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Lobby voor vak Verzorging
komt op gang
Zoals in het vorige nummer van het Tijdschrift
voor Huishoudkunde beschreven is, werpt het
actiecomitb 'Vak .verzorging moet!' zich samen met het Landelijk Platform Verzorging
(LPV) in de discussie over onder andere de
Nota van Wijziging op het wetsvoorstel over
de basisvorming in het voortgezet onderwijs.
Deze Nota van Wijziging stond op de najaarsagenda van de Tweede Kamer, maar ondertussen is de behandeling ervan uitgesteld.
Verder verschenen enkele maanden geleden
nog twee belangrijke beleidsdocumenten:
een Concept-lnvoeringsplan en ConceptKerndoelen. Deze stukken zullen worden betrokken bij de komende parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en de Nota van
Wijziging. Zij zullen volgens een lichtere behandelingsprocedure resulterenhn Algemene
Maatregelen van Bestuur.
Het vak Verzorging maakt onderdeel uit van
de problematiek rondom de basisvorming. In
de Concept-Kerndoelen komt het echter niet
voor als apart en verplicht vak. In plaats daarvan zijn er doelen bij Biologie en Ecdnomie
opgenomen, die herinneren aan Verzorging
maar die de doelen van dit vak niet representeren.
Om aan de bestaande onjuiste beeldvorming
van Verzorging een eind te maken, heeft het
LPVonlangs zelf kerndoelen voor het vak Verzorging geformuleerd en aan Kamerleden en
andere betrokkenen aangeboden. Verder probeert het actiecomit6 ' ~ a kverzorging moet!'
met landelijke acties het belang van het vak
onder de aandacht van pers, pubhek en parlement te brengen. Daartoe heeft het actiecomite op 25 oktober j.1. in Utrecht een grote
manifestatie en actiedag georganiseerd, als
qart voor plaatsel~jkeacties, die in de week
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f 7,25 (dit is incl. portokosten) over te maken

op gironr. 5073807 t.n.v. A.J. Veneberg te
Amsterdam 0.v.v. Kerndoelen Verzorging.

Benoeming De Bruijn
Tot hoogleraar Vrouwenstudies aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam is benoemd mw.
dr. J.G.M. de Bruijn (37). De benoeming is 15
oktober j.1. ingegaan.
De Bruijn studeerde in 1978 af in de sociaalculturele wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1979 is zij aan de
Groninger universiteit verbonden geweest
als universitair docente emancipatie en arbeid. In 1989 promoveerde zij op een proefschrift getiteld Haar werk. vrouwenarbeid en
arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief.

Binnenmilieu
Op woensdag 23 januari 1991 organiseert
het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
een studiedag met als thema Een g e z o ~ d
Binnenmilieu. Deskundigen van verschillende
disciplines gaan in op de volgende vragen:
Wat is de aard en de omvang van de Sick
Buildings problematiek? Hoe ziek is uw kantoorgebouw? Hoe vindt u de oorzaken van een
slecht binnenmilieu? Hoe kunt u het binnenmilieu verbeteren? Hoe houdt u het binnenmilieu gezond? De studiedag is 0.a. bestemd
voor hoofden interne zaken en technische
dienst, facilitymanagers, arbeidshygienisten
en behebrders van gebouwen en installaties.
Plaats: Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam. Deelnamekosten: f 795,- (excl. BTW).
Nadere informatie: tel. (040)608888.
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Vrouwenstudies
Op 1 en 2 februari 1991 organiseert het centerdisciphnair congres over de begrlppen
~dent~teit
en vrouwel~~kheld.
Het conqres IS
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