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Vrouwen in onderwijs
Op 29 en 30juni en op I juli 1983vindt in Amsterdam in de Oude,Manhuis Poort het kongres 'Vrouwen in Onderw$plaats. Het is in principe bedoeld
voor alle vrouwen in het onderwijs, van kleuterschool tot universiteit. De thema's van het kongrcs
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Het programma omvat's ochtends lezingen. 's middags werkgroepen en 's avonds plenaire dikussie.
Inschrijving voor dit kongres is mogelijk door
f 10,OO over temaken oppostgiro 1927527 t.n.v. A
Veneberg, Amsterdam, met vermelding van de thema's waaraan wordt deelgenomen. Het is eventueel
ook mogelijk zich op het kongres zelf in te schrijven.

De Emancipatieraad, een adviesraad van de r e
gering voor het emancipatiebeleid, heeft een advies
uitgebracht over het emancipatie-onderzoek. De
raad beveelt aan een onafhankelijk Begeleidingsorgaan Emancipatie-onderzoek (BEO) in te stellen.
De hoofdtaak van dit BE0 moet zijn de handhaving en versterking van de positie van vrouwenstudies aan universiteiten en hogescholen.
De Emancipatieraad heeft gekonstateerd, dat (universitaire) vrouwenstudies 73% van het emancipatie-onderzoek voor hun rekening nemen. In de
praktijk blijkt de positie van vrouwenstudies binnen universiteiten en hogescholen niet al te best te
zijn. Ook is het moeilijk vrouwenstudies een vaste,
permanente voet aan de grond te laten krijgen. In
het voorgestelde BegeleidingsorgaanEmancipatieonderzoek zullen naast 5 leden met adviserende
stem van het Sociaal-CultureelPlanbureau, de
Emancipatieraad en de ministeries van Onderwijs
en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook 8 onderzoeksters en 7 vertegenwoordigers uit het 'veld'zitting moeten hebben.
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Het Konsumenten Kontakt ~ e e freeelmatie
t
kleine
handige boekjes uit voor de konsument. Eind vorig
jaar verscheen 'Rechten enplichten van de consument'. Dit boekje wordt gepresenteerd als een
handleiding voor iedereen die met konsumentenklachten te maken krijgt. Het is (uiteraard) geschre
ven vanuit het uitgangspunt van de konsument:
wat moet iemand weten als hij of zij een klacht heeft
over een gekocht artikel of een geleverde dienst.
Verder naast een overzicht van belangrijke leveringsvoorwaarden ook adressen van belangrijke instanties.
Begin 1983verscheen het Consumenten-ABC 1983.
Dit iaarboek komt voor de elfde maal uit. Naast

lers is het mogelijk het ternglopend inkomen zo uit
te geven, dater geen kwaliteit ingeleverd hoeft te
worden. Kooptips zouden tot een besparing van
f 500 per jaar kunnen leiden. De brochure geeft
aanwijzingen op welke manier dat resultaat te bereiken is. Naast konkrete tips ookmeer algemene
punten om aandacht aan te besteden bij het doen
van de boodschappen.

