icht vak in het LHNO
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loudndken

leerlingenstelselof ~ i d d e l tverlenend en Gezondheid(MDGO), terecht in de
nende of verzorgende beroegevoerd rand huishoudkuude deel van
pen. En wel in hoofdzaak in twee beroehet algemeen vormingsaanbod in het
penvelden namelijk de gezins- en bejaarvoortgezet onderwijs. De plannen voor
~
denverzOrgingin de P
huishoudkundegericht op de beroepsvoorbereiding in bet L~~~~~ ~ i ~enhNU~ ~ en
d de- verzorging in allerlei vormen van
institutionele huishoudens en dienstververheidsonderwijs(LHNO) staan minder
in bet centrum van de belangstelling, maar lenende organisaties. Er is dus alle reden
zijn ook volop in ontwikkeling. Dit artikel om aandacht te besteden aan de ontwiklaat in kort bestek zien, welke problemen
keling van huishoudkunde als beroepstudens de diskussie in de Werkgroep Huis- gericht vak. Dit artikel gaat in op de behoudkunde naar voren kwamen bij de ontpaling van onderwijsdoelen, de struktuwikkeling van
programma 'Oar
rering van bet beroepsgeri&te programhoudkunde 'beroepsgericht' in het LHNO
ma en de vakdidaktiek.
en en welke oplossingen ervoor zijn gevonDe eerste paragraaf handelt over beroeden.
penanalyse als een - beperkt - instrument voor het bepalen van doelen voor
Talloze LHNO-schoolverlaters komen,
beroepsopleidingen.
In de tweede paragraaf wordt beschreve
a1 dan niet na een vewolg-beroepsoplei-

~
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hoe met het kennisgebi;*T?uishoudk
de de doelen worden aa..,udd en f~
geren als een kader voor i e t LHNOgramma huishoudkunde 'bc
gericht'.
In de derde paragraaf wordt een rela
gelegd tussen de doelen en de onderwljskundige kennis. De resultaten van deze
verbinding zijn vakdidaktische aanwijzingen voor de planning van het programma.
Beroepenanalyse
Centraal bij het ontwikkelen van programma's voor op het beroep gerichte
vakken staat de vraag naar de informatie
waaraan de doelen voor zowel de opleiding als een vak binnen die opleiding
kunnen worden ontleend. Een vraag die
aanleidingis tot soms verhitte diskussies.
De beantwoording van de vraag werd
eerst overgelaten aan de vakdocenten.
Dit vereiste van de docent kennis van de
behoeften uit het werkveld ten aanzien
van de toekomstige werknemers en een
didaktische inpassing iwhet ondeMijs.
Zolang de ontwikkelingenin zowel de
beroepen als de didaktiek relatief overzichtelijk blijven, hoeft dit geen probleem
te geven. Indien echter beide fronten zich
dynamisch en autonoom ontwikkelen,
zoals in de huidige samenleving het geval
is, moet naar andere wegen worden gezocht om tot een afsternming te komen.
Aktuele informatie over toekomstige beroepen komt uit het werkveld. In onderwijskringen wordt hier omzichtig mee
omgegaan, omdat de vrees bestaat, dat
werkgevers op deze manier ondenvijs,
dat tenslotte de persoonlijke ontwikke:ling-vande leerlingen wil bevorderen,
kunnengaan,voorschrijvp. Ditis uiteraard nietde.bedoeling. De informatie die
~word$gezochpheeft betrekking op de bekoepen zelf, de werkgevers kunnen daar~bijd~~informatiebronfungeren. .
@6

Komponenten van een beroep
Dbjektievere, en ook veelvuldig gebruik
te, methoden voor het verkrijgen van
ele informatie over beroeven ziin dc
epen- of funktieanalyses. Daar
It naar verschillende kompo
fan net beroep of de funktie geke
'VANRIENEN,1983) nameliik:
1. de aktiviteiten of handelkgen
2. de objekten waaraan de handelingem
worden verricht
3. de apparatuur of gereedschappen
waarmee en
4. de kondities waaronder die handeling
wordt verricht
5. de specifikaties en
6. de arbeidsvoonvaarden
De eerste drie komponenten hebben betrekking op technische aspekten of vaardigheden, de laatste drie op houding en
arbeidsomstandigheden.
Voor de verzorgende en dienstverlenende
beroepen op het niveau van het LHNOgediplomeerde zijn funktieanalyses gemaakt in de regio's RotterdamIKatwijk
(1982) en Appingedam (1981). Ook zijn
funktiebeschrijvingen beschikbaar van
hoofden van civiele diensten. De resultaten van de analyses en beschrijvingen geven een zeer gedetailleerd beeld van de
aktiviteiten of handelingen, die bij een
bepaalde funktie horen. Het facet houding, in de zin van bereidheid hebben en
vertonen om volgens bepaalde normen
of verwachtingen te handelen wordt in de
onderzoeken en beschrijvingen echter
slechts globaal aangestipt. Toch komt dit
facet we1 als een belangrijk punt naar vo-<
ren in gesprekken met leidsters en hoofden van civiele diensten. De funktieanalyse geeft dus slechts een deel van de eisen weer die aan het beroep worden ge, steld. Met name de kwalitatieve aspekten
zijn niet voldoende onderzocht.

.

d

Verschillende doelen
Deze lacune vormt des te meer een proVakblad voor Hulshoudkunde5(4) novembef-1984
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LHNO, omdat deze vorm van onderwijs
verschillende doelen heeft. Als voorlopige uitkomst van de diskussies over opleidingsdoelen van het LHNO, die in de
zeventigerjaren zijn gevoerd, is gesteld
dat het LHNO een deel is van het LBO,
dat in zijn totaliteit een beroepsvoorbereidend karakter heeft. Beroepsvoorbereidend betekent voor het LBO dat zij
leerlingen opleidt voor velden van beroepen. Om een voorbeeld te geven: het
LHNO leidt niet op tot 'gezinsverzorgende' of 'voedingsassistent' maar voor het
veld van de verzorgende- of dienstverlenende beroepen. De LBO- en LHNO-beroepsopleiding kan hierdoor bepaald
niet specifiek of funktiegericht worden
genoemd.
Naast beroepsvoorbereidend moet het
LHNO ook beroepsorienterend zijn. Immers de leerlingen moeten eerst kiezen
voor een bepaald beroepenveld en dan
bepalen of zij na hun LHNO-diploma
meteen aan de slag gaan of eerst nog een
vervolgopleiding (MDGO of leerlingenstelsel) volgen. Dit betekent dat het
LHNO-programma voor meerdere doelen wordt gebruikt; de gediplomeerde
leerlingen moeten inzetbaar zijn als beginnend beroepsbeoefenaar, bf opleidbaar zijn voor een beroep.
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De informatie die de beroepenanalyse
geeft, blijkt niet adequaat te zijn; is er
dan een alternatief? De beschrijvingen
van huishoudkunde wijzen op een geheel
van aktiviteiten in de (a1 of niet eigen)
woon- of leefsituatie iericht op de verzorging van mensen. In die beschrijvingen ligt het alternatief waarop in de volgende paragraaf wordt ingegaan.
?

Huishoudkunde en
Zoals bekend hou

verzorsng wordt daarbij gezien als een
samenhannendgeheel van aktiviteiten, die
in de huishoudhg plaatsvinden.
Binnen de huishouding heeft men te maken met de struktuur waarin deverzorgende aktiviteiten worden verricht, met
de opvattingen over de wijze van verzorgingen het gewenste resultaat, met de
hul~middelendie ter beschikking staan
en met de daadwerkelijke aktiviiiten.
De beschikbaarheid van hulpmiddelen
en de inzet daarvan is afhankelijk van
interne karakteristieken van de huishouding en de externe voorzieningen en bepalingen (leverantie, wettelijke maatregelen e.d.). Zowel de opvattingen over de
wijze van verzorging en het gewenste resultaat, als de beschikbaarheid van hulpmiddelen - intern en extern - zijn voor
ieder huishouden verschillend en maken
een andere manier van huishoudvoering
noodzakelijk.
Huishoudkunde als algemeen vormend
vak probeert de diverse aspekten van de
huishouding naar voren te halen, opdat
de leerlingen voor hun eigen verzorgingssituatie en die van hun naaste omgeving
een bewuste keuze kunnenmaken. Huishoudkunde 'algemeen vormerrd' houdt
zich, kort gezegd, bezigmet de~erzorging van zichzelf en anderen in de eigen
woon- en leefsituatie.
Huishoudkunde 'beroepsgerichtz heeft .de verzorging van anderen in undermaw
woon- en leefsituatie tot onderwecp. Dit
betekent dat naast een verdieping iq-de
stof, accenten worden gelegd o$&ejverk '.
zorgingssituatie van de
1
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bkt op een aantal punten af van de
bothui~houdin~.
Bij de beroepen in de
bothuishouding heeft men, globaal geen, te maken met gotere eenheden en
hkelijke relaties, rollen van verzorger en
trzorgden, die niet uitwisselbaar zijn
~EUKENS-VRIES,
1978) en formeel omhreven taken. Verder is er vaak een
tecifieke hulpvraag van een bepaalde
ategorie mensen, bijvoorbeeld bejaarEn, kinderen, afhankeliik van de doel-

ibina-

ctverle-

ltionele
bedrijingssisituatie,
privB
epenI, ver~nrichiizen,
;how
estau:.d.
3n
, maar
~ktivivinden
lot)1(BLOSing op
ling,
m deze
:d.
I<

Ijd uitDeze .'
mbehl984

:-'

1975). Deze gegevens zijn echter niet specifiek genoeg om er leerinhouden en didaktiek van huishoudkunde 'beroepsgericht' in het LBO aan te ontlenen.
Kenmerkend voor de groothuishouding
is vooral de arbeidspecialisatie. Uitsplitsing van taken over leidinggevenden en
uitvoerenden, maar ook vanuit de'zorgsektoren (zoals de voeding, of de woning) over diensten, zoals de voedingsdienst, schoonmaakdienst, maakt de
groothuishouding een totaal ander bedrijf dan de kleinhuishouding.
De leidinggevenden worden volgens

Wagner (1975) gezien als de
vormgevers en verantwoordelijke personen. Zij zijn het die bepalen welke doelen
worden worden nagestreefd en welke
kombinatie van middelen wordt ingezet.
Men kan zich echter afvragen of de beleidslijnen, die door hen worden uitgezet,
alleen bepalend zijn voor het daadwerkelijke verzorgingsniveau van de leden van
het huishouden.
Zwanikken (1979) konstateert, dat het
bestuur en de direktie ongetwijfeld zullen
streven naar het welzijn van de verzorgden, maar zij staan te ver af van de praktijk van de dagelijkse verzorging, om
deze te toetsen aan welzijnsvragen. Huishoudkundigen stellen de dagelijkse verzorging centraal. Nu bestaan er vele
huishoudelijke aktiviteiten: waarbij men
niet dagelijks met de verzorgden in kontakt komt. Maar voor de aktiviteiten
waar dat we1 het geval is, zijn 5et de uitvoerenden, huishoudkundigen in de lagere beroepsniveaux, die deels het verzorgingsklimaat, zoals Zwanikken,bef{
noemt, bepalen. De maqier waarop zij .
werken en hun houding levere~w?koq+
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het verzorgingsniveau.
lakuneo in de verzoreren. Het onderzoek
onder bewoners en uitvoerend personeel
in een verzorgingstehuis (VISSER-DANZEN,1984) illustreert deze opvatting.
Men kan voor de werkhouding en signalering blijven vertrouwen op natuurtaIenten; men kan het ook expliciet in het
vak huishoudkunde opnemen.
Behalve de splitsing over leidinggevende
en uitvoerende taken, is de verdeling van
huishoudelijke aktiviteiten over de verschillende diensten van de groothuishouding van belang. Enerzijds omdat de organisatie van de huishoudelijke aktiviteiten als geheel hierdoor sterk afwijkt van
die in de privC-huishouding,anderzijds
omdat de beroepsarbeid binnen CCn bepaalde dienst wordt verricht. Diensten
zijn deelorganisatiesbinnen het totaal.
Zij scheppen voorwaarden vhor de doelstel~ng@rde
gehele organisatie. Dit is
een jndirekte relatie (MINTZBERG,
1981).
~auwerijssen(198O)stelt dan ook, dat
h e t t or een'g~edfititvoerin,gvan vet be.% $
roep a d gis, dai b'begrip ontstaat over
de plhats van deze diensten binnen de ge~e~eorgani.sa~e:
wet vakgebi* huis- -
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Het feit dat zd deelor&&ati&zijn betekent echter ook dat zii een zekere zelf-

Na de exercitie in de beroepenvelden,die
eerder exemplarisch dan volledig is geweest, tekenen zich terreinen af, waarmee
het vak huishoudkunde 'beroepsgericht'
gestmktureerd kan worden. Er kunnen,
voor het lagerberoepsiniveau,voorzowel
de klein- als de groothuishouding,drie
terreinen worden onderscheiden, nameliik het terrein van:
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I N HET LHNO

gramma een rol hebben gespeeld, naar
voren te brengen. Er zijn ook hier keuzen
gemaakt, die mogelijk voor diskussie
vatbaar zijn. Het is belangrijk dat dergelijke diskussies worden gevoerd niet alleen binnen het veld van de LHNO docenten en Leraren Opleidingen, maar
ook met anderen die zich met het vak
huishoudkunde bezighouden. Vanuit
deze achtergrond is dit artikel geschreven.

toekomstige beroepen een beroepssituatie, die wordt omschreven met de verschillende faktoren die op de verzorging
van invloed zijn (kontext en orientatie).
Deze faktoren betreffen de drie eerdergenoemde terreinen: sociale en welzijns
aspekten, ekonomie en organisatie, en
huishoudelijke technieken. Er volgt dan
het konkreet aanleren van vaardighedcn,
op de drie terreinen, die voor deze situatie van belang zijn (instruktie), waarna
leersituaties worden gekreeerd waarin de
aangeleerde kennis en vaardigheden wordentoegepast. Hierbij wordt expliciet
aandacht besteed aan het welzijn en de
konsequenties voor de te kiezen vaardigheden op het gebied van de ekonomie en
organisatie en de huishoudelijke technieken. Er worden dan keuzen gemaakt met
betrekking tot de te gebruiken vaardigheden (leren probleemoplossen). o e twee
laatste stappen in de didaktische cyclus
betreft het evalueren. Evaluatie geschiedt
over de leerresultaten, zowel de kognitieve, affektieve als psychomotorische. Heel
belangrijk is daarnaast het evalueren van
de betekenis van het geleerde in het licht
van de beroepenorientatie. De opgedane
ewaringen worden zo getoetst in het kader van een beroepskeuze.
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