vak als huishoudkunde is, dat de oeuqenuren in staat
wuarvan gebruik wordt gemaakt op een gefntegreerde
houdkundigen moeten in staat zijn a1 die disciplines die
verzorging van mensen ook daadwerkelijk ten behoeve
den gesteld: niet alleen zullen (stem) vakken
I aan de student her waarom en hoe van de toeorden gemaakt. Al gauw valt dun her woord int a m een opleiding voor Toegepaste Huishoudwetenschappen . .
rt te Wageningenj , vindt dat daar te weinig aandacht aan wordt baslaat dit gemis in de opleiding terug op huishoudkunde ze[f. . , - ;

onleiding tot huishoudkundige.
TH. VAN DER SCHILDEN

De kennis met betrekking tot een sektor of

ge'integreerdbehoort te worden; maar to

heid geboden om de verworven kennis te

met elkaar in verband te brengen. Deze zoda-

undeplein. Dit plein is het hart van de leefmgeving. Hier is het bestuurscentrum gevesgd, bier worden beslissingen genomen, na-

Een hoofdkenmerk van het beroep
kundige is: het verzoenen van moei
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- de uitvoosmden (bet prnm!,d@ huh-
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vrouw/aaa) v r a p e amwardbare
beiidwrnstand~#&;
- de te vazorgat men$ w m
teit en kwalikit.
Met alleen door de kompllexhidd vra de probleemvelden, mmr ook en fcitelljlr vootszamelijk door de i n ~ ~ u w td e
den bij de verlangde dadmnl&ten, is Rei Eaerocp van huishoudkundige e m modijk beroep. Probbmen, die zich voordoen bij het
verwrgen van mensen, zijn nkt €mug te Bwgen tot het oplossen van een vergetbking mt
verschillende onbekenden. Het p a t telkens
weer om het vemntwoord afwegen op am
mm of meer ethische grondslag.
Allerlei vraagpunten driagen om voermg:
welke verzorgingseisen zqn aanvaardbaar?
Wat is het verzorgingsnivo? Hoe wordt aan
belevingsaspekten recht gedaan? Wat is ekonomisch haalbaar? Hoe verlopen de sociale
kontakten? Hoe wordt de sfeer be'invloed?

,
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Het is niet overdreven om te stellen, dat huishoudkunde in optimale vorm, eigenlijk huishoudkumt genoemd zou kunnen worden.
Hoewel een THW-akademie gem kunstakademie is, mag men evenmin van studenten
verlangen, dat ze tijdens de stage de kunst
maar van anderen af moeten kijken.
Als huishoudkunde integratiekunde is, behoort het geen vraag te zijn bf hieraan iets gedaan moet worden, maar wat er gedaan kan
worden en op welke wgze dit realiseerbaar is.
De minimumeis te stellen aan een beroepsopleiding tot huishoudkundige, is de mogelijkheid voor studenten om problemen te kunnen
toetsen en OD te lossen in konkreet realiseerDit kan nauweiijks in vakpraktika. Hiervoor
is nodig een huishoudkundigpraktikum.

Praktisehprobleem

$; '

Een opleidingsinstituut,zoals bijvoorbeeld
!en THW-akademie, heeft niet de mogelijk' held bm ~robleemstellineenOD erote schaal

opleiding m e vertrouwd wetden @ternark€.
Da kunst van b
t integeren via hct dorpsplein, kan daarna in de s t a g worden uitgehouwd, middels herkenning, tot een proportioneel wijder stedeli~kkader. Een beheorlijke opdracht uitvoeren is nu nog voor
studenten een angstig makend vooruitzicht.
Indien de opleiding echter de basis heeft gelegd, is het probleemstellend - en analiserend
denken niet meer het knelpunt.

Zoals reeds eerder opgemerkt zijn er bij de
verzorgingsproblematiekeen aantal hoofdaspekten te onderscheiden.Deze zijn in de volgende kategorien in te delen:
1. belevingsaspekten;
2. gezondheidsaspekten;
3. technisch-ekonomische aspekten.
In de praktijk zijn de onder 3. genoemde aspekten de meest in het oog springende en alleen daardoor a1 vaak de bepalende aspekten.
De geboywen, de outillage en de dienstverlening zijn technisch en ekonomisch bepaald.
Tenminste, dat wordt aangenomen, maar
zelfs dCt is niet altijd het geval. Technische
mogelijkheden worden niet of verkeerd toegepast en het ekonomisch principe wordt geweld aangedaan. Daarnaast is er sprake van
ongezonde en onveilige situaties en handel- 1
wijzen, waarbij de sfeer en dan met name de
belevingsaspekten eveneens een negatief ,
beeld vertonen.
Noodzakelijk is daarom een andere benaming. De denkrichting moet 180"draaien:
niet de taakstelling, de gebouwde omgeving,
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de outillage en de hulpmlddelen zijn de vaststaande gegevens, waarnaar de mens zich
moet voegen, zich op moet instellen, zlch aan
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dm vermodens s f meninpn. Meningen leiden tot meningsverschillen. Subjektiviteitbij
het ontwikkelen van een visie, is als zodanig

tern ekaar afwegen van gekwantificeerde ,
waarden en pfundeerd kiezen vooreen
hoofdrichting'. Dit all= moet geoefend kunn m worden, want is bet niet 26, dat oefening
kunrt b a r d
Wat m e w m w i t te weten?

benaaaien:
ige~ing,

mtmopvoeding niet rlmhts em
rip meet bliiven, dan mu het bovert@aan& h r b i j ook uitgangqunt moeten
zijn. Konsumentenorganimtie9blijven echter
sttken en rakm ventrikt in stoffelijkezaken
en komen niet vesder dan 'best buy'. Voor
hwishoudkundigen biedt deze bijdrage weinig
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Het huishoudelijk handelen is vergelijkbaar
met e k e andere (beroeps)taak, zeker in rationee1 oazicht. We kunnen immers hierbii ook
spreken van offers en resultaat. In de industrie zijn deze begrippen duidelijk omschreven
en gekwantificeerd. Dit geldt zowel voor
funktieindehngen,taakomschrijvingen,wkrk-

.--&
-*j.

s

-:&4
', '
i

*

'

a,

ons lot in an gelaten s f ~k :t mmt nu emmaal. Is dit te pesimistisch of te *tiefingesteld? Waarom wordt humhotLdelijk wwk
dan zo laag gewaardeerd?Zonder d m 6iskussie uit de weg te willen gaan, is het misschien toch zinniger om ons af te vragen, hoe
we zicht op de zaak en de taak kunnen krijgen.
H ~ ~ N gaan
o o ~we nog eenrnaal een vergelijking opzetten met de industrie.Een bedrijfsmatige opzet wordt gekenmerkt door het centraal stellen vanprodukt enprolbrlctk. Zowd
organisatorischals ruimtelijk is er sp~akevan
een produktielijn, dat is het meest wemfijke
element. De mens en menselijke behdften
zijn sekundair. De hele opzet berust op een
doelmatig verloop van de produktie, koel en
zakelijk. Sfeer en gezelligheid zijn niet aan de
ordechet bedrijf is een werkplaats.
Bij verzorgingssituaties in onze woningen, in
horekabedrijven of verpleegtehuizen staan
'da@nteg& de menselijke behoeften centraal.
'Sfeer en gezelligheid zijn hier wezenlijk, de
'uiWoepn'g van de verzorgende taak is hieraan
onderschikt.;Hetis zelfs zo, dat huishoudelijk
'werkals een storende faktor wordt ervaren.
DUr6m stellen we o m arbeidsplaatsenver@p,&kt op en verstoppen we onze arbeidsmidde'\' ~ - ~ , & ? &adndstoffen,
als
gereedschap en hulp
~ , ; d ? d e l & i : ~ ~ b e noemen
r ~ e n we dat. Telkens

sk<

glad) is, hoe staat het dan met o m %IF, 0%
dgen wclzijn, onze lichamelijke konditie?
We weten h d nict, hoe muden we kt mmten

d i p basis.
Andyseren van 1~fbeidsp06&s~en
en be
werkingen.
- Alternatievenvoer de arbeidwr~anhtic
ontwerpen.
- Alternatieven voor indeling en inrichting
van elementen.
- Tijdstudia verrichten.
- Werkbthodenondenoek en verbetaing.
- Route schema's en lay-outs maken.
- Fysieke belastingen bestudem.
- Idem voor mentale belasting.
- Beoordelen van gebruikseigenschappen
van apparatuur, preedschap en hulpmiddelen.
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deringstechnieken der sopen. Zij zijn in hoge mate

den?
r per?
'8 01

on (en
zelf, ons
mditie?
t moeten
errein
leer wd~ssieren.

technieken kyantificeerbaar. Het kenmerk
hiervan is de klgemene geldigheid en toepasbaarheid. Pas dan ontstaat de mogelijkheid
om gefundeerd af te wegen en bewust te kieZen voor een alternatief. Wil men graag vrije
tijd en staat men op het punt hiervoor een investering te doen, dan kan men pas gefundeerd afwegen, als de reeele tijdsbesparing
bekend is (en vanzelfsprekend het investeringsbedrag). Dit is een enkelvoudige probleemstelling,bijvoorbeeld bij de aanschaf
van een apparaat. Het apparaat is dan de enige mogelijke oplossing. De vraag, of het apparaat tijd bespaart, en hoeveel, wordt eerst
beantwoord. Indien bij afweging hierna
wordt besloten tot aanschaf, dan kan men
voor de volgende vraag: 'welk type' een aantal kriteria (zoals ergonomische) opstellen.
Tenslotte kan men voor de merkkeuze terecht
bij de konsumentenorganisaties.
ten we enkele fasen doorlopen. Voorbeeld: de
gezinskeuken. Hierbij gaan we ons inzicht

problematiek, het strijken, reparatie van kleding en woningtextiel, de administratie, de inkoop, de voorraadvorming.
perspektieven. Huishoudelijk handelen is dan
gem op traditie gefundeerd handelen meer.
'.
We weten waarover we spreken, we kunnen
leiding en voorlichting geven vanuit onze eigen ervaringswereld met konkreet onderbouwde gegevens. Een huishoudkundig prak-.
tikum maakt niet alleen zaken inzichtelijker+
maar werkt ook motiverend.
Enkele konklusies
Huishoudkunde bevindt zich in een vicieuze
cirkel. Ons ontbreken de gegevens e n ~ G$&<.
,
sen de kennis met betrekking tot de totaliteik.
van probleemvelden, zoals de gehele voedingsverzorging, de textielbehandeling, of het
schoonmaakonderhoud van de yoning.7 : ;,
Daarom moeten we ons noodgedwongen bezig houden met bepaalde aspekten en'dbe visie baseren op deelgegeven, zoals voedings-:
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schappen van apparaten. i.,a*JW@ i'sm#rr
Wat ex naax buiten kmnt;zijijrr.dan ook st&- -'
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tidskun:n bewerkrnethoden, e.d. Hierna gaan we zoveel
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ichting
~etering.
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