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In faCw6lh j.1. hmrt da Emancipatieraad haar
advies uitgpbracht In verband met de invoering v m basisvorming i n het voortgezet
onderwijs. De raad is 0.a. van mening dat
oderhrenging van (delen van) huishoudkunds en gezondheidskunde in de vakken biologie en economie een ongewenste versmalling
van het leergebied Verzorg~ng betekent. Zij
acht het daarom wenselijk het vak Verzorging
verder te ontwikkelen en voor dit (aparte) vak
binnen de totale basisvormingsperiode 120 a
160 uur te reserveren in de zgn. "vrije ruimte".
Wij citeren uit dit advies (p. 26-28):
De minister wil conform het voorstel van de
WRR in de basisvorming enige ruimte reserveren voor onderwerpen behorend bij de huidige Ihno-vakken huishoudkunde en gezondheidskunde. De raad is het hiermee eens, omdat
dergelijke
leerinhouden
hits
roldoorbrekend naar inhoud, vorm en presentatie) de zelfstandigheid, ook van jongens, op
huishoudelijk verzorgend gebied kan bevorde. ren en daarmee tegelijk de herverdeling van
met name de onbetaalde arbeid. Bovendien
kan in het kader van beroepenorientatie binnen de basisvorming enige kennis van verzorgende en huishoudelijke beroepenvelden niet
gemist worden. Wij zijn het echter niet eens
met het voorstel van de minister dat kenneliik
eveneens gebaseerd is op het standpunt van
de WRR dat de betreffende onderwerpen (te
weten: budgetbeheer, voedingsleer, preventie
van en omgaan met ziekten, en milieuzaken)
ge'integreerd kunnen worden in de vakken biologie en economie. Dit standpunt beargumenteert de WRR met de stelling dat het bij de betreffende onderwijsinhouden niet zo zeer gaat
om de toepassingen (die zouden buiten de
school zijn te leren), maar uitsluitend om kennisinhouden. En die zouden voldoende raak-

$en van huishoudkunde/gezondheidskunde,
akhans ten dele, buiten de school (voornameliik tlhuis) kunnen worden seleerd. In de ~ r a k r, niet. Met
: toepassingen van techniek uit de basisvorming weggehten h n n e n worden. Dit dupeert echter weer
w w a l meisies. Bovendien bliiken zelfs meissysternatijoen.
belang van
van kemnis
'en van beitoepassen
van kennis, binnen het kerncurriculum.
Het andere argument, de bestaande samenhangen tussen huishoudkunde en economie
en tussen gezondheidskunde en biologie,
schieten eveneens tekort. Weliswaar bestaan
tussen deze vakken raakvlakken. Deze situatie
wordt bijvoorbeeld bij economie benut door
ervaringskennis van leerlingen op het gebied
van priv6-budgetbeheer (bijvoorbeeld besteding van zakgeld) als "didactisch opstapje"
naar macro-economische verbanden te gebruiken. Evenzo kan ervaring met bijvoorbeeld ziekte als opstapje gebruikt worden bij
biologie. Door de voorgestelde integratie zullen op deze wijze de onderwerpen horend bij
huishoudkunde en gezondheidskunde vanuit
een eenzijdig "economistische" respectievelijk "biologistische" benadering zeer beperkt
aan de orde gesteld worden. Zo zal een "biologistische" benadering van voedingsleer en1
preventie van en omgaan met ziekten bijvoorbeeld leiden tot weinig of geen aandacht voor
de persoonlijke verzorging, groei en ontwikkeling en seksualiteit.
Een bredere invulling van genoemde onderwerpen is echter nodig om jongeren voor te
bereiden op het verantwoord "onafhankelijk"
kunnen verrichten van "huishoudelijke en verzorgende taken" (zie Beleidsplan Emancipatie):
Voor de wenselijke brede invulling ontbreekt
het economie- respectievelijk biologie-docenten ook aan de vereiste deskundigheid en bevoegdheid. Die is i n ruime mate aanwezig bij
huishoudkunde- en gezondheidskunde-docenten. Ook a1 gezien de reeds lang bestaande
en erkende samenhang tussen huishoud
dige en gezondheidskundige,kennis, lijkt
gratie van bij deze vakken hdrende eleme
in e6n vak binnen de basisvorming, zow
verantwoord.
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OP DE KOOP TOE!
Een lesboek over consumentenzaken in de huishouding

Aan de orde komen 0.a.: verkooptechnieken, &
!@I
vooroordelen, modetrends, emotionele- en
functionele aspecten, informatiebronnen en i consumentenrechten
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dukten, de beslu~tvorrningvan de consurnent,
en de inforrnatiebronnen voor de keuze en de
verhaalrnogelijkheden na de koop.

.

Problernen waar consurnenten dagelijks mee
te rnaken hebben, zijn veelal te herleiden tot
een gebrek aan kennis over elementaire consurnentenzaken. Het SWOKA-onderzoek "kennis van consurnentenzaken" bracht dat nog
eens pijnlijk aan het licht. Kennis over je rechten en plichten bij aankoop van produkten,
over verzekeringen, over de gevolgen van
consumptie voor het milieu, over de betekenis
van informatie op verpakking, het is slechts
een kleine greep uit de lijst van onderwerpen
waarin de kennis van het merendeel der consurnenten te kort schiet. Om dit tekort op te
heffen is het voorbereiden van met name
jongeren op hun huidige en toekornstige rol
als consument een primaire taak van het
onderwijs.
Huishoudkunde en Verzorging houden zich
bezig met de verzorging van rnensen in hun
dagelijks leehrerband. Die verzorging betreft
zowel de aanschaf van goederen en diensten,
het geschikt rnaken van deze goederen en
diensten voor het gebruik (huishoudelijke produktie), als het gebruik zelf. Door niet alleen
naar de aanschaf van produkten, maar juist
ook de gebruikseigenschappen en mogelijkheden van de produkten te behandelen, is in
de lessenserie "Op de koop toe!" geprobeerd
de leerlingen beter toe te rusten tot een verantwoorde keuze. Op diverse momenten is in
het lessenmateriaal ook plaats ingeruimd om
vaardigheden i n het gebruik daadwerkelijk te
3efenen.

hhoud van de lessenserie in het kort
'"op de koop toe!" bestaat uit een 12-tal uitgewerkte lessen (van elk 2 B 3 lesuren) verdeeld
over drie hoofdthema's uit de consurnenten-

.

Thema I:Keuren, kiezen.. kopen en . .koken
Aan de hand van een aantal levensmiddelen
wordt de weg van producent tot consurnent
gevolgd. De promotie, prijsstelling en presentatie van produkten worden toegelicht met als
doel de leerlingen bewust te maken van bei'nvloedingstechnieken van de producent. Verder komt 0.a. de warenwet aan de orde en
rnaken de leerlingen een prijs; tijd- en kwaliteitsvergelijking tussen zelfgemaakte en kanten-klare soep.

..

Thema II: Keuren kiezen en .kleden
Hier worden emotionele en rationele m
ven voor de keuze van kleding behandeld: de
behoeften ergens bij te horen of zich te onderscheiden, mode, en individuele en seizoensgebonden gebruikseisen. Ook wordt aandacht
besteed aan de samenstellings- en wasbehandelingsetiketten en aan de feitelijke reiniging
van kledina. Dit o m de leerlingen bij de aanschaf ook ;ekening te leren h h d e n
bruiks- en onderhoudsaspecten.

..

Thema Ill:Keuren keizen kopen en .koelen
Aan de hand van de gebruikseisen voor een
koelkast in een gegeven woonsituatie worden
de verschillende typen koelkasten met hun
specifieke gebruiksrnogelijkheden vergeleken.
Dit thema leert de leerlingen de verschillend
subjectieve informatiebronnen
ouders, verkopers) op de juiste w i
ten en rnaakt hun vertrouwd met
van gegevens van vergelijkend w
zoek. Tot slot worden de leerlingen
tal cases geconfronteerd met pro
bij of na aankoop kunnen ontsta
rechten, plichten en weerbaarheid
sument aan de orde komen: op de
Bii iedere les worden aanwijzingen gegeven
vdor aanpassingen aan de eigen schoolsituatie en suggesties gedaan voor uitbreiding-Van
de lesstof.
Voor wijze van bestellen: zie advertentie.
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Onlangs is uitgekomen hat leerplanvsomtel
"Verzorging: (zie) zo!". Het is bestemd voof
de eerste fase van het voortgaet o n l w i j en
~
afgestemd op 160-200 lesuren. De prijs van
deze uitgave is f 12,50 (excl. verzendk.). Voor
bestellingen: ROC-secr. Hogeschool Interstudie, Marian Ockers, postbus 30011, 6503
HN, Nijmegen, tel. 080-459955, toest. 336.

worming van wezenlijk belang. Uit talloze
idsnotities van de regering (op het gebied
van emancipatie, consumptie, volksgezondheid) blijkt dat probleemoplossend vermogen
voor de burgers in de komende tijd noodzakelijk is. Voor deze specifieke vorming heeft het
aanbieden van informatie over losse onderwerpen waarschijnlijk weinig effect. Het gaat
vooral om het verwerven van een instelling en
om het aanleren van praktische vaardigheden,
die in het persoonlijk gedrag ge'integreerd
moeien worden.
Met d m notitie wil het LPV de lezer confronterm mat h a deaf de regering geformuleerde
beleid ten aanzien van zaken die de verzorging
betreffen. Zij hoopt drsrmere, i n nwolging van
eerdere LW-rapporten, EYe noDdrBak van een
gdntegraerd vakvenotging aan te tonen.
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Het leerplan gaat in op Verzorging ais algemeen maatschappeliik verschijnsel en de con-
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Ouderen en
volkshuisvestingsonderzoek
1.Mandemaker en S. Serail, 1986. Ouderen en
Volkshuisvestingsonderzoek. Een programmeringsstudie, IVA, Tilburg. Te bestellen door
f 12,50 te storten op bankrekening 686513886
t.n.v. IVA,Tilburg, 0.v.v. titel.
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Aanleiding voor deze studie vormden drie ontwikkelingen: de veroudering van de bevolking, de ombuiging van het ouderenbeleid en
het groeiend tekort aan geschikte woningen.
De vraagstelling luidde: "Wat is de huidige
stand van zaken op het gebied van onderzoek
naar ouderen en wonen?" en "Wat zijn - gezien hat veqrichte onderzoek, het overheidsbeleid en de actuele en te verwachte ontwikkelingen in de huisvestingssituatie - mogelijke
prioriteiten voor ve~olgonderzoek?"
Inr+deze publicatie komen aan de orde: de
vraag naar en het aanbod van woningen voor
ouderen, ouderenhuisvesting en woonruimteverdeling, het gebruik van woonvuorzieningen door ouderen. Elk. hoofdstuk begint met
den samenvattend overzicht van de resultaten
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prijs en kwaliteit: hogere p r ~ j sis ook betere
kwal~teit.Over het algerneen blijkt echter de
prijs bij de onderzochte artikelen van gering '
belong om kwal~teitaan te geven. Met name
jongere consurnenten hechten een grote
;erliteitsperceptie van
waarde aan een "natuurlijke" verpakking. Dus
geen voorverpakte ham en kaas bijvoorbeeld,
voedingsmiddelen
rnaar versgesneden en bij de groenteman de
appels In een papieren zak. Dat staat bij hen
Als het gaat om het beoordelen van kwalite~t voor kwalite~t.
van voed~ngsmiddelen lopen de menlngen Deze en meer conslusies staan uitgebreid in '
van consumenten vaak uiteen. Zij kiezen hun het tweede deel van het rapport "Kwaliteitsvoedsel op grond van zeer versch~llendeinter- perceptie van voedingsmiddelen" dat is ver.~retatiesvan het begrip kwaliteit. Toch zijn er schenen als onderzoeksrapport no. 40-11, terwe\ enkele conclusies te trekken uit het onder- wijl deel Ben opnieuw is uitgebracht als onderzoek dat SWOKA (Instituut voor Consumen- zoeksrapport no. 40-1 (eerder verschenen als
tenonderzoek) instelde naar de beoordelms interirnrapport no. 27).
=van
kwaliteit van voedinasrniddelen door conBeide rapporten zijn te verkrijgen B f 20,- per
sumenten.
I Z 0 bliikt dat onverpakte- produkten "in" zijn, stuk (excl. portokosten) bij:
tenminste bij de onderzochte artikelen, te we- SWOKA, lnstituut voor consumentenonderten appels, sperziebonen, ham en kaas. Ook zoek, Koningin Emmakade 192-195, 2518 JP
Nederlandse waar heeft een goed kwaliteit- Den Haag, tel. 070-469225.
imago; bij de appels en sperziebonen is dit
zelfs beter dan bij dezelfde produkten uit
Frankrijk. De speciaalzaak scoort ook goed in
dit onderzoek als het gaat om de kwaliteit.
Dit staat vermeld in het tweede deel van het
onderzoek naar de beoordeling van kwaliteit
van voedingsrniddelen door consumenten,
dat in opdracht van SWOKA werd uitgevoerd
door de vakgroep Marktkunde van de Land-
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Er is nog slechts weinig bekend over de wijze
waarop de consurnent tegen de kwaliteit van
voedingsrniddelen aankijkt. Om rneer inzicht
te krijgen in de wijze waarop de consument
die kwaliteit "ziet" is dit onderzoek uitgevoerd: niet in eerste instantie gericht op het
beantwoorden van beleidsvragen, maar op
een aantal fundamentele aspecten van de
kwaliteitsbeleving van voedingsmiddelen
door de consurnent.
Gaf het in 1985 verschenen eerste deel van
het onderzoek een beeld van de beoordeling
van de kwaliteit in het algerneen, in het nu verschenen tweede deel worden enkele specifieke produkten op kwaliteit beoordeeld. Tevens wordt in dit tweede deel nagegaan hoe
de beoordeling van kwaliteit tot stand komt en
wat het belang er van is voor de aankoopbeslissing van de consument.
Factoren als opleiding, leeftijd, het al of niet
buitenshuis werkzaarn zijn en wonen in stad
of platteland blijken vaak elk hun eigen invloed te hebben bij de beoordeling van kwaliteit. Zo blijkt bij consumenten uit rniddelgrote
en grote steden een relatie aanwezig tussen

Riki van Overbeek, 1987.
het terrein van het vrijwillig
verlening sinds 1975; een I
MAWO, Den Haag, 140 p
f 16,- te storten op postgi

De toegenornen belangstelling voor het vrijwilligerswerk is enerzijds ontstaan vanuit de
visie dat de verzorgingsstaat in Nederland en
de professionalisering van de hulpverlening te
ver zijn doorgeschoten en anderzijds vanuit de
bezuinigingspolitiek in de collectieve sector.
Vrijwilligersorganisaties als de UVV;het
Rode
Kruis en de vrijwillige hulpdiensten constate-
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estellen door f 16.40 over
mrner 3180013 t.n.v. SOL
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Schriftslijke voorlichting

richt moet voldoen
het beoordelen van persberichten
c he2 schrijven van persberichten.
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