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Consumentenonderwijs in de basiseducatie

De basiseducatie voor volwassenen is
de afgelopen tijd volop in beweging geweest. De oorzaak hiervan was de invoering van de Rijksregeling Basiseducatie, die op 1 januari 1987 officieel
van kracht werd. Het doel van deze
Rijksregeling is te komen tot meer samenhang en kwaliteit van het educatieve aanbod, onder andere door professionalisering en deskundigheidsbevordering van de betrokken educatieve
werkers en werksters. Ook is in dit kader het onderwijs duidelijker geconcentreerd op de gebieden taal, rekenen en
sociale vaardigheden. Jolien Manassen, educatief medewerkster bij de
Consumentenbond, geeft in dit artikel
aan welke problemen de Consumentenbond is tegengekomen bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze
doelgroep. De opzet en evaluatie van
het lesmateriaal komen hierbij ook aan
bod.
Mensen die een cursus in de basiseducatie
volgen hebben om de een of andere reden de
onderwijsboot gemist. Ze hebben lacunes in
hun kennis, die ze d.m.v. het tweedekansonderwijs willen aanvullen, met het doel beter
te kunnen functioneren in het leven van alledag. Ze kunnen binnen de basiseducatie dan
terecht i n drie groepen, grofweg te scheiden
i n alfabetiseringsgroepen, Open-Schoolgroepen of groepen voor etnische minderheden. Het onderwijs binnen deze groepen richt
zich in hoofdzaak op de gebieden taal, rekenen en sociale vaardigheden.

Consumenten
Goed kunnen functioneren i n het dagelijks
leven betekent ook goed kunnen functioneren
als consument. Consumenten zijn w e allemaal, of w e willen of niet. Maar de weg van
de consument gaat niet altijd over rozen; w i l
hij goed beslagen ten ijs komen in contacten
en andere aanmet leveranciers. re~arateurs

bieders van goederen en diensten, dan zal hij
enige kennis van zaken moeten paren aan
enkele vaardigheden om de andere partij van
zijn gelijk te kunnen overtuigen. Het ligt dus
voor de hand dat vaardigheden om goed te
kunnen functioneren als consument een belangrijk aandachtsgebied binnen de basiseducatie vormen.
Waar het om gaat is de cursist weerbaarder te
maken als consument en hem een beter inzicht te geven in zijn koopgedrag. Dit laatste
houdt in, dat de cursist zicht krijgt op factoren
die van invloed zijn op zijn keuze, waardoor hij
uiteindelijk beter en goedkoper in zijn behoeften kan gaan voorzien.

Volwassenen
Wanneer w e het hebben over kennisoverdracht en attitudevorming, dan moeten w e
niet vergeten, dat w e i n de basiseducatie te
maken hebben met volwassenen, die al een
groot gedeelte van hun leven achter zich hebben en i n de loop der tijd goede 'overlevingsstrategieen' hebben uitgedacht. Zij zullen
slechts onder bepaalde condities willen leren
en ook hun gedrag niet zo makkelijk meer
willen veranderen.
Er is veel onderzoek gedaan naar het verschil
tussen onderwijs geven aan kinderen en aan
volwassenen. Hieronder zal ik op enkele van
deze kenmerken nader ingaan.

Motivatie
Volwassenen leren in tegenstelling tot kinderen vrijwel alleen als ze sterkgemotiveerdzijn
om iets te leren. Je kunt nog zulke mooie
materialen maken, als de cursisten ze niet
interessant of relevant voor hun eigen situatie vinden zal er nooit mee gewerkt worden.
Mede om die reden gaan cursussen binnen de
basiseducatie ook altijd uit van de wensen
van de deelnemers. Wordt er besloten om een
bepaald thema te behandelen, dan moet
ook voor elk wat wils bijzitten.
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bruikbaarheid van het aanbod. Men heeft in
het algemeen geen geduld met abstracte theorieen, maar wil zo snel mogelijk een antwoord op een specifieke vraag te weten komen. Theoretische verhandelingen betekenen in de ogen van veel cursisten een omweg
naar het gestelde leerdoel. Vaak ook beleven
cursisten van de basiseducatie abstracties en
(droge) theorieen als representanten van de
door hen niet als zinvol beleefde schooltijd.
Ervaringsleren
Uit onderzoek is gebleken, dat 50% van de
kennis, op passieve wijze vergaard, in 1 jaar
tijd vergeten wordt. 80% van deze kennis verdwijnt in 2 jaar. Maar heeft de volwassene de
mogelijkheid om de kennis of vaardigheden
direct (en herhaaldelijk) toe te passen in de
praktijk, dan wordt er veel meer onthouden.
Hier moet dan dusook naar gestreefd worden.
Vaste gewoonten
Volwassenen meten zich in de loop van hun
leven vele vaste gewoonten aan. Ervaring
heeft ze geleerd hoe ze het beste kunnen reageren op conflicten en velen zijn er van overtuigd, dat ze precies weten hoe een probleem
opgelost moet worden.
Het kan echter voorkomen dat hun 'overlevingsstrategie' niet de meest effectieve is.
In het hierna volgende gedeelte zal blijken
hoe de Consumentenbond op deze kenmerken heeft ingespeeld.
1

Klantentaal
In 1985 IS de Consumentenbond begonnen
met het uitgeven van de serie Klantentaal en
Klantenwijzer voor de bas~seducatie. De
eerste serie was bedoeld voor alfabet~seringsgroepen en de tweede voor groepen op
Open-School-nweau. In 1986 werd besloten
er Ben serie van te maken, met enige d~fferentiering naar moed~jkheidsgraad.
Uit gesprekken met bele~dsmakers,cursusbegeleiders en cursisten was gebleken, dat er
een grote vraag bestond naar eenvoud~geen
objectieve consumenteninformatie. Eenvoudig, omdat de meeste consumenten~nformatie - zoals bijvoorbeeld die in de Consumentengids - voor de doelgroep moeil~jk
toegankelijk IS, en objectief, om als tegend i c h t t e dienen tegen de 'gekleurde' informatie zoals rtxlamefolders en brochures van
banken of verzekeringsmaatschappijen. De
serie bestaat uit tot n u toe 10 boekjes die in
eenvoudige, fieldere taal de volgende onderEhg'reclame, een v~deokopen, ener-
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tergrond~nformat~e
en een keur aan lessug-1
gestles en werkvormen
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Objectieve consumenteninformatie,
deze bijvoorbeeld voorkomt in de Consu
tengids, is voor veel mensen moeilijk te be
grijpen. Dit is met name het geval wanne
het gaat om de interpretatie van tabellen va
vergelijkend warenonderzoek.
Enkele Klantentaal-boekies (zoals 'Een vide
kopen') hebben tot doel & n de hand van sterl?x:z
vereenvoudigde tabellen uit de Consumentengids mensen te leren hoe ze deze informatie moeten lezen. Ze krijgen tevens aanvullende informatie over het koopproces bij een
ingewikkeld en duur apparaat. De informatie
opgedaan in bijvoorbeeld het video-boekje
kan ook gebruikt worden wanneer een ander
duur apparaat aangeschaft wordt. In feite
slaat zo'n boekje 2 vliegen in Ben klap: de
cursist leert tabellen lezen en hij,krijgt praktische koopinformatie over een bepaald produkt.
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Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de deelnemers (zie: motivatie) biedt
de serie Klantentaal i n haar handleidingen
een scala van mogelijkheden om een bepaald
onderwerp te behandelen.
De serie Klantentaal vermijdt abstractieh in
de boekjes. In plaats daarvan is de informatie
praktisch, doelgericht en to the point. In het
boekje over verzekeren worden bijvoorbeeld
.maatschappijen die goede en goedkope verzekeringen leveren met naam en toenaam genoemd.
Om tegemoet te komen aan de directe leerwensen van de cursisten heeft elk boekje uit
de serie een zogenaamde consumenteningang. Dat wil zeggen, dat het boekje opgebouwd is aan de hand van concrete vragen die
bij consumenten leven. Deze vragen staan
vermeld in de index, en verwijzen naar het
desbetreffende hoofdstuk waar het antwoord
te vinden !s. Hierdoor is het mogelijk direct
naar het deelonderwerp van keuze te gaan,
zonder eerst het hele boekje te hoeven doorbladeren (zie: praktische bruikbaarheid).
Een probleem blijft in hoeverre je binnen de
eis van praktische bruikbaarheid tegemoet
kunt komen aan educatieve 'doelstellingen.
Op dit dileqma zal i k in de context van een
SWOKA-onderzoek nader ingaan.
De handleidingen binnen de serie Klantentaal
bieden kennisoverdracht aan in de vorm van
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bas~seducat~e
vogels ran d~verseplu~magr(
herberat moet ook het d u c a t ~ e v ematerlaa
op veel manleren gebru~ktkunnen worden
Dat w ~ zeggen,
l
dat er een rulme keuze aan
werkvormen en lessuggest~esvoorhanden
moet zljn
De sene Klantentaal van de Consumenten
bond probeert aan deze elsen te voldoen do
boekjes te maken d ~ e
als eenvoud~gleesm
31 kunnen d~enenen d ~ etegel~jkertl
l ~ g econsumenten~nformat~e
b~eden,
meteen In de prakt~jkte gebru~ken
handle~d~ngen
zljn bedoeld voor mho
verd~ep~ng
Ze geven naast achtergro
matte veel lessuggest~esen werk
Weerbaar zljn als consument ~ m p l ~ c e
aal vaard~gkunnen zljn De sene Kla
kan om d ~ reden
e
u~tstekendgebru~kt
b ~ n n e nhet nleuwe aandachtsgeb~ed
vaard~gheden,zoals de R~jksregel~ng
Bass
ducat~edat voorschr~jft
7 -

Aangez~enons gebleken IS, dat het reg1
s
onderw~js- en met name het ITO, IHN
7
VSO - zeer veel belangstelhng heeft vo
s
serle, zal de handle~d~ng
ook lnformat~een
werkvormen voor dlt onderw~jsgaan bevatten.
De begelelders en curslsten hebben ZI
i
het SWOKA-rapport ultgesproken ove
wenste nleuwe onderwerpen Deze 1 1 - - i
voornamelljk op fmanc~eelgebied omgaar
met Inkomen, verzeker~ngen,huren en schul
den, maar ook op het geb~edvan voedmg,
gezondheid en mllreu.
"+?A

Conclusie

?
;
A.
, b

4

Samenvattend kunnen w e stellen, dater binnen de basiseducatie een grote behoefte bestaat aan eenvoudig en objectief lesmateri'aal. Wil dit materiaal echter op doeltreffende
wijze gebruikt worden, dan moet het aan bepaalde eisen voldoen. Er moet rekening mee
gehouden worden, dat volwassenen anders
leren dan kinderen, en in die zin moet vooral
aandacht besteed worden aan de praktische
bruikbaarheidvan de inhouden. Aangezien de
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Klantentaal
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