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Sin& 1980is het mogelijk op grond van artikel27 bis van de Wet wetenschappelijk
onderwijsdoor te stromen van de lerarenopleiding naar de StudierichtingHuishoudwetenschappen van de Landbouwhogeschoolin
Wageningen. Het gaat hier om bezitters van
een akte van bekwaamheid van de tweede
&ad huishoudkunde. (Bij het sekretariaat
van de vakgroep Huishoudkunde is een stencil verkrljgbaar over de huidige gang van zaken met betrekking tot het studieprogramma.) Alvorens de feitelijkedoorstroming in
dit artikel te behandelen, dient vermeld te
worden dat de doorstroming tot op heden 1s
gebaseerd op de 'oude' studiestruktuur. Dit
impliceert dat over dit systeem zekerheid kan
worden geboden tot en met het st~diejaar~
1984/85. Dus tot September 1984 kunnenstu-(
denten zich laten inschrijvenen met dezo- genaamde insluizingbeginnen. Daarna kan
geen zekerheid meer worden geboden. Het .
wachten is op de minister die plannen zal ontvouwen over de doorstroming tnieuwe stijl'.
De doorstroming is in Wageningen langzaam
op gang gekomen. In 1980 meldden zich twee
studenten van de SOL om deel te nemen aan

slechts 4 daarin ook daadwerkelijk ge~laagd,~
twee via de orientatie gezimsociologie, &n via
de orientatie voeding en 6 n via de origntatie,
'
differentielehuishoudkunde (de vroegere ekonomisch-sociologischeorientatie). Hierbif. dlent nog te worden opgemerkt dat de gepid-,
delde tentamenresultatenvan deze$,j&'ik&
niet alleen ier boven het g e m i d d d l d 4 ~ < ,i"~ ~
van de voormalige ~~o.kollega's~
m,a?~gp&~
ver boven het gemiddeldeuitkwame~y w d e ,
reguliere Wageningse huishoudkundestuden?J
ten.
Uit tabel 2 blijkt dat de GJZDBRSE~Q@ANGEN tot op heden geen studetlteqhebb~paangeboden voor de,doors$omiqg. Bovendien
kan, zij bet met enige aarseIing, worden gekonkludeerddater,ee~li_chte
preferentie voor
dflerenti~le~-hluishoudIZunde
aanwezig is bij de
studenten van D'WITTE LELI,een zelfde preferentie,kan worden gekonstateerd bij de studegt*en van de v ~ / v voor
u
voeding. Opvallend
isbvoerts dat geen van de acht SOL-studenten
voor de specialisatie voeding heeft gekozen.
Depanmelding voor september 1983 geeft het
volgende,voor)opigebeeld te zien: meer dan
de helft,vaRdestudenten (7) 1s afkomstig van

door haar belangstelling voor de trapen,+veel
extra Vakken werden gkdaane-11-11
In,tabel-1zijn-de g'ege~ens~op&16ff&n
van

denten een voorkeur uitgesprokenvoor de
specialisatie gezinssociologie.
De traagheid van de doorstroming kan aan
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Sedert kort bestaat ook de rnogelijkheid direkt door te sttornen met een akte van Wwaamkeid van de

NLO-studentenhebben in hu? HAVO-pakket
zelfs geen wiskunde gevolgd. ln dit verband
is het belangrijk om te weten dat er vanaf september 1983 door de vakgroep Wiskunde een
docent beschikbaar is gesteld om speciaal de
NLO-doorstromingte behandelen. Het vermoeden bestaat dat deze konstruktie niet alleen de nieuwste lichting doorstroomstudenten soelaas zal gaan bieden, maar ook de
oude studenten. De tweede hoofdfaktor van
de vertragingwordt gevormd door de'werkende voormalige NLO-studenten.De opleiding in de huishoudwetenschappen is een volleilige dagopleiding. Dit impliceert dat slechts
via improvisatie de kombinatie werken-studeren gehandhaafd kan blijven. Het is overigens
een begrijpelijkezaak dat studenten hun
werkkring @arttime) niet opgeven in deze tijd
van werkloosheid.
Een andere algemeneopmerking aangaande
de statistiekenmaakt het uiteindelijke bald
rooskleuriger. Het is mogelijk, ofschoon dit
niet helernaaljuist is, om het insluizingsjaar
nog niet helemaal te voltooien, maar toch met
n drie- of zelfs een

be1 1 nu toont.
Naast de feitelijke konstateringen zijn er opmerkingen te maken die een meer subjektief .
karakter dragen. De voormalige NLO-studenten zijn in het algemeen wat ouder dan de
niet-insluizende studenten. Dit brengt voordelen met zich mee. Men is wat volwassener,
men 'durft' iets meer. Het onderzoekspraktikum 1982/1983heeft duidelijk aan interviewkracht gewonnen door het optreden van de
aanwezigeNLO-studenten.Een andere opmerking slaat op het toegepastekarakter van de
huishoudwetenschappen in Wageningen. Dit
karakter is we1 degelijk aanwezig; toch blijkt
bij sommige voormalige NLO-studentendat
dit tejsterk wordt onderstreept. Daarnaast .
moetmen wennen aan de akademische studie.
De vrijheid die we1 degelijk, ook binnen het
nieuwe systeem, nog aanwezig is wordt soms
als vaagheid ervaren. Het zelfstandig opzoe- ,
ken in de bibliotheek van relevante literatuur
is een bezigheid waar de voormalige NU)-studenten aan moeten wennen. Dit geldt evenzeer het zelfstandig opzoeken van etageplaatzoek, 'paper' of skriptie.
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doorstroming. Deze koijrdinator (die laat,
maar komt) kan er voor zorgdragen dat juist
op het gebied van de 'kulturele' aanpassing
grenzen worden weggenomen. Wellicht is het
mogelijk om ook binnen de lerarenopleidingen aandacht te gaan besteden aan de methodiek van het sociaalwetenschappelijk onderzoek en dergelijke. Eerst dan kan tot een systeem worden gekomen dat de politici en beleidsvoerders voor ogen stond bij de kreatie
van de nieuwe wet. Het zou echter getuigen .
van domheid om het huidige experiment niet
door te zetten en om te zetten in een gewone
doorstroming van NLO-ondenvijs
naar HO-

onderwijs. Er zijn vage tekenen die erop wijZen dat de minister van plan is de doorstroming ingrijpend te veranderen. Dit kan bete..
kenen dat het experiment geen kans heeft gekregen om te slagen. Een dergelijk cwisme
kan en mag het beleid niet opbrengen. Hetis
daarom een goede zaak dat de studieriehtiwg
Huishoudwetenschav~enen de~~~d-ovleidingen op korte termijn rond de'tafelfgamnaMtn
, .
om een programma te maken dte dbdmstro,,I
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Dr C. de Hoog is studiekoardinator SluisHdud%
wetenschappen.
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