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van een weerbaar consumentengeorag ' - - vraagformulieren invullen, klachten indi
1
enzovoort). Binnen het wiskundeonderwijs
kunnen tabellen en grafieken van vergelijkend
warenonderzoek geïnterpreteerd worden.
Het mes snijdt hierbij volgens de SLO aan
twee kanten:
"Enerzijds komen alle aspekten van de consumenteneducatie via de verschillende vakker
aan bod, anderzijds kunnen consumentenon
derwerpen ook goede aanknopingspunten
bieden voor het vakonderwijs. Consumentenonderwerpen sluiten goed aan bij de interesse
en ervaringen van de leerlingen en zijn daardoor bijvoorbeeld geschikt als introductie van
een vakles. Binnen thema's uit de consumentenwereld kunnen dan heel goed de bestaandevakdoelen worden nagestreefd".
En daarin zit nu een essentieel verschil met
het consumentenonderwijs binnen huishoudkunde. Vormt het consumentenonderwijs via
bovengenoemde vakken - en trouwens ook
binnen economie - een zinvolle ondersteuning van de vakinhoud, binnen het vak huishoudkunde vormen consumentenonderwerpen de vakinhoud zelf. Immers, huishoudkunde houdt zich bezig met de verzotging van
mensen in hun dagelijks leefverband. Activiteiten in het kader van deze verzorging beslaan zowel de aanschaf van goederen en
diensten, het geschikt maken van deze goederen door middel van huishoudelijke productie
voor de consumptie, als de uiteindelijke consumptie (verbruik of gebruik) zelf.
De deelgebieden binnen het consumentenonderwijs, die in het SLO-rapport worden onderscheiden, vallen dan ook allen binnen het vakgebied van de huishoudkunde. Deze deelgebieden zijn: behoeftenbepaling, budgettering,
informatie verzamelen, besluitvorming, de
koop (transactie) en de maatschappelijke invloeden (milieu en dergelijke). Deze deelgebieden dienen volgens de SLO steeds in hun
onderlinge samenhang te worden bezien: "In
de praktijk is er steeds sprake van een
vloeiend proces". Dat de verspreiding van
consumentenonderwijs via verschillende vakken de beste weg lijkt om leerlingen voor te
bereiden op hun (latere) rol als consument,
lijkt hiermee in flagrante tegenspraak.

De integratieve benadering
I

Er zijnbok andere benaderinaswiizen moaeliik
'öan-die de SLO voorstaat. Ëén daarvan Ïs de
eve-.ohderwijs-benadering. De inteonderwijs-benadering gaat er vanuit

ningsperiode, verdeeld over verschillende
vakken, door kennisoverdracht aan kan leren
Vanuit een technische of natuurwetenschappelijke denktrant ligt het voor de hand dat de
mens probeert de natuur in zijn technische
greep te krijgen en dus ook het menselijk handelen als consument op deze wijze meent te
moeten benaderen. De leerling is dan het obfan consumentenopvoeding en krijgt kenden aangereikt Aan de leerling de taak
alle losse deeltjes tot een zinvol geheel samer
te voegen of op z'n minst de logische samen
hang der losse deeltjes te onderkennen.
De integratieve onderwijs-benadering be
schouwt de leerling niet als te vormen mate
riaal, maar gaat er vanuit dat de docent en de
leerlinq samen in een dialoog de werkelijkheid
van de consument benaderen. De leerling is
medesubject; steeds wordt er een appel op
hem gedaan te kiezen, wanneer hij daartoe in
staat wordt geacht. Consumentenopvoeding
is in deze visie dan ook meer dan de pure kennisoverdracht, waar het SWOKA-onderzoek
van uitgaat.
Bij de integratieve benadering wil de docent
de handelingsbekwaamheid en -bereidheid
van de leerling op de markt, nu en in de toekomst, zo optimaal mogelijk maken. In termen
van consumentengedrag betekent dit dat de
volgende kenmerken daarvan in hun samenhang onderwezen dienen te worden, te weten:
doel (vanuit een bepaalde situatie een produktte willen bezitten),
persoon (iemand koopt impulsief, of juist
doordacht),
regels (de transactie is het regelgebied, het
spel van loven en bieden heeft zijn eigen
regels),
kennis van zaken (bijvoorbeeld warenkennis, economische kennis, sociale vaardigheden).
Consumentdnopvoeding dient niet de regels
van het handelen en de kennis van zaken op
zichzelf aan te bieden, maar als voorwaarden
die de leerling in staat moet stellen om zelfstandig als kritisch en weerbaar consument
aan het marktverkeer deel te nemen.

Consumptie binnen een context
Om tot een praktisch programma voor het
onderwijs te komen, is er een analyse nodig
van de levenstaak waar het onderwijs de leerlingen op voorbereidt. Als een van de levenstaken ziet Bijl (1971) het gezinspartner zijn. Bij
deze complexe taak onderscheidt hij enig: facetten:
1. zora voor de aezondheid.
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s i n winkels en advertenties i n
en, huis-aan-huis-bladen) welke
n de winkel verkrijgbaar zijn;
Zoek van elke soort koelkast de hoogste en laagste prijs op.
duurste

Alsjeopdrachtl goed gedaan hebt,
hebje de volgende soorten koelkas-

B Koelkasten
metvriesvak
Als je alle merken en soorten, die
jullie in folders, in de winkel of in
de kranten gevonden hebben, bij
elkaar gaat optellen. gaat het j e
bijna duizelen. Ga er maar aan
staan in de winkel. Je weet gewoon
niet hoe een keuze te maken. Of
wel?
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Fl. 30q

met1 ster
met 2 sterren
met 3 sterren
met 4sterren

Fl. 660,
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Hebjij aleenvoorkeur inje hoofd?Zo ja, welkmerken welksoort?
Probeer het waarom van jouw keuze ook aan anderen duidelijk
te maken.

h€
1s
I

Di
tri
d€
M
va
gil
lijk
ho
zei

36
Op de koop toe! (SVHW, 1986)
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Bovendien is het onderwijskundig een misser
van de eerste orde om te veronderstellen dat
het louter aanleren van cognitieve vaardigheden leidt tot de vorming van "mondige en
weerbare consumenten".

Beleid
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen Ginjaar-Maas betrok bij de in ontvangstneming van de SWOKA- en SLO-publicaties het emancipatiebeleid van het kabinet.
Dat verwijst als hoofddoelstelling op het gebied van onderwijs naar een situatie, waarin
ieder individu zo'n onderwijskwalificatie heeft,
dat hii of zii enerziids in hét eiaen levenson-
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waardescheppend
wil Geden, zodat consument en producent ieder hun eigen
verantwoordelijkheden in het economisch gebeuren uit kunnen oefenen. Consumentenonderwijs is daartoe zo'n voorwaarde. In het
meerjarenprogramma van het kabinet voor
het consumentenbeleid voor de periode 19861989 is dan ook vastgesteld dat het consumentenonderwijs één der kernthema's zal zijn.
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Dat de overheid en het onderwijs niet staat te
trappelen om een nieuw vak consumentenonderwijs in te voeren, is alleszins begriipelijk.
Maar dat de zeker niet geringe mogelijkheden
van een bestaand vak (huishoudkunde/verzorging) om de consument op zijn verantwoordelijkheden voor te bereiden, zomaar over het
hoofd worden gezien, is onbegrijpelijk en ten
;zeerste te betreuren.
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ken) op 29 januari l986 in Zoetermeer.
Bijl, dr. J., 1971. Over leerplanonderzoek. Gronin-

gen.
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