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Voorbeeldbegrotingen
Als vervolg op het in 1984 door het NIBUD uitgegeven "Studierapport inzake bestedingsmogelijkheden
van huishoudens met een minimuminkomen" heeft
het NIBUD het aantal voorbeeldbegrotingen uitgebreid tot meertypen huishoudens en inkomens.
In totaal worden voor 14 typen van huishoudens
voorbeeldbegrotingen gemaakt. Per type huishouden worden inkomens van f 1000.- tot f 5000,- bekeken. Tot slot wordt voor elk type huishouden ook
nog een onderscheid gemaakt tussen huurders of
eigenaar-bewoners.
Met behulp van zogenaamde modules (onderdelen
van een begroting) worden de voorbeeldbegrotingen in fasen opgebouwd. Eerst wordt voor een type
huishouden bij een bepaald inkomen een basispakket berekend: de uitgaven die iedereen minimaal
heeit. Vervolgens worden de meer individueel bepaalde, en moeilijk te vermijden uitgaven berekend.
Tenslotte wordt de rest van het besteedbaar inkomen over de d a a ~ o o in
r aanmerking komende posten verdeeld.
Het studierapport vormt een welkome aanvulling op
het budgethandboek en is met name voor budgetvoorlichters en budgetopleiders (onderwijs) een nuttig hulpmiddel, dat bruikbaar referentiemateriaal
biedt.
Zeker niet ten overvloede waarschuwt het rapport er
voor dat de gegevens van de voorbeeldbegrotingen
in geen enkel opzicht normen of gemiddelde bestedingsplaatjes zijn. Slechts door dit rdferentiemateriaal te vergelijken met de verlangens en gegevens
van de individuele consument, is deze in staat (al of
niet met behulp van een budgetadviseur) een afgewogen beslissing te nemen.
Het rapport kan worden besteld door f 30,- over te
maken op giro 368700 van het NIBUD, Den Haag,
onder vermelding van "Modulaire opbouw".

Vrouwen en educatie
Vrouwen, vorming, verder leren. Sanneke Bolhuis,
1986. Wolters-Noordhoff, Groningen, 192 p. prijs
f 27,50.
De belangrijkste bestaansreden van educatief werk
met vrouwen is dat in onze maatschappij op talloze
manieren onderscheid gemaakt wordt tussen mensen op basis van hun man of vrouw zijn. Er is dan
ook een duidelijk verband met de emancipatorische
vrouwenbeweging. Dit boek geeft zonder encyclopedische pretenties overigens een beeld van de
stand van zaken en de betekenis van educatief werk
met vrouwen.
Eerst worden de ontwikkelingen geschetst van de
vele initiatieven op het gebied van vrouweneducatie
in de ~ e r i ó d e1968-1975. Dan wordt een motivatie
vqor de noodzaak van vrouweneducatie nu,
wggbij, ook de etnische minderheden niet worden
i ~ ~ g e t e n n l i o o f d s t4
u kbiedt een overzicht van wat er
haandeds OR dit aebied in de laatste 10 iaar. Hierin
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Leermiddelengids Sociale en Verzorgingsvakken
1986, een uitgave van de Centrale Registratie Leermiddelen (CRL), ondergebracht bij de SLO. Overzicht van leermiddelen, 71 blz., prijs f 12.25. Te bestellen bij CRL, Postbus 2041, 7500 CA Enschede
tel. 053440246,

ken voor de beroepsgerichte vakken in m.n.

sche kennis, vGpleegkunde, huishoudkunde en afdelingsspecifieke vakken. Deze vakken zijn verder
onderverdeeld, zodat het overzicht nog beter toegankelijk is voor de docent. Het onderdeel "afdelingsspecifieke vakken" is onderverdeeld in een aantal afdelingen van het Middelbaar Dienstverleningsen Gezondheidszorgonderwijs (MDGO).
Naast de samenstelling van ieder onderwijsleerpakket geefi de gids ook informatie over doelgroep
(schooltype, leerjaar), het eerste jaar van uitgave, de
laatste (herziene) druk, het aantal pagina's en de
prijs.
Als hulp voor de docent is in de gids een lijst met
aandachtspunten voor het kiezen van leerboeken
opgenomen en een lijst van lerarenopleidingen en
andere instellingen (met openingstijden), waar men
boeken e.d. kan inzien. Tevens is andere relevante
informatie opgenomen voor docenten uit dit vakgebied. De titel- en auteursregisters bieden extra zoekmogelijkheden in de gids en de lijst van uitgevers
met recente adressen en telefoonnummers is behulpzaam als docenten bepaalde leermiddelen naderwillen bekijken.
De "Leermiddelengids Sociale en Verzorgingsvakken 1986" is één van de 12 vak(c1uster)gidsenvoor
het voortgezet onderwijs, die de Centrale Registratie
Leermiddelen sinds 1986 uitgeeit. Voorheen werden
schooltypegidsen uitgegeven. Er is overgegaan tot
het uitgeven van vak(cluster)gidsen om in te spelen
op de vraag uit het voortgezet onderwijs om meer
vakgericht geïnformeerd te worden. Scholen die bei
langstelling hebben voor meerdere gidsen uit deze
reeks kunnen een combinatie-abonnement nemen.
Er bestaan 3 combinatie-abonnementen, respectievelijk Voortgezet Onderwijs Algemeen (gidsen voor
vakgebieden in MAVO, HAVO, VWO en economisch
onderwijs), Voortgezet Onderwijs Technisch (gidsen
voor vakgebieden in LTO en MTO) en Voortgezet
Onderwijs Sociaal (gidsen voor vakgebieden in
LHNO en MDGO).

