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Namens de vakgroepen Huishoudkunde en
Wonen van de Landbouwhogeschool - de belangrijksteproducenten van onderwijs voor
de studierichtingHuishoudwetenschappen heet ik u, vertegenwoordigers van ons huidige
en mogelijk toekomstige werkveld, van harte
welkom op deze kontaktdag.
Deze morgen zijn wij het die aan het woord
zijn. Later hopen wij met u in diskussie te
kunnen gaan over programma's van eisen
voor de opleiding, over stagemogelijkheden
en andere ondenverpen.
U, mogelijk afnemers van ons produkt Afgesrudeerden zult nu een bijdrage kunnen leveren aan de fabrikage, de opleiding. Ons uitgangspunt als huishoudkundigenis, dat de invloed van de konsument op de tot standkoming van het produkt de kwaliteit ervan zal
verhogen. U zult merken, dat de programma's zeer flexibel ziin en aanvasbaar - belangrijkeeigenschappen in een tijd van snelle
maatschappelijke en technische veranderingen en hierdoor veranderende ejsen van het
werkveld.
Aan mij de taak als dagvoorzitterde eerste
globale kaders en vragen te formuleren.
De invoering van de Wet Twee-fasen struktuur in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
heeft ons de afgelopen twee jaar druk bezig
gehouden. Het ontwikkelen van nieuwe studieprogramma's stond centraal. Deze wet
gaat uit van Hoger onderw@svoor Velen- niet
aan het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
maar aan het WO. Daar z~jnde faciliteiten beter geschikt om grote aantallen op te vangen.
Figuur 1 geeft een zeer globale vergelijking
tussen het oude en het nieuwe studieprogramma. In het oude systeem- dat nog enkelejaren
loopt- is de studieduur formeel ongeveer 5
jaar. Gemiddeld doet de student aan de
Landbouwhogeschool (LH) 7,5 jaar over de
studie, voor de Huishoudwetenschappen is
dat wat lager. Het uitval-vercentaze aan de

LH is groot, zo'n 40%. De inschrijvingsduu
is onbeperkt.
In de nieuwe struktuur moet het programma
in 4 jaar studeerbaar zijn. De totale inschrijvingsduur is zesjaar maximaal.
De eerste fase is een afgeronde opleiding. Na
afloop krijgt men een dossierdiploma waarop
allevakken vermeld staan. Voor het grootste
deel van de studenten zal dit de uitstroom
naar de maatschappij betekenen.
In de wet staat, dat een beperkt gedeelte van
de afgestudeerden, zo'n 40%, zal doorstromen naar een tweedefase. Selektie zal optreden, aldus de wet, maar hoe dat zal gebeuren
staat niet beschreven. Met het verschijnen
van de koncept-nota Beiaard, die door de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en
van Landbouw is ondertekend, is rond de
tweede fase een onzekere toestand ontstaan.
Het voert te ver hierop in te gaan. De voorstellen voor een onderzoekersopleiding gaan in
de richting van onderzoekassistenteqin opleiding, die voor een klein loon 4 jaar in onderzoek kunnen participeren. Er wordt gesproken over kansen voor een~verlorengeneratie
en van verjonging van het wetenschappelijk
personeel. Men kan deze periode met een promotie afsluiten.
Verder zijn aan de LH een aantal tweede fase
beroepsopleidingen geformuleerd zoals voorlichtingskundige, bestuur/beIeid/management
en lle graads bevoegdheid in het onderwijs.
De opzet en struktuur die in Wageningen is
gekozen voor de le fase - het zgn. modulensysteem (het winkelen voor onderwijspakketten) -is vrij uniek.
Hoe werkt dit systeem- wat zijn de strukturele kaders? De (M-)propaedeuseis verplikht.
Van de driejaar die voor de dokteraalfase
staat is slechts een kluster van vakken (de
romp) verplicht, totaal ongeveer een half jaar.
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KONTAKTDAG H U l S H O U D W E T E N S C H A P P E N - WERKVELD
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