Symposium huisnouc unae
informatietechnologie

Op 29 november j.1. organiseerde de Vereniging voor Huishoudkunde in Nederland een symposium met als thema
Huishoudkunde en informatietechnologie. Hieronder volgen de (bewerkte) inleiding door de voorzitster van de VHM,
Gerda Casimir, en daarna korte impressies van de verschillende lezingen en
workshops.
lemand heeft eens gezegd: "als het aan de
vrouwen had gelegen, zouden we nu nog in
holen wonen". In mijn pessimistische buien
denk ik dat niet alleen veel vrouwen, maar ook
de meeste huishoudkundigen vooi;al daar
mee bezig zijn: het leven in holen zo'aangenaam mogelijk maken. In die visie is huishoudkunde een behoudend vak; het is een optimaliseringsvak, dat met de beschikbare mid'delen een situatie binnen de gegeven
omstandigheden wil optimaliseren; een vak
Hat hoogstens zal proberen de menselijke
middelen!%ennis en vaardigheden te vergroten, maar nooit voorop zal lopen bij veranderingen, niet ~ i izichzelf
t
de omstandigheden ter
discussie zal stellen of nieuwe hulpmiddelen
zal uitvinden.
In mUn,meer optimistische buien denk ik trouwen&ook dat huishoudkunde een behoudend
vak is: haar beo'efenaren doen hun best o m met als doel Wt:welzijn van mensen - de verworuenheden .jte behouden die momenteel
door&lle bezuinighgen in snel tempo worden
afgeb'r~ken.
MaaNa'ls ik optimistis'ch ben zie ik huishoudkundfgen ook-als vooruitstrevende mensen,
die niet de 0- an dig he den ~ a l svoor eeuwig
en altijd&s'fb?pannd aamWarden; dle graag bezien wa@~fa~~5iiedv3.'~pzCddr.,d~~zon
is en hoe
'mensen daar hun voo@eel~tqe&kunntndoen.
Die mensen houden ziph~ookmet informatie-

ieder onderwerp, dus m k infsrmatie an l r r r u
matietechnoleg~e, in het huishowdkundig C
verzorgings-) schema'. C e ~ t r a ailn dat w h e n
[fig. 1) staan de s~tiviteitengeilcht op d
dagelijkse verzorging, die in het ksder van sen
huishouden plaats vinden, door inzet van middelen en materialen, uitgaande van behaeften,
gewoonten en omstendigheden van de I d e n
van dat huishouden, gericht door normen en
waarden. Resultaat van die adlviteiten is een
bepaald verzorgingsniveau, het streven is gericht op een zekere verzorgingsstandaard, met
als uiteindelijk doel: welzijn, wat dat ook moge zijn.
Er vindt een voortdurende wisselwerking
plaats tussen deze activiteiten en de economische, politieke, wetenschappelijke, technologische, fysische omgeving.

Omgevingsfactoren
Deze omgevingsfactoren bei'nvloeden elkaar
en veranderen voortdurend in de tijd. De economie speelt een centrale rol, waarbij de economische hulpbronnen, mede onder invloed
van wetenschap en techniek, de laatste
eeuwen sterk zijn veranderd. Vormden
eeuwenlang de natuur en de menselijke arbeidskracht de belangrijkste hulpbronnen,
sinds de uitvinding van de stoommachine en
later met de introductie op grote schaal van
verbrandings- en electromotoren, nam energie deze rol bver. Momenteel is uitbreiding
van de produktie nauwelijks meer mogelijk;
daarom heeft inzet van meer energk nog
maar weinig effect. De concurrentie wordt uitgevochten op een ander vlak: niet meer produceren, maar efficienter, sneller inspringend
op een veranderende vraag, eerder zijn dan je
concurrent. Daarvoor is het zaak de juiste
informatie op het juiste moment op de juiste
plek te hebben. Informatie wordt de sleutelhulobron. lnformatietechnoloais vormt het
hulbmiddel davdeze.bron ontGuit2.
lnformatici denkenlbinair, in tweeen; in nullen
en enen, in ahn*ofWt;*aan de'e'ne kant.en aan
de andere kant. Het vervolg van mijn verhpal
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Figuur 1. Verzorgingsschema. Bron: Leergebied Verzorging verdient een toekomst. Vrouwenkontakt HNO,
1986.

zal ook telkens over twee dingen gaan: informatie en informatietechnologie.

lnformatie
De formuleringen verschillen, maar iedereen
is het er we1 over eens, dat de informatie die
mensen nodig hebben om besluiten te kunnen

Het schrift, de boekdrukkunst, de grammofoonplaat, de film, de bandrecorder, de videorecorder en de computer ziin ontwikkelinasfasen in eenzelfde geschiedenis: die va; de

de ~nformat~etechnolou d ~ n gdoordrlngt, zoner u~tdrukkelljkom gemmeerbare wasmachl-
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ring In het grootwlnkelbedr11f Een onderwerp
dat zlcn zeer aoed leent om van bit tot blo bro
ther te benandelen: om de werking van de
computer, het begrip bestanoen, autornatisering en de gevolgen daarvan voor werkgeleqenheid en ae kwaliteit van tiel werk. te beGandelen. Een onderwerp dat ook bij'consu-
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omschrijving van de doelstelling en de voornaamste activiteiten. Verder bredt de databank
informatie over wonen, werken. onderwijs,
vrijetijdsbesteding, consumentenzalcen, gezondheidszorg en juridische zaken. Via 3000
trefwoorden komt u meer over dete onderwerpen te weten. In de derde plaats gee& de
databank voorlichting over he? s t e l 4 van sociale zekerheid. Men kan et terecht voor informatie over rechten en plichten, uitkeringsbedragen, beroepstermijnen enz. Via de aanwezige beeldschermen kregen we sen
demonstratie van de mogelijkheden (en moeilijkheden) van de FIRA-databank.
Het was leerzaam te horen op welke wijze de
FIRA-databank tot stand is gekomen en welke
onverwachte problemen zich hierbij hebben
voorgedaan. Deze ervaringen kunnen voor andere voorlichtingsorganisaties zeer waardevol

Onde~steuningvan zoekproces en vraagformulering, Eisen aan de gebruiker. Eigen uitgawe, Amsterdam, 1986. Bestellen: f 12.50 overmaken op, postgiro 3239089 t.n.v.(~rthur
&uunvold,-Amsterdam.
WMisser, Albert; m m v . Cees Lau. Informatie,

Termen als programma, programmeertalen
(Pascal, Logo, Basic), hardware, software,
floppy-disk, disk-driver, ROM en RAM geheuwen, bits em bytes, printer en het binaire stelset met nul'len en enen zijn uitgebreid aan de

Om aok warkelijk aver "de drempel" te komen
was et votdoende wtogelijkheid om onder begelelding met de computer t@werken. Aan de
hand van eenvoudige prugmmrna's werden
de mogelijkheden van de computer gei'ltustreerd roals: rekenen, snalheid, grafische
mogelijkheden, het opsPaan van gegevens en
het reproduceren van gegevens. Met veel anthousiasrne zijn er "brieven" v o w geliefden
geprint. (Karin en Marita geven, naast Run studie, basiscursussen informatica speciaal afgestemd op onderwijstoepassingen).
Karin Langeslag
Marita Smeets
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Twee vijfdejaars studenten van de Stichting
Opleiding Leraren (SOL), Karin Langeslag en
Marita Smeets, introduceerden de computer
als een van de vele hulpmiddelen die door de
mens zijn ontwikkeld voor opslag en verwerking van informatie. Het is belangrijk dat
iedereen de comouter leert acceoteren en de
mobelijkheden en ~ n m o ~ e l i j k h e d e nervan
mers confrontatie met inforie is voor niemand meer uit te
rkshop stond in het teken de
drempelvrees.
een computer werd weergee'ncJe schema:
A.
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