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Verzorging opnieuw op de politieke agenda
A.J. VENEBERG

"Vak Verzorging Moatl*' Zo luicben
naam en motto van het o n k
richte actieeomitb, wahlrm8e d8 Mederlandse vrouwenbeweging rich regenboogbreed achter de invoering van
Verzorging als apart en verplicht vak in
de basisvorming heeft geschaard. Samen met hat Landelijk Platform Verzorging (LPV) had het kersverse cornit6
een gesprek met staatssecretaris Wallage van het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen. Vervolgens organiseerde men een NOS-uitzending met
nogmaals de staatssecretfrris in de
hoofdrol. Meerdere acties volgen, zo
laat het comit6 weten. Het ken dus een
hete herfst worden.
Het LPV werpt zich daarnaast weloverwogen in de stroomversnelling dip met
het verschijnen van de Nota van Wijziging (1)op het wetsvoorstel inzake de
basisvorrnin' is opgetreden.

fasevan witvoen&vsl.n k
n o d als @enp&&en. W n t i n de smstr&en
;an Den ~ a @
lvgt Zoetermeer en daar we&
men op he$ departement van Onderwijs en
h
Wetenschltppen onver&oten voort aan C
programmering van deze uitvoering. De politieke besluitvorm~ngover en de departementale uitvoering van de basisvorming verlopen
dus voor een deel synchroon. Dit blijkt ook uit
het volgende.
Terwijl het wetsvoorstel van oud-minister
Deetman elweerde peuterleeftijd had bereikt,
verschenen de afgelopen maanden enkele
belangwekkende beleidsdocumenten van de
nieuwe bewindsl~eden. Deze moeten het
wetsvoorstel opnieuw behandelbaar maken
voor de politieke organen. De Nota van'wijziging lag bij het schrijven van dit artikel nog bij
de Raad van State en zoGrulm voor septemIn dit artikel zet ik vier aspecten bij elkaar die ber de Tweede Kamer bereiken. De conceptbij het taxeren van deze stroomversnelling versie ervan hebben belanghebbenden in het
van belang zijn. Daarbij baseer ik mij op de onderwijsveld rond april becommentarieerd
agendabouwbenadering van J. Outshoorn In dat kader vond ook een gesprek plaats tus(2). die ik al eerder i n dit tijdschrift heb inge- sen staatssecretaris Wallage en comite/LW.
leid (3). De vier aspecten zijn achtereenvol- Verder verschenen op 30 mei en 20 juni respectievelijk een Concept-lnvoeringsplan (4)
-gens:
a., het gedeeltelijk samenvallen van de poli- en de Concept-Kerndoelen (5). Ook deze tul-.:- tieke besluitvormina en de de~arteInentale len door belanghebbenden worden behandeld. Deze laatstgenoemde stukken zullen bouitvoering inzake d i basisvorhing;
*b: de aard van het strijdpunt Verzorging ale vendien worden betrokken bij de komende
parlementaire behandelingvan het wetsvoorstel van Deetman en de nota van Wallage. In
hun afzonderlijke status zullen ze echter volgens een lichtere behandelingsprocedure in
Algemene Maatregelen van Bestuur res~llteren. In feite wordt de regelgeving van de betreffende beleidsonderdelen grotendeels ge-deleaeerd aan de bewihdslieden'op
het
deozkement. Deleaerina van reaelaevinn
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Maatregelen van Bestuur ~n een controle
vmraf zoveel naogsl~jktetaxeren. Toch kan op
gro~ndvan deze delegerlng worden verwacht
dat bi~vmrbeelldde Concept-Kerndoelen nog
voor hat eind van dit jaar els def~nitievekerndoelen lsun beslag zullen krrjgen.
Hoewel dus de processen van polltieke beslwitvorm~ng en departementale uitvoermg
afzonderstaatsrechtelijk en pol!t~colog~sch
lijke eenheden zijn, zijn ze onderl~ngzeer verweven. Ook kunnen ze worden opgevat als
Ben proces, namelijk door degenen d ~ eop
grond van hun professie achter de regietafel
van de politieke en bureaucratische monltoren zltten.
Voor wie de invoering van Verzorging als
apart en v e r ~ l i c h tvak ter harte aaat -en dat
zljn nietalleen de bovengenoemdi lobbygroepen, maar ook ouders, besturen en gemeenten- is deze vaststelling van belang. Ze
betekent namelijk dat ook sommige uitvoerlngsaspecten al in de pleidooien moeten
fi,."-"fi--"

Verzorging als politiek issue
Ondanks de zekerheid dat Verzorging als issue een strijdpunt van vrouwenemancipatie
is en als zodanig per definitie vanuit de marginaliteit opkomt, is het strategisch van belang om in te schatten met welke barrihres
het van doen krijgt i n de verschillende fasen
van de agendabouw.
Ik doe hieronder een poging tot afbakening
van het strijdpunt Verzorging. Daarbij ga ik uit
van QQn van de centrale stellingen van de

agendabouwbenadering, namelijk dat de positie van een politiek strijdpunt samenhangt
met kenmerken van partijenstelsels.
In Nederland zijn kenmerken van het partijenstelsel de sociaal-economische en de levensbeschouwelijke scheidslijnen. Ze vormen de basis van het stelsel als zodanig. De
sociaal-economische dimensie resulteert
vaak in het marginaliseren van strijdpunten
van vrouwenemancipatie. De levensbeschouwelijke dimensie kan het proces van
compromisvorming soms zeer moeizaam
doen verlopen. Hoe ziet dat er nu voor Verzorging precies uit?

Verzorging als sociaal-economisch
issue
Allereerst de vraag of Verzorging als een sociaal-economisch issue kan worden gedefinieerd. Er zijn aanwijzingen i n de richting van
een bevestigend antwoord. De sterkste gronden voor een definitie van Verzorging als sociaal-economisch issue liggen i n de volgende
gegevens.
Als eerste gegeven geldt dat Verzorging als
apart vak het huishoudelijk management en
de huishoudelijke arbeid tot haar object rekent, met als derde deelobject de zorg voor de
gezondheid. Deze drie kanten van Verzorging
zijn alle sociaal-economisch van aard. Hoewe1 de zorg voor de gezondheid ongetwijfeld
een waardenaspect vertegenwoordigt, is het
toch sociaal-economisch gefundeerd. Het
maakt namelijk deel uit van de handhaving
van de volksgezondheid door de maatschappij

in haar geheel. De zorg voor
die in huishoudens wordt q e
randeert een bepaald weliaartsniveau dat
past bij de welvaartstaat die Nederland n q
steeds IS. Als arbeid is deze zorg onderdeell
van het huishoudelijk arbeidsvolumec. Dlt arbeldsvolume omvat 7 m~ljoenarbeidsjaren,
terwijl het arbeidsvolume van de overheidsen bedrijfssector slechts4.8 m~ljoen
bedraagt

(6).
Het tweede gegeven is, dat de arbeidsdeling
naar sexe i n functies en gebieden in alle sectoren aan herziening toe is. Analytisch gezien
is de herziening van de arbeidsdeling naar
sexe in huishoudens een voorwaarde voor
een effectieve herzienino ervan in de overiae
sectoren. Ook geeft de Cmvang van het huikhoudelijk arbeidsvolume aanleiding om de
herzienhg van de arbeidsdeling in deze sectorte prioriteren boven die in de andere sectoren.
Het derde gegeven is, dat de overheid het
onderwijs feitelijk hanteert als een instrument om verschuivingen in de arbeidsdeling
naar sexe in emancipatorische zin te beinvloeden. Dat wil zeggen, voorzover het de
overheids- en bedrijfssector betreft. Wel is in
het Beleidsplan Emancipatie (7) vanuit de beredeneerde samenhang tussen wijzigingen
van de arbeidsdeling in de beide sectoren ook
een instrumentele functie van het onderwijs
voor de huishoudelijke sector aanbevolen.
Deze aanbeveling is door de regering overgenomen. Maar dit is nog niet vertaald iniwetten, besluiten en beschikkingen op het gebied
van het onderwijs.
Historisch gezien heeft de herziening van de
arbeidsdeling naar sexe in huishoudens geen
hoge prioriteit. Tijdens de emancipatiestrijd
van verschillende mannelijke bevolkingsgroepen in de laatste tweehonderd jaar zijn de
handhaving van de volksgezondheid in huishoudens en de adequate huishoudvoering gedelegeerd aan de politiek geknevelde sexe.
Deze heeft er het beste van gemaakt. Hiervan
aetuiat de oobouw van een heel subsvsteern

op betaalde arbeid. Kinderen gaan op het gebied van de arbeid vrijuit en apparaten kunABJ~~MI
veel, maar ze verslinden geen miljoegbeidsiaren. Het liikt er dus OD dat de
reden om aan te nemen
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Hoewel bet bglang van Vmzoq'
htal-eeonomisch issue duidalilk
omschreven, maah de h ~ n o r l s
stand in de Renieningvm dearhidwieling in
hulshouderzs dlt vak to? .&enbnadaeld strcjdpunt Andere kockaal-emnomische issue%
waatonder die vanwrouwenemsrncipstiein d@
overhelds- en bedrilfswctor ziin door hun R
torische voorspron~dominani. I n ket ntev
naar compromisvorming op deza andere
strijdpunten maakt Verzorging d m mk k ~
om te worden ingeleverd. Of dit ook feitelijk
gebeurt, is afhankelijk van de factoren die de
betrokken besluitvormers relevant vinden.
Hierop kom ik later terug.
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Verzorging als
levensbeschouwelijk issue
Nu de vraag of Verzorging al$ een leve
schouwelijk issue kan worden gedefin
Waarschijnlijk is het antwoord hierop
"nee, tenzij". Er zijn namelijk aanwijzi
dat het vak op zijn inhoudsaspect niet,
op zijn doelaspect we1 raakt aan leve
schouwelijke strijdpunten in de onderwijspolitiek. De reden hiervoor isdatverzorgingdeel
uitmaakt van de voorstellen van de basisvorming.
Eerst het inhoudsaspect. De inhouden van
Verzorging berusten evenals die van de
meeste andere schoolvakken op premissen
die waardengeladen zijn. Voorbeelden van
zulke premissen zijn de stellingen dat gezondheid een positieve waarde is, dat anti-conceptie toegestaan is, dat de menselijke sexualiteit
wordt gekanaliseerd door rnoraal en intelligentie en niet uitsluitend het resultaat is van
biologisch verankerde mechanismen, enzovoort.
In andere yakken zoals Natuurkunde kunnen
de premissen betrekking hebben op voorstellingen omtrent het ontstaan van de aarde, het
leven in het heelal en het bestaan van een
bovennatuur of een eeuwigheid. Weinig vakken ontkomen aan een fundament, dat mogelijk conflicteert met levensbeschouwelijke
doctrines van religieuze of wijsgerige aard.
Deze premissen zijn echter niet altijd dominant in defeitelijke inhoudvan een schoolvak.
Daarom ontstaat ook niet noodzakelijkerwijs
uit de waardengeladenheid-vande premissen
een levensbeschouwelijk issue in de onderwijspditiek. Dat ontstaat pas wanneer beslist
wordt wat dedoelen zijn van de kennismaking .
van leerlingen met deze vakken. Hiermge komen we toe aan het doelaspect.
...
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Hat doefaspa van schoolvatken heeft een
axplos~evelading. De mniessionele part~jen
zetten bij tijd en w ~ j l espnieuw een politisering$van da oR$wwij$vnjheid In gang. Het let
van h a we+swsstel over de basisvorm~ng
van oud-minister Deetman is een ~llustratre
van het wrcj plotwling optreden van levensbes-chouwel~jkeblokkades van het besluitvormlngggracer. De toen ontworpen "Eindterdie een gedetailleerd
men Bas~svorming"(8)
overzrcht gaven van de doelen van alle verplishte vakken van de basisvorming, zijn van
tafel gegean. Ze moesten de kwaliteit van het
onderwijs bewaken, maar de vrijheid van onderw~jsbleek belangrijker. Inm~ddelszljn de
eindtermen vervangen door Concept-Kerndoelen van een nleuwe bewindspersoon van
een andere partij In een nieuwe coalitie. De
concess~es
d ~ in
e deze kerndoelen zijn gedaan
zijn duidelijk aanw~jsbaar.De nieuwe doelen
zijn niet exact geformuleerd -intevermg van
kwaliteit- en ze zijn in aantal zeerverminderd,
wat een grotere vrijheld voor de scholen betekent. Devraag zal nu z ~ j of
n deze kerndoelen
voldoen aan beide criteria, dus d ~ evan vrijheid en kwaliteit. Het parlement zal ze betrekken b ~de
j behandeling van het wetsontwerp
Dit geeft het polltieke gew~chtvan het doelaspect van schoolvakken aan.
Als vak op zich zal Verzorgmg waarschijnlijk
geen rol spelen in de polit~ekestrijd rondom
kwaliteit en vrijheid van het onderw~js.Maar
omdat het vak onderdeel IS van de basisvor%
,, @
ming, maakt het toch kans om onderwerp van
%
; polltieke dlscussie te worden Voorwaarde
h
%
h~ervooris, dat Verzorging bmnen de basisvorming de status van verplrcht vak krijgt.
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Besluitvormers en hun
overwegingen
Wat zijn de factoren die besluitvormers relevant achten in hun overwegingen? Wat zijn de
determinanten van hun gedrag?
De antwoorden op deze vragen bepalen in
feite of Verzorging wordt ingeleverd ten
gunste van compromissen over dominante
sociaal-economische issues. Zoals gezegd
moeten hierblj ook al uitvoeringsaspecten
worden betrokken.
Lobbygroepen met toegang tot de politieke
machtscentra zijn vaak redelijk goed in staat
om deze vragen te beantwoorden. Soms willen politici deze informatie namelijk graag
kwijt, vooral wanneer ze in lobbygroepen
bondgenoten zien. Anders dan politici zijn
lobbygroepen in staat om acties te organiseren, de pers in te schakelen en nieuwe elementen van buiten de politieke arena toe te
voegen aan datgene waarmee besluitvormers
reeds rekening houden.

Op grond van de beschikbare informatie kan
op d ~ moment
t
al een voorlopige indruk worden gegeven van de belangrijkste overwegingen van de besluitvormers en van de relevante factoren. De informatie komt voort ult
drie bronnen, die ik hieronder zal nalopen. De
eerste bron bestaat uit de beleidsstukken die
voor handen zijn. De tweede bron bestaat uit
de uitspraken van staatssecretaris Wallage
over Verzorging. De derde bron is de informatle die uit contacten met parlementsleden is
verkregen.
Het is van belang om het plaatje dat zo kan
worden gemaakt, te zien als voorlopig. Het is
een momentopname. Schetsmatig ziet het er
als volgt uit.

De eerste bron:
beleidsdocumenten
Ult het Concept-lnvoeringsplan komt naar voren dat de staatssecretaris de invoering van
basisvorming ziet als een complex veranderingsproces Naast de mhoudelijke vernieuwing van het vakkenaanbod zal de overheid
fusies en samenwerkingsvormen tussen
scholen stimuleren. Tegel~jkzal de autonomievergroting van scholen vorm krijgen.
De voorkeur van de staatssecretaris gaat uit
naar de vorming van brede scholengemeenschappen: LBO/AVO/VWO. Waar dat niet
mogelijk is zullen ook smallere scholengemeenschappen toegestaan zijn, die bestuurlijk kunnen samenwerken, zodat toch een
breed geheel van voorzieningen tot stand
komt. Omdat de staatssecretaris een samenhang tussen basisvorming en scholengemeenschapsvorming als uitgangspunt hanteert, wil hij fusies laten voorafgaan aan de
feitelijke invoering van basisvorming en verleent hij daartoe in het jaar 1991-1992 faciliteiten. Nog in 1990 zal een fusiebeschikking
verschijnen op basis waarvan de bevoegde
gezagsorganen en scholen zich kunnen
orienteren op de mogelijkheden.
Uit deze volgorde blijkt dat de structuurvan de
eerste fase van het voortgezet onderwijs in d s
huidige onderwijspolitiek (opnieuw)
prominente plaats heeft ingenomen. In de
voorgaande periode was door de WRR juist e
inhoud naar voren geschoven om uit de i
passe over de structuur te geraken. Kenne ~ j k
zijn er tijdens de onderhandelingen overdhbt
regeerakkoord zodanige overeenkomsten
aangegaandat de PvdA haar oude,liefdeweer
heeft mogen oppakken. (Deautonomievergroting van soholen staat er imrners'tegit?nover.
Hoe kwetsbaar het nieuwe bestandiis,han uit
de documenten niet worden opgemaakt. = .":
Het Concept-lnvoeringsplan.tnoemt de.kkm-. _
doelen onder het kopje "accent op inhou#'.(l).
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Deze zullen als inhoudelijk kader dienen voor
de activiteiten van scholen. Zoals gezegd zijn
de Concept-Kerndoelen intussen verschenen
en ze bevatten Verzorging niet als apart en
verplicht vak. In plaats daarvan zijn er doelen
voor Biologie en Economie opgenomen d ~ e
herinneren aan Verzorging maar die de doelen van dit vak niet representeren.
Er isdus sprake van een dubbele marginahsering van het Issue Verzorging. Als onderdeel
van de inhoud is het vak secunda~rgeworden
aan de structuur van de basisvorming; dit is
ook met andere vakken het geval. Daarnaast
is het vak niet opgenomen in het geheel van
vakken. Ook op het secundaire nlveau van de
inhoud speelt Verzorging dus niet mee, althans in de beleidsdocumenten van het departement.
De rust die op het gebied van de inhoud is
gecreeerd, maakt het de staatssecretaris en
andere besluitvormers mogelijk om de politieke compromisvorming volledig te concentreren op issues die samenhangen met de
structuur van het voortgezet onderwijs. Voor
de coalitiepartners is het proces van compromisvorming op dit gebied de test voor hun
samengaan in de onderwijspolitiek. Voor de
staatssecretaris is het de test voor zijn slagen
Jalsrprofessioneel politicus.
-Dez&testfactor speelt mee in de overweginrdes van beslbitvormers. Wie over Verzorging
-rG~!$gnegeertdegemaakte inschattingen en
@o~t:de'~io~iteitsvolgorde
in de war. Zij of hij
~ ~ o f i l & ~ ' d \ i e n d i erfiet
n eens over een docuffi@t%~FS&ad'tinToor
vrienil en vijand duitfelijk
~@&i3aaWvbrdttwat
Verzorging eigenlijk is;
fdii&a%t*r
oeen Conce~t-Kerndoelenvoor
tV6&d@ing;zifi opgesteld.'
1De@Wste'b76n,de beleidsdocumenten, levert
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4. Het CDA staat ambivalent tegenover de basisvorming als zodanig; ook de CDA-fractie
van de Eerste Kamer kent deze ambivalentie.
5. Er is druk op de lessentabel; Verzorging
dient niet ten koste te gaan van een ander
vak (9).
Ook de hamvraag heeft de staatssecretaris
beantwoord: Wat zou namelijk de prijs zijn
voor het opnemen van Verzorging als apart en
ves~lichtvakindebasisvormina?Dat bliikt het
vak~echniekte zijn. Twee "p&ktische;' vakken zouden teveel gevraagd zijn van het incasseringsvermogen van scholen die toch al
niet graag fusiepartners uit een mindere
stand in de armen sluiten. Dit antwoord is
consistent met de drie eerstgenoemde motieven.
We vinden in de motieven van de staatssecretaris de al eerder gesignaleerde factoren
terug. De factor beeldvorming is nu duidelijk
ingevuld: Verzorging wordt gezien als een
"praktisch" vak. Of dit terecht is, zullen we
nog bezien. In de tweede plaats de testfactor.
De staatssecretaris neemt geen risico's die hij
als politieke professional niet wil of kan verantwoorden. Ook deze factor is wat duidelijker ingevuld, nu het acceptatie-risico van
Techniek is genoemd. De testfactor betreft
niet alleen de Haagse politiek maar ook de
buitenparlementaire politiek van de omgang
Wallage: politieke testfactor. Foto RVD.
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Ukde rnondelinge contacten met politici (parIementslt?den) komt weer de factor van de
beeldvorming naar voren. Voor Techniek als
"'praktkcch" vak is de oplossmg gecreeerd om
dit vak door natuurkundedocenten te laten
geven, zolang er onvoldoendetechniekdocenten zijn. Dit is een pragmatische oplossing
voor een reeel tekort aan techniekdocenten
en tegelijk een tactische aplossing voor het
beeldvormingsprobleem dat ookaan Techniek
kleeft. Vow Vetzorging fungeren de kerndoelen van Biologie en Economie nu als beeldvan
het vak. Bit ligt niet aan het aanbod van verzorgingdocenten: dat isruim genoeg. Hier lijkt
eerder een geavanceerdetransplantatietechniek te ziln toegepast: geef het vreemde voorwerp een lichaamseigen etiket en het wordt
niet herkenden dus niet afgestoten. Of: noem
sommige doelen van Verzorging gewoon Biologic en Economie en ook argwanende
schoolsoorten zullen het accepteren. Het
nieuwe beeld i n Biologie en Economie wordt
door besluitvormers gezamenlijk gedeeld en
vormt als zodanig het onderhandelingsmateriaal; Bls er al over Verzorging wordt onderhandeld. Het komt waarschijnlijk ook overeen
met hun persoonlijke schoolervaringen. Weinig besluitvormers zullen onderwijs hebben
genoten, waarin kennis en kunde over huishoudens en zorg voor de gezondheid werden
overgedragen.
Deze camouflerende en onjuiste beeldvorming van Verzorging kan ongedaan gemaakt
worden door Concept-Kerndoelenteformuleren voor een apart vak Verzorging. In de stra,
tegiebepaling kom ik hierop terug.
De volgende factor die uit de derde bron naar

vsnuit de ouders van de
het a1Pemetal draait. Het lijkt
n &t er een emancipatiewerkelijk te kunnen conc u r w e n met de meiaal-wonomische issues
dEe met de $tfuctuur van het onderwijs samenhetagen, rnoeten juist lobby's op dat
lwatstegebied vvorden be?nvloedi n de richting
van een acceptatle van Verzorging als apart
en ~ r p l i c h vak.
t
Dus jwist ouders van het
H I B N O M O moeten worden doordrongen
wn het belang dat Verzorging voor de toekamst van de 1990-generatie vertegenwoordig*. Orndet In de komende fusieprocessen
juisl HAVOAANO-scholen van confessionele
signatuwr in de meerderheid zijn, kan een
lobby pro Verzorging uit deze hoek een sterke
determinant van het gedrag van CDA-politici
zijn. Bat geldt oak voor een lobby pro Verzorging door confessionele besturenorganisaties en door gemeenten met een CDA-meerderheid. Wanneer deze druk groot genoeg is,
wordt een nieuwe factor gecreeerd, die het
kan opnemen tegen de testfactor. Besluitvormers zullen zich dan heel even moeten afwenden van hun gebruikelijke prioriteiten.
Verbreding van de emancipatielobby en gebruik van de pers kan deze factor doen ontstaan.
Tot slot: uit de contacten met parlementsleden kwam ook naar voren dat deugdelijke argumenten met een grote pragmatische
waarde een belangrijke factor vormen voor
politici. Wanneer argumenten bijvoorbeeld
met cijfers worden onderbouwd en op hun
uitvoerbaarheid de toets der kritiek kunnen
doorstaan, zullen ze een goede kans maken
om te worden meegewogen.
Samengevat komen we tot het voorlopige
aantal van vier factoren:
a. de testfactor: de onderwijspolitieke test
voor de huidige coalitie en voor de staatssecretaris van onderwijs,
b. de beeldvorming van Verzorging als onder
andere een "praktisch" vak dat bovendien
niet beschikt over eigen doelen, c. verbreding van de emancipatielobby tot
een niet weg te wuiven politiekefactor, me4
name door deelname van ouders;besturenk
en gemeenten en door inschakeling<vanedeb
...-G
pers als machtsfactor, - Y'
d. deugdelijke uitvoerbaarheidsargumenten~~

-

altijd tegelijk ook deel clitrnaakt van
om dat issue.
In een efficiente strateqie om Verzorginp a h
apart en verplrcht vak in dC $EIsisvomaiszg ap
te nemen moet daarom de definitiebwkiim
voorop staan. Hieraan zitten twae 5aWten.
Allereerst het facet van her vak op rich. YWP
Verzorging dient niet eenzelfde asnpastai1i-q
aan her HAVO/WO plaats te vinderi alk w r
Techniek. Ten eerste is er niet de pragmllische noodzaak van een tekort a m docentan.
Ten tweede is er een ~nhoudelijkargument.
Voor acceptatre van Verzorging is he3 nodig
dat de drie dimensres van het vak In nievwe
Concept-Kerndoelenevenwlchtig worden gepresenteerd aan politici, lobby-organlsaties
en aan de pers. Deze drie dimensies zijn al
eerder genoemd: huishoudelijk management,
huishoudelijke arbeiden zorgvoor degezondheid. Evenwichtrg wil in dit geval zeggen dat
theorie en praktijk in een wederkerige verhouding worden geplaatst, zodat ze beide tot
hun recht komen en zodat leerlingen op hwn
denken Bn doen worden aangesproken. Voor
de leeftijdscategorie van 12- tot 15-larigen
die zich nog in een motorische ontwikkelingsfase bevindt, is dat noch teveel noch te weinig
gevraagd. De onderdelen van Verzorging die
nu bij Economie en Biologie het aanbod sieren, moeten worden bekeken op hun gepastheid in het aparte vakverzorgmg. De onlangs
geformuleerde kerndoelen van deze twee
vakken blijken niet bepaald gebaseerd op de
gedachtenontwikkeling die het LPV heeft
doorgemaakt. De indeling in moeilijkheidsgraden van het vak is hiervan slechts een
voorbeeld. Het LPV lijkt mij de aangewezen
instantie om de nieuwe Concept-Kerndoelen
van een apart vak Verzorging te formuleren
en wereldkundig te maken.
Het tweede facet van de definitiebewaking is
het sociaal-economische belang van het vak.
De emancipatielobby dient zich weliswaar te
verbreden om succesvol te kunnen zijn, maar
ook deze bredere lobby zal het sociaal-economische belang moeten onderschrijven. Tot nu
toe is het samengaanvan het bereiken van de
publieke agenda (perdmedia) en de politieke
qgenda een voordeel van de strategie gebleken. Politici zijn nu eenmaal gevaelig voor de
openbare mening die door de pers en de media wordt be'invloed. Maar het risico bestaat
dan, dat de beeldvorming nog verder van de
werkelijkheid komt af te staan. Ook daarom is
het van belana om Conceot-Kerndoelen voor
het v a k ~ ~ e r z ote~ ontwerpen
~in~
en eensgezind te gebruiken als onderhandelingsmateriaalcWant.tenslotte moet daaruit de opnarne

Of urt zo'n herzienrng opnleuween moire von
D66 zal voortkomen is nu niet bekend. In&-

rnent de mAletz:stekang maakf om Verzoqing
d w a n doclr d;ts paaijen heen geeeegpteerd fe
In
krijgen. Dst ju~stditargumentel~verdslend
de eigen gelederen van ve~schillendefractlera
wordt ervaren, is een nsdeel. Oek hierom zal
de emancipatrelobby zich moeten verbreden.
Voor sommige politici geldr &t ze zich hun
verantwoordelijkheid als volksvertegenwordiger pas bewust wwden, wanneer ze zien
dat ze aehterlopen bij Run eigsn schterban.
Omdat D66 zich in veel zaken prrgmatisch
opstelt, is ze misschien de aangewezen fractie om opnieuw met een motie te komen. Het
spreekt vanzelf dat sen efficiente lobby zich
intensief zal moeten bezighouden met het bewerkstelligen van deze gang van zaken. Eveneens, dat men daarbij de beeldvorming zoveel
mogelijk corrigeert en in overeenstemming
brengt met de werkelrjkheid.
Misschien dat het volgende dan ook vanzelf
spreekt? Namelijk: wanneer er een kamerbrede meerderheidvoor deemancipstie is bereikt -en dre IS bereikt- moet er ook een kamer rede meerderheid voor Verzorging
kunken worden bereikt.
I
Met dank aan R. Kneppers van het LPV die
onmisbare gegevens heeft aangedragen.
Noten
1. Tweede Nota van Wijziging. 20.381. Concept.
Vergaderjaar 1989-1990. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
2. Outshoorn, J., De politieke strijd rondornde abortuswetgeving in Nederland, 1964-1984. Vrouwenstudies/Vuga. Den Haag. 1986.
3. Veneberg, A.J.,1988. Verzorging als testcase
voor een geloo'fwaardigemancipatiebeleid.In: Tijdschrift voor Huishoudkunde 9(1).
4. lnvoeringsplan - basisvorming voorbereidend
beroepsonderwijs en scholengemeenschapsvorrning in het V.O. 1990-1995. Concept.. Ministerie
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Woongroep van ouderen
Vakgroep Huishoudstudies 1990. Een poging
tot zorgzaam samenleven, een exploratieve
case-study naar bewonerservaringen met het
leven in de eerste Nederlandse woongemeenschapvan ouderen: "De Halmen"te Enschede. Door Berny van de Donk
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e eerst opgerichte woongroep voor ouderen
in Nederland "de Halmen" is ter ziele. De
ervaringen van de bewoners zijn opgetekend
door de student woonecologie Berny van de
Donk. Doel van het onderzoek is de kennis die
opgedaan is door de bewoners in deze woongroep niet verloren te laten gaan. Diegenen
die i n de toekomst een woongroep voor ouderen willen gaan opzetten in de toekomst kunnen van deze kennis profiteren. Het doel van
het onderzoek was niet in eerste instantie de
"mislukking" te verklaren. Wel blijkt uit het
onderzoek dat daartoe bijdroegen bijvoorbeeld: de hoge woonlasten, het uitblijven van
subsidie en de problemen,bij het vinden van
nieuwe bewoners.
Het onderzoek is kwalitatief (fenomenologisch) opgezet en gebaseerd op,elf interviews
met (ex-)bewoners. Drie thema's zijn uitgewerkt: de groepssamenstelling, de onderlinge
hulp en het gebruik van de (gemeenschappeJ
lijke en eigen) ruimte.

Na een voorbereiding van vier jaar heefi "De
Halmen" zeven jaar bestaan, waarin twee perioden zijn te onderscheiden. In de eerste periode werd er veel gebruik gemaakt van de
gemeenschappelijke ruimten; er werd bijvoorbeeld vijf keer per week gezamenlijk gegeten. Na drie jaar, nadat de initiatiefnemers
na interne spanningen waren vertrokken,
veranderde dit abrupt. In de tweede periode
werd de gemeenschappelijkheid veel minder,
de kitchenettes in de wooneenheden werden
meerdendeelsomgebouwd tot meer volwaardige keukens. Vooral in de tweede periode
ontstond ook het probleem van de selectie van
nieuwe bewoners. Enerzijdswaren er te weinig gegadigden en anderzijds vond men het
moeilijk personen te selecteren die men onvoldoende kende. De onderlinge hulp, in principe de voornaamste doelstelling van de
woongemeenschap, leverde weinig problemen op, al vreesden de bewoners we1 dat de
groep in totaal teveel zou varouderen. Voor
"jonge ouderen" zou het dan te onaantrekke;
lijk kunnen worden om toe te treden.
Uit de ervaringen in "De Halmen" kunnen
heel veel verschillende lessen geleerd worden. Zo kunnen initiatiefnemers van eventuele nieuwe woongroepen bijvoorbeeld zich
beter naar de achtersrond verolaatsen zodra
de planfase voorbij
en de t;ewoningsfase
ingaat. Verder zouden bewoners van ebentuele nieuwe groepen zioh ruim van tevprqn,
bewust dienen te worden van hoe zii.willena
gaan wonen. Voorgesteld wordt deze bewust-wording te stimuleren door bijvoorbeeld een
proefmodel van het complex op ware groOfte
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