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Op 16 april j.1. heeft de voor@arsverg&Lderinp
piaats gevonckn in Rotterdam. 's Morgens tspgtd
hebhuishoudelijkdeel afgewerkt
van verschillende vertegenwordigingen werd
've61ag uit$ebracht, nl. aanpande de integratep$pbiehatiekLBO; de Voedlngsraad (zle VHN-In:fofim=tit?nr:&), he sektieondenvijs sn de Stlchtih'$.@&?ik%tina ~uishoudwetenscha~~en

-

he' /1E18l) van deMVP sr metrpeen stelwl wn
sCernegn fundamdwh edukrtie mJn, wmrln o p
ganornenhmskuddli&e Eketivite
voor iekrean WeRLIY ztin en baas-kuisheudelq
ke vaard~aheden
inhowden. Wet deze vorm van
edukatie kan bijgedragen worden aan 0pwaarc)ering van huishoudelijke arbe~dOp korteretermijn
kan volwassenedukatiebijdragen aan'deze men\
taliteitswrandering.
In een geanirnewdediskussie met de z:al kwam
hetbebFp'hirEshoird'wee~eensin opspraak. De
ER &akt orlderdeid tiis& verzorg4nde- (konraurnen<en-@&rag, opvoeding, e.d.) en huishoudet~jke(schwnmakene.d.) aktivite~ten;omdater
mrrschil in waarderlng bestaat. Qp dew manier
wordt de beeldvormingrondhuishoudimg en huishoudkunde alsvak n~et
doorbroken, de onderwaarderhg blijft.
De VHN.de HVP en andere zullen eraan
werken deze beeldwrrning te veranderen. Het 1s
nietvoldoendeom in lessentabellen h i t vak Hbishudkun8e voor iedeieenoptevoeden en danjongens en rneisjes te leren koken; opvoeding in de
privesfeer is ookbslangtijk, ekenals da houding
van-docentene'h het erhrinbl&en:~r is een
meritaliteijsveranderin~4.b.t. huishoudelijke arbeid n y i g en het kan nog we1 fang duren eer die
~s'hereikt.Me~Pgeva~
zullen we daaraan moeten
werken in o derwijs en opvoeding, gaorganisee?*6n~Aeoi~dniseerd.
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wblikatie In het
:happen met uit:
-goedingvoor k~
lid 2 van de Auteurswc
van de auteurswet 191
kries on anikelen in het Vakblad (an

1 ieder ander door de auteur($ gemachtigd
andere wijzen van vervedvoudtgIn& als beJ u ~ van
t 20 juru 1971 (Staatsblad
ltrn rechte op te treden.
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