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Samenvatting

menten in gestc~ken;eowel door oudere als
jongere konsumenten. Gemiddeld werd in
1980 per huishoudenf 35.000,-uitgegeven
m n huishoudelijke posten, dat wil zeggen aan
voeding, woning, kleding, gezondheid, verzeil
hringen en verkeer; daarnaast werden in
1980gemiddeld per huishouden 3.000 onbetaalde arbeidsurenhesteed aan
lijke verzorgende arbeid (ALDERSHOFF,
ZUID
BERG & BAAK,
1983, p. 31-35).
Wanneer konsumentenedukatiebeoogt huidigejonge konsumenten de kennis en vaardigheden bij te brengen om in de toekomst a1
weerbare en adekwait toegemste konsumen-$8
ten te funktioneren, dan dient aan alle rele- gF:
vante aspekten van het konsumeren aandach,*,#.
besteed te worden. Het is in dit verband handig om uit te gaan van het begrip konsumptie
in ruimere zin, zoals dat in de Nora Consumenr en Consumptie (1979, p. 10) omchreven
is, uitgebreid met het afdanken van goedeen:
Konsumptie kan dan worden omschreven I
het geheel van aktiviteitenrondom d e d - - - '
schaf, het gebruiken en het afdankenivd ' *&
schaarse goederen en diensten t e r b m f ' & ~ &
van behoeften. Het gaat hier om gaedere&e&
diensten die door de private marktsektor$ab
we1 door de overheid, dan wel~doo~ph'@W
liere huishoudensaelf geproduceer&en7ge@i
tribueerd worden. Het huishouden is, inidem
$
betekenis van konsumptie, nietmet%+a!&$
koper en gebruiker,maar ook produceqt.f!i@!
afdanker van goederen en'diBnsten,+~$$7

Bij konsumentenedukatie in he1 voortgezet o n e
wijs dient ook aan de huishoudelijke, verzorgende
arbeid aandacht besteed te worden, gezien de brede
opvatting van konsumptie die momenteel gangbaar
is binnen het konsumptiebeleid.
Met gegevens uit het Tijdbestedingsonderzoek van
oktober,l980 wordt een globaal beeld geschetst van
de mate waarin twaalf- tot zeventienjarigejongens
en meisjes aan huishoudelijke aktiviteiten deelnemen, hoeveel tijd per week zij daar aan besteden,
en of dit samenhangt met hun opleiding, de aanwezigheid van bkn of twee ouders en andere kinderen,
en het buitenshuis werken van de onders.

Summary
Consumer education in highschool should also deal
with household work, this because of the broad
.concept of consumption being used in consumer
policy. Time use data from the October 1980Time
Budget Survey in the Netherlands are used to describe the participation and the time spending of
boys and girls, aged 12-17 years old, in household
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II De
bedoeling van dit artikel is om beschrijvende a~hter~rondinformatie
overjonger&
en huishoudeliike arbeid te leveren. zowel ten
behoeve van iegenen die met leetplanontwikkeling voor konsumentenedukatiein het
voortgezet onderwijs bezig zijn, als ten behoeve aan docenten die nu reeds aandacht besteden aan konsumentenedukatiein hun vak,
zoals docenten huishoudkunde, ekonomie,
algemenetechnieken, handelskennisen maatschappijleer.

Konsumentenedukatie
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Binnen het terrein van konsumentenaangele- '
genheden neemt de dagelijkse verzorgingeen
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Gemiddelde tijdbesteding per week ran huishoudelijke arbeid door twaalf- tot zeventien-jarige
kinderen (Nederland; oktober 1980; in uren)
jongen

meisje

5.9 (0.6)
6.5 (0.8)*
6.3 (OX)**
176

* signifikant bij p 4 0.05; **idem bij
9% &

&

,

9.9 (1.3)
12.3 (1.0)
10.4 (0.7)

ir

aantal respondenten

kind

7

7)
7)

8.3 (0.8)
343

4 0.01

aangezien alle respondenten in de maand oktober geregistreerd hebben. Bovendien zijn
bepaalde aktiviteiten met een schriftelijke tijdregistratie per kwartier helemaal niet goed
meetbaar, zoals bijvoorbeeld organisatie,
planning en besluitvorming. Kortom, de hier-

schillen tussen jongens en meisjes (WALKER
&
WOODS,1976; Housework Study, 1982).
De verschillen tussen twaalf- tot zeventien-jarige jongens en meisjes blijven bestaan, ongeacht het aantal aanwezige kinderen, het feit
of alleen de vader of beide ouders buitenshuis
'Tun opleidingsnivo.
werken
-f

arbeid die door twaalf- tot zeventien-jarigk
kinderen verricht wordt.
Welke aktiviteiten tot huishoudelijke arbeid

Geslacht en leeftgd
Gemiddeld besteden twaalf- tot zeventien-jarige kinderen acht uur per week aan huishoudelijke arheid. Uit tabel 1 valt te lezen dat er
in die leeftijdsgroep een algemeen verschil
tussen jongens en meisjes bestaat; twaalf- tot
zeventien-jarigemeisjes besteden gemiddeld
vier uur per week meer aan huishoudelijke arbeid dan jongens van dezelfde leeftijd. Dit
verschil komt met name bij de zestien- tot
zeventienjarigentot uiting, maar is reeds aanwezig bij twaalf- tot dertienjarigekinderen.
Verder laat tabel 1 zien dat kinderen meer tijd
aan huishoudelijke arbeid besteden naarmate
zij ouder zijn; deze trend komt voornamelijk
voor rekening van de meisjes. Jongens steken
gemiddeld zes uur per week in huishoudelijke
arbeid ongeacht hun leeftijd; meisjes doen
echter meer naarmate ze ouder zijn. Ook uit
&enlandsonderzoek blijken dezelfde Ver-

Deelname aan aktiviteiten
Bovenstaande gemiddelde tijdbesteding is gebaseerd op de tijdbestedingsgegevensvan alle
ondervraagdekinderen, dus inklusief d e
genen die gedurendede registratieweek niets
bij een bepaalde aktiviteit hadden ingewld.
Met andere woorden, twaalf- tot dertien-jari- i
ge kinderen, die gkbn huisdieren te verzorgen
hebben, zijn we1 meegerekend bij de gedd- :,
delde tijdbesteding hieraan voor de betreffend
:t,
de leeftijdsgroep.
Nu speelt dat bij de totale huishoudelijkembeid nauwelijks een rol: van de onderzochtc
jongens en meisjes had 97% respektievelijk ,:
100%rninimaal een kwartier aan C&Ivandei:;
(vele) huishoudelijke aktiviteitenbesteed.: 2 I :
Dit ligt anders wanneer bekeken wdrdtmet :b
welke konkrete huishoudelijke w e r k z a d c i t
den zij zich bezig houden. ~abel%~eeft&%&3
meest frekwent voorkomende &tivit&WF
weer. Uit de eerste kolom vandezebbe~,&m
wordt duidelijk dat lang niet alle kin@&&$
dezelfdemate deelnemen aan hmib~u&&e
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Deelname (a) bii:

Gemiddeld aantal
uren per week
besteed door (b)

%
ngens meisjes

Maaltijden klaarmaken, koken,bakken
Tafel dekkcnlafruimen
Afwassen
-.-,
-7wahheren
-- - - Stoffen, stofzuig~n
..~~sdleren
Verzorgen 'ran h1
3ud brommer, fiets
Onderh~
Breien
Boodschappen (mkl wachten en vervoer)
Vrijwilbgerswerk, onbetaalde hulp aan
(met-) fam~ldeden
Overlee (c)

-...-..

i

jongens meisjes

28**
20**
I**
78**

40
6
19
91

07
0 40**
1 8**
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Zle b i j v a o r de
~ EmrlmpeaGoeh en doemt e n h a n d h d i n p van de
voor werkendejongeren
klassen van bet havo/vwo ('Wat koop 1k daat
verkooo la me nou7'. 1980). vow de hootrst@
klasse;v;n
het h a v o / v w o b a t koop i<&r
nou voorl', 1982), en voor de hoogste klasscll in
het basisondeswijs('Is je smaak we1 raab?,
1983).
2. Terreinen waaraan in het kader van konsumentenvorming In ieder geval aandacht moet worden geschonken zijn (volgens de CCA-nota 'Advies inzake konsnmentenopvoeding op scholen',
1977):
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