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Vakgroep Huishoudkunde SOL exit
A.

M. DE WIT-SAUTER

De vakgroep Huishoudkunde van de
SOL in Utrecht is op sterven na dood,
leve huishoudkunde... Dat was het
thema van het symposium van 17 november jl., georganiseerd door deze
vakgroep rond het afscheid van haar
hoofddocent Bob van der Velde.
In het kader van een landelijke taakverdelingsoperatie worden de vakgroepen Huishoudkunde aan de lerarenopleidingen d'Witte Lelie (Amsterdam), lnterstudie (Nijmegen).
SOL (Utrecht) en Zuidwest Nederland (Delft)
opgeheven. Hogeschool Holland (Amsterdam), Hogeschool Katholieke Leergangen
(Tilburg) en Ubbo Emmius ( G r o n i n g e d
Leeuwarden) houden een vakgroep Huishoudkunde. Dit gegeven vormde voor de SOL
i n Utrecht aanleiding om ruim voor het vertrek
van de laatste afgestudeerden in 1992 een
symposium te organiseren.
De vraag: Wat is het perspectief voor het vak
Verzorging in de Basisvorming? wordt door
Koos Leemker - studiecoordinator bij Hogeschool lnterstudie - besproken. De bijdrage
van Claire Verlinden (ABOB) gaat over de positie van de huishoudkunde in de bedrijvige
school. Mirjam de Jong (Konsumenten Kontakt) spreekt over de consequenties van het
Nationaal Milieubeleidsplan voor huishoudens en het onderwerp van Erik van Rijn van
Alkemade (Consumentenbond) is marketing
en milieu. Het laatstewoord is aan Bobvan de
Velde. Hij geeft zijn visie op het begrip kwaliteit i n het onderwijs.

De toekomst van het vak Verzorging
Ook al worden een aantal vakgroepen Huishoudku,nde aan hogescholen opgeheven en
ziet het er somber uit voor de invoerina van
het vak Verzoraina i n de ~asisvorminarver-

maatschapp~jmet thum geleerd ken worffen
Het Landel~jk Platform Verzorglng ( L w ,
waarln beroepsverenig~ngenen 1erarenuple1d~ngenop het gebred van hulshoudkunde en
gezondhe~dskundesamenwerken, heeft onder andere vla nota's, symposla e n actles In
de afgelopen v ~ jjaar
f
nlet alleen de argumenten voor lnvoerlng van Verzorg~ngrn de B a s w
vormlng naar voren gebracht, maar ook duldel~jkgemaaktwatdat vak ~nhoudt
(z~evoor
de
jongste LPV-nota, Verzorg~ngIn de baslsvormlng, de rubrleks~gnalementIn d ~ t t ~ j d s c h r ~ f t ,
red ) H ~ e r bIS~ jook gebleken dat voor Verzorglng een breed maatschappehjkdraagvlakbestaat Desondanks l ~ ger
t n u een wetsontwerp
waarln Verzorg~ngals vak geen plaats krljgt
toebedeeld, er 1s naast de 14 vakken wellswaar nog 2096 vrlje rulmte, maar de concurrentle met andere vrlje vakken is groot
Wat rest er dan aan toekomstmogel1jkheden7
Veel zal afhangen van het doorzett~ngsvermogen van verzorg~ngsdocenten,de m e t van
vakgroepen en de standpunten van schooldirectles, als het gaat om het waarnemen van
e n u nog I~ggen.Heel belangde kansen d ~ er
rljk IS de lnvoerlng van het vak Verzorg~ng
waar het n u al wettelljk kan De vakken Hulshoudkunde en Gezondhe~dskundekunnen op
het LHNO al worden omgezet In Verzorg~ng
Veel hangt verder af van de posltle van het
LHNO In de fus~eprocessen naar bredere
scholengemeenschappen LBO en LBO/AVO
En dan l ~ g er
t een nleuw regeerakkoord, het
m~nlsterievan O&W wordt nu door de PvdA
bestuurd, een partlj d ~ een
e groot voorstander
IS van lnvoerlng van Verzorging Wat het compromls met het CDA heeft opgeleverd is n u
nog niet d u ~ d e l ~ j k
Prof. dr. Knoers, voorzltter van de Onderwljsraad, maakte b ~de
j vlerlng van het tlenjarlg
bestaan van de Leon van Gelder M~ddenschool In Groningen onlangs een nieuwe
opening. De polit~ekmoet omtrent de B a s e
vorming n u knopen doorhakken, waarblj de
v r ~ j eruimte moet worden afgeschaft stelde
hij. Bijzondere scholen moeten we1 de ruimte
krijgen om levensbeschouwelijk onderw~jste
geven, maar voor het overige z o u ~ d ~20%
e
voornamehjk besteed moeten worden aan
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Bob van der Velde. (Foto: J. Lankveld,

Verzorging. Beroepenorientatie en Maatschappijleer.

De bedrijvige school
Onderwijskundig beleid i n de kabinetten Lubbers I en II werd gedicteerd vanuit financiele
beperkingen, aldus Claire Verlinden. De afgelopen zeven jaren heeft de onderwijsvakbond
nogal wat energie moeten steken i n het tegenhouden of verzachten van de bezuinigingen. Uit de behoefte van de ABOB om als
vakbond weer het voortouw te nemen en met
samenhangende constructieve voorstellen te
komen op onderwijskundig, arbeidsvoorwaardelijk en financieel terrein, ontstaat dan
het rapport De Bedrijvige School. Dit rapport
heeft al heel wat discussie opgeroepen in het
land, maar voor huishoudkundigen moeten
de daarin verwerkte ideeen we1 ze6r bekend
voorkomen. Er wordt gesteld dat de vrijheid
van het individu tot het doen van persoonlijke
keuzes op vele levensgebieden een van de
belangrijke cultureleverschuivingen isvan de
laatste decennia. Daarom wordt de hoofddoelstelling van het onderwijs uitgebreid met
als eerste punt: het versterken van het vermogen om eigen keuzes te maken en te verantwoorden, op basis van respect voor anderen.
Verdere uitbreidingen zijn: het vergroten van
het vermogen tot analyse en oplossen van
problemen, het omgaan met informatie, het
omgaan met (technische) hulpmiddelen,.het
verbreden van de basis voor het deelnemen
Tijdschrih voor Huishoudkunde lCY(5) decenibeMi9,89

aan een sterk wijzigend arbeidsbestel, het
verrujmen van het bewustzijn van rnorele dilemma's, de ken,nis en het inzicht i n de cornplexiteit van de samenleving. Deze doelstellingen lijken rechtstreeks gelicht uit de nota's
over Verzorging.
Willen deze doelstellingen een kans krijgen
dan zal de school moeten veranderen i n een
bedrijvige school, waarin actief leren - het
leren leren - centraal staat.
Hoewel dit rapport voornamelijk het onderwijs i n grote lijnen schetst, worden er over
Verzorging we1 enige concrete uitspraken gedaan:
Door de leergebieden Zorg en Techniek zowe1 voor jongens als voor meisjes verplicht te
stellen, wordt een bijdrage geleverd aan de
roldoorbreking.
Het vormingsaanbod rnoet gericht zijn op
het ontwikkelen van cognitieve, creatieve, sociale, motorische, technische en verzorgende
vaardigheden.
Zowel jongens als meisjes moeten in de
Basisvorming kennismaken met Inforrnatica,
Techniek en Verzorging.
Verder wordt gesteld dat schaalvergroting nagestreefd moet worden om voor vakken als
Techniek, Verzorging en lnformatica voldoende te kunnen investeren i n materiele
voorzieningen en deskundigheid.
Claire Verlinden onderstreept het belang van
de analyse van economische zelfstandigheid
i n de tweedeling: financiele zelfstandigheid
en zorgzelfstandigheid (4e Nota Verzorging
LPV). Mocht de erkenning hiervan i n Den
Haag en Zoetermeer niet lukken, dan moet
het LPV terug naar de basis: de scholen worden in de toekornst autonomer, en daar liggen
dan nieuwe kansen voor Verzorging.

Huishouden en het Nationaal
Milieubeleidsplan
Tot voor kort had het milieu nauwelijks een
plaats i n het "maatschappelijke bewustzijn"
en de polltieke afweging, maar sinds het het
uitkomen van het Bruntland-rapport van het
Noorse milieuparlementtwee jaar geleden, is
er veel veranderd. Toen eenmaal begon door
te dringen, dat mondiaal niet alleen de natuur
wordt bedreigd, maar dat er ook zeer ernstige
econornlsche en sociale schade te vemachten is, wordt milieuproblematiek eindel~ijkserieus genomen i n brede kring. Het a
van de Nederlandse overheid ann9
het Nationaal Milieubeleidsplan [NMP), mat
als kernpunten: bewaking milieukwaliteit
produktie, hergebruikvan produkten e n enerarebemarina.-voor de ondrsrcheiden doel-
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