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Huishoudkunde als school

3or 12-16jarigen

L. OVERMARS

Met de komst van de eerste huishoudscholen in Amsterdam (1865) en vewoleens
vele andere steden heeft de voorloper van
het schoolvak huishoudkunde haar intrede
gedaan. In dit artikel wordt ingegaan op
de ontwikkeling van huishoudkunde als algemeen vormend vak aan de hand van de
ielangrijkste wettelijke veranderingen in
het voortgezet onderwijs na 1945.
In eerste instantie richtte dit huishoudondenvijs zich op meisjes, waarbij een
vrouwelijke vorming en huishoudelijke
vaardigheden centraal stonden. Gekoppeld aan huishoudscholen ontstonden industriescholen, waar meisjes ,werden
voorberejd op een 'dienst' in de huishou-

ding or op ~aorieksarbeid.Parallel aan
deze ontwikkeling werden vanaf 1912 op
het platteland landbouw huishoudscholen opgericht, die de toekomstige 'boerinnen' voorbereidde ov de huishoudeliike i n bedrijfstaak. (MAZELAND, 1978). Uit deze beide schooltypen ontwikkelde
zich na 1945 het huidige lager huishouden nijverheidsonderwijs. In 1968 werd
met de invoering van de wet op het
voortgezet onderwijs (W.V.O.) ook we1
'Mammoetwet' genoemd, dit t t n van de
zes typen lager beroepsonderwijs in
Nederland. In deze zes typen kwam het
ondenvijs in huishoudkunde op dat moment uitsluitend voor in het lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (LHNO).

In het wettelgk onderscheid tussen algemeen vormende en beroepsgerichte vakken wordt huishoudkunde alleen als beroepsgericht vak aangeduid.
De term beroepsgericht vak wordt vaak venvard met, of gebruikt als synoniem
voor, het woord praktijkvak.
In een beroepsgericht vak ligt het accent op het verwerven van kennis, inzicht,
vaardigheden en Bttitudes voor een specifiek beroep in tegenstelling tot een algemeen vormend valc, waarbij naast persoonlijkheidsvorming de vorming tot
deelnemer aan het maatschappelijk leven centraal staat.
Jjet woord 'praktijkvak' refereert aan een didaktische indeling, met als tegena&~geg'theoripvak'. Bij de praktijkvakken leren de leerlingen door konkreet,
3niet;dEhanden; aan een ondenveru te werken zowel manuele vaardigheden als
& ~ d f t ~ e ntheo~ieover het onde&erp. Bij de theorievakken vergaazde leerling
%&@fog abstrakte wijze eennis en inzicht.
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In de twee. volgendejaren koa gekozen
worden tussen een praktische P-differen$it& en een tkeoretischeT-differentiatie.:
a9e P-richting bevatte meer praktijkvakken en was gericht op beroepsvoming.
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Foto I. 'DeQnaak', Lobith. ~boklcsin 1964.

Huidmdkunde in het lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs.
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Na de 2e wereldoorlog maakteh@huis- .
houdonderwijseen ontwiklielingiloor
van een beroepsgerichte oplkding n&reen opleiding met een meer.algemeen.vbrmend karakter. Daarbij *er&r naast dei
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Met de verlenging van dd leerplicht in; i
1975werd middels heLLBO/LAV(&ks
sluit van 27 apil-197i3%etLHNO-v&j&p,
rig. De P-.en T-richtingen,\rerdaen'ama
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wisselweaking tusen w r d i g h d e n en
abstrakte kennis verduideliiken en
bijbrengn vsor het bijeenhoren van
manuele en intelkktuele funkties. Dl
nieuwe vak wordt in eerste instantie niet
als verplicht vak voorgeschreven.
Be docenten huishoudkunde zijn, evenals vele andere berwpsgerichte vakdocenten bevoegd om algemene technieken
te geven. Voor het vak huishoudkunde,
I
als algemeen vormend vak, ontstaan nu
Huishoudkunde als algemeen vonnend
twee mogelijkheden. Enerzijds huishoudi
vak.
kunde als zelfstandig algemeen vormendf
In de toelichting van het LBOILAVO be- vak, wat feitelijk veel voorkomt op de
kategorale LHNO-scholen. Anderzijds
sluit wordt gesteld dater in de twee-jari(elementen uit) huishoudkunde als
ge, meer algemene, onderbouw de moonderdeel van algemene technieken, wat
gelijkheid is om de leerlingen te observeren, te begeleiden en te adviseren ten aan- vooral in scholengemeenschappen veel
zien van een studierichtinr!
- die het meest voorkomt.
In beide varianten blijft het vak huispast bij hun aanleg en belangstelling.
Verder dient er in de lessentabel gestreefd houdkunde zich met name richten op
zorg voor de voeding, woning, kleding en
te worden naar harmonisatie,\dat wil
gezondheid. De zorg voor de gezondheid
zeggen dater een zo goed mogelijke
wordt we1 meer en meer een zelfstandig
doorstromingsmogelijkheid van de ene
tak van het LBO naar de andere mogelijk vak gezondheidskunde, verzorgd door
docenten met akte NXX, of docenten gegemaakt wordt door een uniforme minizondheidskunde als ze van de nieuwe lemum lessentabel. I n de onderbouw is
geen plaats voor beroepsgerichte vakken, rarenopleiding komen, of de bezitters
van de akte NXII en NXIX welke voor
waartoe ook huishoudkunde gerekend
zowel huishoudkunde als gezondheidswordt.
kunde bevoegd zijn.
Door verzelfstandiging van het vak geA.T.
Onder andere om tegemoet te komen aan zondheidskunde staat gezondheid minder centraal bij huishoudkunde, daarende wens van het LBO om ook praktijktegen krijgen andere inhouden meer acvakken in de onderbouw te kunnen gecent. Waar huishoudkunde als zelfstanven is er in Wet LBO/LAVO-besluit een
dig vak wordt gegeven, zie je dat het
nietw vak geintiodu&rd: Algemene
Technieken (A.T.): Bij algemene technie- algemeen vormende karakter van huisken gaat het nietom het aanleren vaween houdkunde met name gezocht wordt in ,
de grote aandacht die konsumentenvor,bi$een bepaalil beroep behorend geheel
ming, emancipatie en milieu dan krijgen.
van bewerkingen en verrichtingen. Het
Daarnaast krijgt de praktische zelfvak .meet.de leerlingen mogelijkheden
redzaamheidinde privksfeermeer ac,gevenhun motorische vaardigheden te
peEeneaetuhun.denkvermogen(het
. cent. t, : .,.
Kaar huishmkikunde eeniriireng bii a17

het IHNO wordt er in kleinere groepen
les gegeven en adviseren deskundigen,
zoals orthapedagogen, het docententeam
hoe een bepaalde leerling het k s t e begeleid kan worden. Verder wordt er vaak
middels praktijkvakken de leerlingen
kennis en inzicht bijgebracht, de leerlingen krijgen minder theorie- en meer
praktijk-lesuren dan in het LHNO.

i

:

.

mde,
~nnu
shoudmend
de
zijds
1, wat

veel
isOP
ling en
idheid
ndig
loor
ten gewe leers
voor
eidsc ge-

minlaren:r ac'stan:t
1uisdtin ,.
nvorrijgen.
acbij alCcent
ei-

,

school een grotendeels eigen invulling
aan de inhouden van huishoudkunde zal
geven, kun je moeilijk spreken van 'de'
huishoudkunde als algemeen vak. Maar
dat huishoudkunde als apart algemeen
vormend vak in de onderbouw van het
-gehele LBO of zelfs voortgezet
- onderwiis
een plaats krijgt lijkt vooralsnog nog niet
tot de mogelijkheden te behoren. Dat
zou het streven naar een geharmoniseerde (lees: uniforme) lessentabel alleen
maar moeilijker maken. Voorlopig zouden inhouden van huishoudkunde met
name in algemene technieken tot hun
recht moeten komen. Uit een onderzoekje door een studente van de NLO naar
het funktioneren van huishoudkundedocenten in het LBO in 1983 komen twee
situaties duidelijk naar voren.
1. Op het lesrooster staat huishoudkunde. Huishoudkunde wordt dan op de
voor de docent bekende vaak traditionele manier gegeven.
De docenten denken dat bij een opgaan van huishoudkunde in algemene
technieken er met name te weinig tijd
voor praktijklessen over zal blijven,
en dat huishoudkunde in t o t b l onvoldoende uit de verf zal komen. 2. Er wordt vaak onder druk van direkties of schoolfusie, geparticipeerd
vanuit huishoudkunde in X.T. Ook
hier vraagt men zich af of de inhoud
van huishoudkunde we1 voldmnde tot
- haar recht komt: a1zien~dkdocenten
met name de emancipatorische mogelijkhedecvan huishoudkunde binnen A.T:als een d~delijltpl~spht,;Ci
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onderwijs in huishoudkunde krijgen.
Het beleid vanuit het Ministerie is er
vooralsnog op gericht om A.T. zo breed
mogelijk te maken; zo nodig zou men
dan binnen A.T. twee differentiaties kunnen aanbrengen, te weten 'techniek' en
'verzorging', waarbij huishoudkundige
onderwespen met name in verzorging
naar voren moeten komen.
Huishoudkunde in de middenschool
Met de inwerktreding van de 'Mammoetwet' in 1968 waren alle wensen met
betrekking tot de ontwikkeling van het
voortgezet onderwijs niet ineens gerealiseerd. De W.V.O. bood we1 de mogelijkheid om op experimentele basis vakinhoudelijk, leerspsychologischeof school.,
organisatorische vernieuwingsgedachten,
.
te rea1iseren.-Zo werd de v o r m i ~ van
g
scholengemeenschappen mogelijk,.maarn,
de traditianele scheiding tussen(1ager)
beroepsonderwijs en algemeen'v~ort; I
'
gezet onderwijs bled bestaan. Medeop
grond hiervan werden in 1973experimenten middenschbol aangekandigd en
de Innovatiecommissie Middenschool
ingesteld:Uitgangspunte'n!vomderaidd
denschool waren:
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