Huishoudkunde-onderwijis in Zimbabwe
4VRIJSEN EN T. L. SWIERSTRA

ook Zimbabwe problemen op het gebied van enerzijds urbanisatie en anderster bij het ~ i n i s tofr ~ ducat ion in Harare en de onderzoekster Titia SwierZimbabwe en gaan in op de vraag of dit
onderwijs aansluit op lokale problemen
zoals ondervoeding, hygiene, gebrekkige woonomstandigheden en dergelijke.
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Ruim 85% van de bevolking van Zimbabwe
(totaa18 miljoen) woont op het platteland. Van
oudsher bestaat de bevolking uit veehouders
en akkerbouwers. De stedelijke gebieden zijn
een direct gevolg van het kolonialisme en de
daarmee samenhangende industriele ontwikkelingen. De eerste "townships" (woonen slaapsteden voor Afrikaanse werknemers
bij een stad) dateren van begin deze eeuw.
Met de voortgaande industrialisatie zijn de
townships in aantal sterkvermeerderd en uitgegroeid. Aan raciale toedeling en het beleid,
dat enkel werknemers - zonder gezinnen zich mogen vestigen komt langzaam een
einde.
Vergeleken met Nederland anno 1990 bestaat er in Zimbabwe een veel groter verschil
tussen leven en wonen op het platteland en in
de steden. alsook een groter verschil tussen
arm en rijk.

Wonen
Wonen in de steden betekent meestal het kopen of huren van een huis of het zelf bouwen
via een "self-build-housing" programma in
Ben van de vele voorsteden. Dit programma,
waarbij men zelf grote delen van de bouw
uitvoert, is opgezet om het eigendom van woningen te bevorderen. Het fenomeen "shantytowns" of "kartonnen/rieten wijke&,gan
de rand van grote steden, zoals veel&crr-kq

mend in andere Afrikaanse landen, komt nauwelijks voor in Zimbabwe.
De meeste huizen in de voorsteden hebben
een klein erf, zijn klein van afmeting, hebben
enkel een begane grond, zijn meestal overbevolkt (3.5 mensen per ruimte) en zijn gehorig
door de enkelsteens muren.
Wonen op het platteland betekent een eigen
huis bewonen, vaak bij of op de grond die men
verbouwt. Het materiaal voor eenvoudige huizenbouw als gras, palen, bepaalde klei- en
zandgrond is vaak te vinden in de omgeving,
maar erg stevig en duurzaam zijn dezogeconstrueerde hutten niet. Betere kwaliteit huizenbouw op het platteland is mogelijk voor
diegenen die een ruimer inkomen hebben.
Het beeld van het Zimbabwese platteland is
verspreide bewoning (geen dorpen) en overwegend ronde, lemen hutten met rieten daken. Golfplaten daken en bakstenen muren
zijn nog slechts een uitzondering. Dit i n tegenstelling tot bijvoorbeeld Kenya, waar in
betere huizenbouw op het platteland wordt
geinvesteerd.
Knelpunt in het wonen is vooral het grote
risico van het inzakken van muren bij harde
regenval en blikseminslag. Jaarlijks verongelukken meer dan 150 mensen als gevolg van
blikseminslag.
In de steden zijn vooral over
en het tekort aan woningen voo
aantal woningzoekenden grote

Water en toilet
In de steden zljn de meeste huizen aangeslo:
ten op het waterleiding- en rioleringqpb.$
hebben een einen beerput. In de h o o f d s h
Harare is dat b~ivoorbeeld90%. OD het&S%& .. land blijkt dat tweederde van de.h~ishodd$l$~
.; .
niet het hele jaar door toegang h~eft.tc$tKygi@r,;:.'
nisch drinkwater. Water wordt.aeh;haaltlQ@&:
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voor Advanced level (A-level). Op ZJC niveau
zijn twee praktischevakkenverplicht voor alle
leerlingen. Hiervoor kan gekozen worden uit
zo'n tien vakken, waaronder drie huishoudkunde vakken: Fashion & Fabrics (F&F), Food
& Nutrition (F&N) en Home Management
(HM). Alle schoolvakken zijn in principe open
voor alle leerlingen. De overkeid voert een
positief stimuleringsbeleid voor praktische
vakken door extra toelages per leerling toe te
kennen, extra leerkrachten in te zetten (maximaal20 leerlingen per klas) endoor de uitvoering van een sinds 1985 gestart programma
om alle scholen met basisleermiddelen voor
twee praktische vakken uit te rusten.
Een O-level certificaat geeft toegang tot Hoger Beroeps Onderwijs. Tot en met O-level
zijn de meeste leerplannen nu genationaliseerd, dat wil zeggen deze worden vanaf
1990/91 met een Zimbabwe O-level examen
afgesloten. Dit proces wordt in nauwe samenwerking met de universiteit van Cambridge uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De nieuwe
leerplannen zij ontwikkeld vanuit de visie, dat
voor de meerderheid van de leerlingen de
middelbare school eindonderwijs zal zijn. Het
moet daarom beroepsgericht zijn en tevens
voor een minderheid gericht op hoger onderwijs. Op dit niveau zijn eveneens drie huishoudkundeleerplannen ontwikkeld: F&F en
F&N vervingen in 1984 de bestaande Cambridgeleerplannen en zijn in 1989 bijgesteld,
terwijl Home Management (HM) in 1991/92
geintroduceerd wordt. Op O-level worden
F&F en F&N geexamineerd met een schriftelijk en praktisch examen, terwijl op ZJC-niveau geen praktisch examen wordt afgenomen.
Een met succes afgesloten A-level geeft toegang tot de universiteit. De mogelijkheid bestaat om op dit (vwo) niveau voeding of textiel
te studeren en af te sluiten met een Cambridge examen. In 1989 kozen drie scholen
met een totaal van 21 leerlingen voor voeding
en slechts BBn school met 1 kandidaat voor
textiel.
Het grote (groeiende) aantal schoolverlaters
datgeen werkvindt, iseen dringend nationaal
probleem. Het Ministerie van Onderwijs is
daarom bezig beroepsgerichte opleidingen te
ontwikkelen voor deze groep. Dit gebeurt in
nauwe samenwerking met onder andere
werkgevers- en werknemersorganisaties.
Twee cursussen, een op het gebied van textiel
en een op voeding, zullen in in 1991 in 18
geselecteerde middelbare scholen als proefdroaramma aan leerlinaen van de derde klas
ho;den aangeboden. ;I 1990 worden de be,
trt?ffe,nde
leerkrachten hiertoe bijgeschoold.
"
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Pedagogische academie
lerarenopleidingen
Zimbabwe kent tien pecfagog~scheacadern~es
(pa's) Sinds 1980 ~sdaarhuishoudkunde een
verplicht vak voor alle studenten, mannelijke
en vrouweltjke. Er bestaat geen unrform leerplan hu~shoudkundevoor alle pa's: elke opleldmg ontwerpt zelf een elgen programma. Het
Assoc~ateCollege van de un~versiteitmoet
deze programma's goedkeuren en de examens overzlen. Alle deelvakken van h u ~ s houdkunde zowel als het leerplan voor de lagere school worden bestudeerd. Alle
studenten worden verondersteld in hun prakt~jkjaar(het tweede volled~gejaar u ~ de
t 3jarige opleiding) lets aan huishoudkunde te
doen In hun klas. Opdrie pa's kunnen studenten hu~shoudkundekiezen als hoofdvak, wat
de mogehjkhe~dbiedt dieper op de stof in te
gaan.
De lerarenople~dingduurt eveneens drie jaar.
Er zljn momenteel vier lerarenople~dingen,
d ~ ehet tweevakkensysteem hanteren Deze
opleidingen bieden alle hu~shoudkundeaan.
Afgestudeerden moeten alle huishoudkunde
vakken OD de middelbare school kunnen geven. 0ok hier bestaat geen uniform Gogramma.
Kleding wassen. Foto: E. Schade.
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I n Z~mbabweIS een groot tekort aan eerstepraeds leerkrachten v w r praktische vakken
V ~ jpf a r g e l d e n is een Bachelor's of Education @Ed.) opleid~mggastart aan de Unwerslt e ~ tvan Zlmbabwe om middelbare schoolleerkrachten bij te scholen. Ook voor huishoudkunde bestaat deze studie. Tijdens een
momenteel full-tme opleid~ngworden jaarlijks 20 hu~shoudkunde docenten bijgeschoold tot BEd (Home Ec)
Een nieuw ~ n s t ~ t u uFood
t
Sc~ence, Fam~ly
Sc~ence& Nutr~tronIS gepland voor 1991/92.
Hu~shoudkundezou binnen Fam~lyScience
kunnen worden gevolgd en afgesloten met
een BSc examen.
Observaties e n conclusies
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Concluderend kan gezegd worden dat huishoudkunde politiek als belangrijk vak wordt
erkend en als zodan~gop verschillende niveaus wordt qestimuleerd. Op de basisschool
hebben hoofden. onderwwers en ouders het
nieuwe leerplan hu~shoudkundemet enthousiasme ontvangen en zijn bereid roostertechnische kwesties op te lossen. Gebrek aan
ruimte, materiaal, geld en grote klassen zijn
echter beperkende factoren.
Onderwijzers, opgeleid op pedagogischeacademies na 1980 zijn op hun taak voorbereid,
terwijl onbevoegde, oudere en mannelijke
leerkrachten bijgeschoold moeten worden.
Het beleid om binnenkort huishoudkunde als
onderdeel op te nemen in het nieuwe landelijke examenvak "algemene ontwikkeling"
(na de basisschool), kan ertoe bijdragen huishoudkunde op de basisschool ook werkelijk in
te voeren. Op de middelbare school helpt het
grote tekort aan bevoegde huishoudkundedocenten niet mee dit positief stimuleringsbeleid uit te voeren. Examenresultaten zijn
mede hierdoor vaak teleurstellend. Huishoudkundevakken zijn in principe open voor
alle jongens en meisjes. Roostertechnische
kwesties maken echter dat in de praktijk de
keuzes beperkt zijn. Hopelijkzal de introductie
van huishoudkunde op de basisschool en het
toenemende aantal bevoegde huishoudkunde leerkrachten op den duur resulteren in
kwaliteitsverbetering van huishoudkunde op
de middelbare school. Negatief werkt de inhoudelijke verzwaring van de vernieuwde
ZJC en O-level leerplannen zonder uitbreiding van het aantal lesuren. De twee leerplannen F&N benadrukken weliswaar het gebruik van lokale ingredienten en alternatieve
technologie, maar gebrek aan research, beproefde recepten en onbekendheid met alternatieve technologie enerzijds en anderzijds
vertrouwdheid met het Engelse Cambridge
programma, maken de toepassing hiervan

niet eenvoudig. Het ZJC leerplan Home
Management dat in 1990 geyntroduceerd is,
zal schoolverlaters betere mogelijkheden
voor zelfredzaamheid (inkomsten) moeten
'
bieden. Of dit in de toekomst ook werkelijk zo
zal zijn, valt pas over enkele jaren te bezien.
De uitvoering van het grootscheepse overheidsprogramma waarbij middelbare scholen
goedkoop gereedschap, machines en andere
kapitaalsmiddelen voor twee praktische vakken aangeboden krijgen, stuit op vele problemen.
De vraag blijft of het huishoudkunde-onderwijs bijdraagt aan het oplossen van de problemen ontstaan door snelle urbanisatie en aan
het verbeteren van de levensomstandigheden
van huishoudens op het in ontwikkeling achterblijvende platteland. Het expliciet opnemen van gezondheid met aspecten als alcohol, drugsgebruik, toiletgebruik en onderhoud in het huishoudkunde-leerplan
voor de basisschool is zeker positief. Of hierin
andere problemen zoals de AIDS-epidemie
besprokenworden, is niet in het leerplan aangegeven. Het expliciet opnemen van veiligheid binnen het huishoudkunde-leerplan
voor de basisschool is eveneens positief. Het
is echter niet duidelijk of problemen als blikseminslag en verdrinkingsgevallen aan de
orde komen.
Hoe wordt er tijdens kooklessen gekookt?
Worden leerlingen bewust van de maatschappelijke consequenties van schaarser
wordend hout, en leren ze verstandig om te
gaan met tijd en geld? Er wordt gestimuleerd
om het vak sterk te richten op de plaatselijke
I
situatie en faciliteiten. Dit kan positief werken
om bestaandesituaties van onder andere (onder)voeding, wonen, water-, toilet- en energiegebruik te verbeteren.
Gesignaleerde knelpunten in levensomstandigheden die niet of nauwelijks aan bod komen in het huishoudkunde-leerplan, kunnen
echter behandeld worden in andere vakken.
Zo wordt de problematiek van AIDS, blikseminslag en de schaarste van hout benadrukt
door "Environmental & Agricultural Science". Op middelbaar schoolniveau is het positief dat de ondervoedings- en consumentenoroblematiek exoliciet aan de orde komen in
ZJC Food & ~ u i r i t i o nen in Home Manager.
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de consequentles voor natuurlijke rljkdommen benadrukt Andere vakken toals "Educatlon for Livmg" schenken aandacht aan de
ges~gnaleerdeknelpunten i n gezondhe~d(fam~ly
plann~ng,alcohol~sme,sexuele rnrsdrljven) en aan de soc~alegevolgen van slechte
hu~svest~ng.
Het IS du~delljknegat~efdat er
nauwelljks sprake IS van daadwerkehjke samenwerking tussen vakleerkrachten, medewerkers leerplan ontw~kkelingen tnstantles
als lerarenople~d~ngenOok integratle van
vakken o m alle aspecten van een bepaalde
problematlek te benadrukken, zou sterker gestimuleeerd kunnen worden Er IS een
schreeuwend tekort aan ondersteunend lesmateriaal voor alle besproken leerplannen.
Zonder ger~chteleermiddelen en goed voorbereide leerkrachten IS een leerplan nlet
meer dan een stuk papler Zo bhjven leerhngen verstoken van de mogel~jkheldtot bewustwording en tot een kritische houdlng ten
opzichte van de besproken knelpunten
Summary
As so many developmg countries Zlmbabwe also
has ~ t problems
s
w ~ t h thef~elds
~n
of urban~sat~on
on
the one hand and circumstances of l ~ f eIn rural
areas on the other In thls artlcle the authors glve
a run-down of educat~onalhome economics In Zlmbabwe and go Into the questlon of how well thls
educat~onco-ord~nates
w~th
local problems such as
malnutr~t~on,
hyg~ene,poor lwmg cond~tlonsand
such-hke
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J. (Josh) Lavrijsen, medewerkster Curriculum De-

Nederlandse sarnenwerking
met Zimbabwe bij nieuw
instituwt
Het Institute of
Sc~encesin Hara
landse overheid,
Hoger agrarisch onderwijs i n '3-Hertogenbosch en het lnternationaal Agrarisch Csntrwm i n Wagenmgen De pbannen zijn om op
korte termrjn curricula voor de verschlllende
academische niveaus te ontwikkelen, universitaire docenten op te l e ~ d e nen toegepast onderzoek op te zetten. Op middellange terrnijn
moet het nieuwe instituut kunnen werken
met ten hoogste 15 procent buitenlands personeel en moet het zelf de benodigde fondsen
kunnen genereren Op lange termijn (20-25
jaar) moet het instituut een aantoonbare bljdrage kunnen leveren aan het verbeteren van
de voedings- en voedselsituatie in zuid-oost
Afrrka.

