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zijn zaken die het onderwijsveld nu bezighouden. Deze ontwikkelingen wijzen niet op het
bevestigen van maatschappelijke verhoudingen, maar op het recht op algemeen vormend
onderwijs voor 12-16 jarigen, ongeacht hun
sociale afkomst, en op het uitstellen van de
keuze voor specifieke opleidingen (totdat leer-

sen door dit vak de vaardigheden die nodig
zijn zichzelf en anderen te verzorgen, zij ontvangen konsumentenonderwijs, leren informatie te verwerken, kwaliteit te beoordelen,
reklame doorzien Zij leren hun beschnbh=budget te besteden, kiezen uit mogelijke
natieven voor voeding en woonsituatie, LI
ren plannen en organiseren. Huishoudku
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De gevolgen van de voorgestane omschakeling voor het vak huishoudkunde in het voortgezet onderwijs

,1 het v.
moment

kunde inhoudelijk moeten veranderen"
Inmiddels is er hier en daar al wat veranderd.
Voor sommige scholen gaven deze uitspraken
aanleiding tot en restauratie van leerinhouden
uit de vroegere huishoudschool; anderen halen leerinhouden uit het horeka-onderwijs of
het vervo~gonderwijs binnen het LHNO-^^^gramma.
De voorstellen van de werkgroep zelf zijn ambivalent, enerzijds houdt men vast aan belangrijke doelstellingen van huishoudkunde
als algemeen vormend vak, anderzijds moe-

is de mogelijkheid om huishoudkunde aan 12I4jarigen te leren goeddeelSverdwenen.
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Van het
geheel In de kOntext van berOePSSifuatieS aangeleerd worden Ruimte om
huishoudkunde te leren als waardevol vak
voor de ontwikkeling van de leerling zelf,
dreigt nu zelfs in het LHNO te verdwi~nen.en
vervangen te worden door specifiek beroepsgerichte leerinhouden, die deels uit andere
vakken en opleidingen worden gehaald.

maar voor een huishouden met een inonele huishoudvoerende

wijzing van funkties wordt niet alleen
geskreend op opleidingen, maar ook op ande-

zwak is. Vrouwelijke arbeiders werken gemid-
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Het is een misvatting te menen dat door veranderingen in een curriculum ongelijkheid in
het arbeidssysteem ongedaan zou kunnen
worden gemaakt Het is bekend dat de vaardigheden die nodig zijn voor lagere funktieniveaus in het algemeen binnen veertien dagen
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