder mees thuis, voor het kunnen uitoe
fenen van funktles !la de v m o r p d e beroepen. gczlnszorg, bepwdenrzorgen vekenzorg
Een groot +HI van het wk is echter met op etn
beroep p t e h t , b c h l w dm op het heroep van
hu~svrouwoh -man, maar dat ts we1 een beroep dat
&ereen ctangaat. Huahoudkunde is In die zin dmutclijk alp&cn vormend. Hoort dus behalve in
bet beroep&onderwijs ook in andere vormen van
voortgezet onderwip thuis.

ling: op alle scholen verdient het een plaats in de
lessentabellen. Daarbij spelen andere overwegingen eveneens een belangrijke rol. Waren vroeger
konsumentenzaken voornamelijk vrouwenaangelegenheden, tegenwoordig gaat dat niet meer op. En
voor zover het nog zo is, is emancipatie noodzakelijk. Het voorbereiden van jongens en meisjcs op
hun rol als konsument draagt bij aan die emancipatie en verdient ook daarom meer aandacht in
het onderwijs.
De nota is verkrijgbaar bij de Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen, Postbus 391,
6700 AJ Wageningen.

Brood en spelen gaven de Romemen aan het 'gewone' volk om het ustig te houden Die vheger gaat
met meer op slnds er spelen worden gemaakt, die
de mensen ultnod~genhun mond open te doen Een
voorbeeld van zo'n spells bet Voedsel-kan-je-nogmeer-vertcllen spel, gemaakt door studenten van
Akadem~eDiedenoort (THW) te Wagen~ngen
Doel van het spel IS. aan tc geven dat de huid~ge
wiJze van voedsd produceren samenhangt met het
ekonom~schsysteem waarln we leven. En, dat je, als
je deze wipe van voedsel produceren w ~ l verandet
ren,iets aan dat systeem zult moehn doen Hoe
dat zop moeten staat In het spel ter diskussie
Het 1s geen bordspel, zoals we dat kennen van
Monopoly of Haas-en-schlldpad, maar een spel
gebaseer$ op rolomschriJv~ngenen opdrachten. Er
wordt m~nderaan het toeval overgelaten, h&laan
het inlevingsvermogen van de deelnemers In d ~ e
belevingligt ook de kracht van het spel: de deelnemers worhen door t u n rol als het ware gedwon-

lezen, of een verhaal aanhoren. Anderzijds geeft eeu
spel we1 een versimpeling van de werkelijkheid. Er
worden heel wat problemen aangekaart, die zich
voor verdere verdieping h e n . Dat maakt het spel
geschikt voor (beginnende) groepen die zich in het
thema voedsel willen verdiepen, zoals schoolklasscn
in een projekt, konsumentengroepcn en dergelijke.
Het spel is gericht op mensen vanaf ongeveer
16 jaar, en bestemd voor vrij grote grocpcn: ongebeer 20 mensen. Het is met eenvoudige ingrcpen in
te krimpen of uit te breiden voor groepen van 16 tot
30 deelnemers. Om het spel te spelen is een tijd van
tenminste 3 uur noodzakelijk.
He1 komplete spel kost f9,5O en is te bestcllen
door overmaking vanf 13,50 (inklusief portokosten)
OD giro 31 53303 1.n.v. enn nine me ester Akademie
Dledenoorl te W a g c n l n ~ ~ onder
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Deze rubr~ekstaat open voor mformatle op h u w
houdkund~glerrcin, of ande~szlnsvoor hu~shoudkund~genbelangrgke lnformat~eHet redakt~esekretar~aatontvangt het hefst getypte kop~j,ln
tweevoud; kopij voor deze rubriek in andere (gedrukte) vorm -folders, brochures -is ook welkom.
Ook is her mogelijk via deze rubriek skripties en
rapporten onder de aandacht te brengen.

Fout
In het artikel van De Jong, Manschot en ZweJsloot Wordt de warenwet cen konsumentenwe~?In
het vorige nummer is helaas een fout aeslopen.
- .
Het adres, waar br~efkaartenen andere materiaal
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