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Verzorging als testcase voor een geloofwaardig .
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Met eerste punt betreft het proces van defmeren en herdefinieren van een emancipatiestrijdpunt zoals d~versebetrokken groepen,
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blj het CDA? Hoe men mmlddels terugkrabbelt van het ooslt~evestand~untvan 1986,
Hoe men dlt standpunt zodanlg kan plooren
dat de VVD er genoegen mee neemt?Of heeft
men tljd nodlg om compromlssen te berelken
In de elgen gelederen, omdat defractle van nu
een andere IS dan d ~ evan 1986? Dit laatste
lljkt nlet onwaarsch~jnl~jk.
Mlsschlen IS het nu
moerlljker om de CDA-mlnlster van Onder-
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zien als relevante factoren i n hun beslwitvorming en wat de deterrninanfm van hun gedrag zijn. Voor Verzorging is dit uiterst belangrijke stadium aangebroken wanneer het
wetsontwerp inzake de basisvorrning in het
parlement wordt behandeld. W e l b procedure$ worden dan gevolgd en i n hoeverre speelt
het emancipatie-argument een roC? Neemt
bet, parlernent he8 Beleidsplan Emancipatie7
serkuzer dan de bewindslieden dat voorlopig
lijken te doen? Heeft het weinig of veel betekenis dat in het parlement i n veel fracties
emancipatie-gevoelige vrouwen zitting hebbgn, maar dat de meeste woordvoerders van
de onderwijscommissies weer mannen zijn?
Wat kan het KamerbreedVrouwenoverleg bewerkstelligen aan coalitievorming, dwars
~OQI: ,de partijen heen, yoorzover. het het
emaqcipati belang ~ v Verzorging
a ~
betreft?
Zijn er&ga&tige vfiouwelijke politici die het
emancipatjeargument niet laten ondersneewyen, d w r hun mannelijke,collega's
en die
o p e ~ l i j bducwen kiezen voor datgene waar
Verzorging voor staat?
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Iis weggeebt. Maar hieraan zijn grenzen gesteld. Namelijk wanneer een alert en breed
publiek het onderwerp steeds opnieuw naar
de agenda terugduwt ...
Uit de tien landenstudie die Outshoorn samen
met Lovenduski deed, bleek dat met betrekking tot het strijdpunt abortus slechts twee
landen - Noorwegen en Nederland - gestemd
hebben volgens de indeling van de politieke
partijen. De overige acht landen stemden op
grond van individuele keuzen van de parlementsleden; daar was het strijdpunt een vrije
kwestie. In Nederland gaat men zoveel mogelijk tegen dat strijdpunten vrije kwesties worden, door regulering via het regeerakkoord. Ze
worden pas 'vrij' als ze i n het regeerakkoord
als zodanig zijn gedefinieerd of als een partij
intern besluit om "dissidenten' toe te laten.
Hoe zit het nu wat dit betreft met Verzorging?
Zou het een voordeel kunnen zijn wanneer
het vak, 10s van de overige besluitvormingsonderdelen met betrekking tot de basisvorming, als een vrije kwestie zou worden behandeld? Hoe liggen de kansen bij een
stemming volgens dat uitgangspunt? Het is
niet eenvoudig om dat in te schatten, omdat
iedere partij verschillend denkt over vrije
kwesties. De ene partijdiscipline is de andere
niet. Het kan bij wijze van spreken moeilijker
zijn om Verzorging tot vrije kwestie\te verklaren dan om te komen tot een positief meerderheidsstandpunt over invoering van het Yak
i n het verplichte kerncurriculum.
Maar het kan ook belangrijk zijn dat Verzorging buiten de politieke ruilhandel wordt gehouden. Het is.bijvoorbeeld nog niet geheel
duidelijk of de PvdA pal staat achter invoering
van Verzorging of toch uiteindelijk dit vak inlevert, als hij i n ruil daarvoor Maatschappijleer ingevoerd kan krijgen.
Van D66 is bekend dat deze partij vindingrijk
is i n het onderwerpspecifiek organiseren van
.een meerderheid door de partijen heen. D66
houdt i n de gaten dat i n de politieke besluitvorming een meerderheid van de helft-plus66n stemmen voldoende is om een strijdpunt
te hebben gewonnen. Soms lukt het D66 om
iets voorelkaar te krijgen. Maar heeft D66 ook
een krachtig pleidooi voorverzorging klaarliggen?
Bij het CDA en de W D is een inschatting ook
moeilijk. Het CDA laat opdit moment niets los,
ondanks het al genoemde positieve standpunt
van vorig jaar, waar officieel alles nog van
overeind sta'at. Het regeerakkoord maakt het
niet moeilijk om dit standpunt te handhaven.
Het: reaeerakkoord s ~ r e e kvan
t
invoerina van
de;basisvorming
.conform* het ~ ~ ~ y r

dere woorden welke onderdelen van het
WRR-rapport moeten wBI en welke met overgenomen in een wetsontwerp? Deze vraag is
niet zo theoretisch als het lijkt: de Onderwijsraad" heeft in zijn voorlopige reactie om opheldering gevraagd over de term 'conform'.
Bij de VVD worden volgens zeggen van de
WD-onderwijsspecialisten
'geanimeerde'
discussies gevoerd. Met "geanimeerde'
wordt de hitte bedoeld die het emancipatieargument in VVD-kringen verpreidt. Opzich is
dat niet verwonderlijk als men bedenkt dat het
emancipatiebeleid van de VVD-staatssecretaris voor Onderwijs en Wetenschappen eenzijdig isgericht op het inhalen van achterstanden van meisjes en vrouwen i n de
natuurwetenschappelijke en technische richting. Er wordt in dat beleid niet nagedacht
over de dubbele belasting die dit voor vrouwen met zich meebrengt. Waarom niet? De
vrouwelijke onderwijsspecialisten van de
W D denken daar we1 over na. Die zien haarscherp dat het onderwijsemancipatiebeleid
meer dient te omvatten dan
staatssecretaris ervan maak
Outshoorn geeft aan dat reg
en zolang mogelijk zullen vermijden om een
standpunt in te nemen, als ze worden geconfronteerd met een strijdpunt dat alsverdelend
in de eigen gelederen wordt ervaren of ingeschat. Het kanaliseren van zo'n strijdpunt kan
op vgrschillende manieren worden uitgeprobeerd. Voor het onderwijs wordt vaak gebruik
gemaakt van afschuiving naar het veld. Politici zeggen dan i n hun speechesop onderwijsbije'enkomsten: u bent daar het best voor
geequipeerd. Het veld kan dat ervaren als een
compliment en zich toch onbehaaglijkvoelen;
het zit daardoor in een dubbele houdgreep
van de politieke judoka. Dergelijke manoeuvres kunnen ook met betrekking tot Verzorging worden uitgedacht. De meest voor de
hand liggende heeft de WRR al gepresenteerd: 'thuis' ben je het best geequipeerd voor
het aanleren van de praktische onderdelen
van Verzorgihg. Over nog meervarianten zouden w e niet al te verbaasd moeten staan.
Deze bijvoorbeeld: het zit er toch al in, bij
biologie en economie! Of: er zijn al zbbbbveel
vakken ... m66r kan niet hoor. Juist hierom is
het belangrijk wat Outshoorn heeft aangegeven als grens aan deze uitwijkmogelijkheden.
Namelijk de aanwezigheid van een alert en
breed publiek dat de definitie van het stcijdpunt bewaakt en dit terugverwijst naar waar
het thuishoort: de politieke agenda.
aHet
p -lijkt me dat het Landelijk Platform Verzorging in deze definitie-bewaking voorop moet
lopen. En om niet alleen alert te zijn maar ook
breed, is het nodig dat de pers doelgericht
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Een lesboek over consumentenzaken in de huishouding
Bestemd voor Huishoudkunde/Verzorgiqg in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs.

'Op de koop toe!' b
uitgewerkte lessen (van elk2 a 3 lesuren)
verdeeld over drie hoofdthema's uit de
consumentenproblematiek:
de marketing van produkten, de besluitvorming van de consurnent, de informatiebronnen v66r de keuze en de verhaalrnogelijkheden na de koop.
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Uitsluitend te bestellen door overmaking van:
f 20,(1 docentenhandleiding
1 leerlingenboek, code 6 6 HKD)
f 70,- 5X (1 docentenhandleiding
1 leerlingenboek, code 6 6 HKD)
f 30,- 5X (1 leerlingenboek, code.66 HKL)
f 49,- 10X (1 leerlingenboek, code 8 6 HKL),
op giro 4093829 t.n.v. Stichting Voorlichting
Huishoudwetenschappen, Postbus 391,6700 AJ
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