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Niet alleen de elementaire vaardigheden,maar ook kennis, vaardigheden en houdingen m.b.t. gezondheid,
milieu en ekonomie (fofolo: Jose van den Berg)
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noemd die model kunnen staan voor mvulling van het leergebied op schoolnivo.
Zonder nu diep op deze publikatie in te gaan,
is het toch opvallend hoe bekaaid het onderdeel orientatie op her hui~houdener vanaf
komt. Het is in deze publikatie zoeken naar
onderelen waar men kennelijk elementen uit
het huishouden voor ogen heeft gehad. Terwijl volgens de nota 'Verder na de basisschool' het gebied van de huishoudkunde
speciale aandacht verdient, wordt deze mening kennelijk niet door depg OLM gedeeld.
In de eerder genoemde reeks 'Middenschool
in beeld', is de huishoudkunde als zodanig
niet vertegenwoordigd. Terwijl er een uit
1980daterend werkvlan: 'Huidhoudkunde in
de middenschool' van de pa OLM is, bleef tot
nu een verdere publikatie-6erover achterwe-

neergelegd zullen worden in een definitief
wetsontwerp. Het is duiddijk dat het van
groot belang is dat ook huishoudkundigen
komen met voorstellen.

Reakties
De redaktie van het Vakblad voor Huishoudkunde heeft een aantal huishoudkundigen gevraagd naar hun eerste reaktie op de nota
'Verder na de basisschool'. Deze reakties zijn
gegeven op persoonlijke titel en moeten daarom niet gezien worden als het standpunt van
de organisatie waarin zij werkzaam zijn.
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Mw J. de Jager is als leerplanontwikkelaar
verbonden aan de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO), onder meer belast
met huishoudkunde. Persoonlijk vindt zij:
'Alsje je konformeert nun de leergebieden,
zoals ze in de nota genoemd worden, dun heb
ik daar wel vragen bij. Wat zijn vakken, wat
zgn leergebieden. Overlappen die leergebieden
elkaar niet, met name door de vakken die erbzj
genoemd worden? Bepaaldk vakken zgn nu a1
leergebieden (bgvoorbeeldgezondheidskunde
en huishoudkunde). Als je die uit elkaar healt,
ZA
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zoals nu voor gezondheidskunde wordt voorgesteld, moet dat we1 logisch gebeuren.
Ook heb ik moeite met eenformulering ah
orientatie op he?huishouden. Wat moet een
12-jarige daarmee?Je zou je moeten afvragen
of huishoudkunde niet een eigen leergebied is
met eigen leerdoelen;leerdoelen, dieje niet zomaar ergens anders onder kunt brengen. Hoe
leerdoelengeordend worden is de vrijheid van
de school, maar ik wil er we1 voor pleiten dat
die ordening plaatsvindt op basis van logisch
redeneren.Daaraan vind ik dat de nota niet
echt tegemoet komt.'
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Ruud Hoffman is huishoudkundige en werKt
bij de scholengemeenschap Lelystad als leerkracht algemene technische orientatie. 'Ik
vrees dat huishoudkunde op een heleboel scholen zal verdwijnen. Scholengemeenschappen
zijn toch vaak geneigd om te kiezen voor de
harde technicken. Op scholen worden afspraken gemaakt over wie welk onderwerp gaat
doen. Zo valt bijmij op school reklame onder
kommunikatie, wasmiddelen en wat daarmee
samenhangt onder orientatie op de natuur en
wonen onder orientatie op de samenleving.
Voor algemene technische orientatie blijven
dun, voor wat het huishoudenbetreft, alleen
koken en voedingsleer over. Zk heb er op zich
geen moeite mee als huidhoudkunde ingepast
wordt in algemene technische orientatie,mits
alle aspekten van de huishoudkunde daar aan
de orde kunnen komen. Maar voorlopig vind ik
het allemaal nog zo vaag, dat ik wilpleiten
voor huishoudkunde als apart vak. Ook omdat
de bevoegdheden voor algemena technische
orientatie helemaal nog niet geregeld zijn is het
niet ondenkbaar dat bij een bepaalde samenstelling van he? team huishoudkundige aspekten helemaal niet aan bod komen. Wat de invulling van algemeen technische orientatie is, is
sterk afiankelijk van wie het geeft.'
Arien Bekker-Holtland is huishoudkundige
en werkzaam bij de vakgroep hnishoudkunde
van de Stichting Opleiding Leraren:
I>.

'Ik vind dat in deformulering orientatie op de
techniek, ambacht en huishouden,het huishouden er maar bz~geplakt1s. De minister heeft er
blijkbaar zelfook moeite mee gehad, want even
later noemt hij de huishoudkunde nog eens
apart. Opvallend vind ik ook dat de konsumentenopvoeding nergens genoemd wordt terwijl er
toch van alle Ranten op wordt aangedrongen
om dit onderdeel in he? onderwijs op te nemen.
Bovendien wordt er gesproken over orientatie
op de arbeid, ook de met-betaalde arbeid en
over he?belang van goede keuzes leren maken.
Ik zou dun ook liever zien dat er naast de andere leergebzeden, een leergebied orientatie op de
verzorging zou komen, waarinje a1 dze dzngen
kunt onderbrengen. Daarin kunnen ook gezondhelclskundige aspekten opgenomen worden. Zo'n leergebzed kan ook een goede funtie
vervullen bijprojekten dze leergebieden overstzjgen. Orientatieop de verzorging heeft namelijk raakvlakken met orzentatie op de nhtuur, orientatie op de samenleving en orientatie
op de techniek.
Een under punt waar ik moeite rnee heb is de
positie van de IBO-leerling in dit stelsel. Zo'u, ,
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