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t e n schooldecaan drong er onlangs bij
mij op aan het woord huishouden nu eindelijk eens t e vervangen door een andere
term, die de beroepskeuze van zijn leerlingen aanzienlijk zou vergemakkelijken.
Het is een steeds weerkerende vraag
naar de oplossing van een oud probleem.
Het woord huishouden roept kennelijk
beelden op die negatief werken, als het
gaat om een beroep met toekomstmogelijkheden t e kiezen. Bovendien vindt men
het typisch een sector voor meisjes.

vak
in het

jouw
enserie

:3X.
VOOR,
in verL (voor

3n vern door
treffen!9't.n.v.
Huisagenin-

'HN
US 391,
I.
Tel.
?n do.Ivakanen uw

abonkortinties en
I. deelfiteiten.
15,- per
b

aargevooraf-

Het is eigenlijk vreemd dat dit probleem
nog steeds bestaat. Enkele pogingen van
naamsverandering zijn ondernomen.
Huishouden wordt vervangen door civiele dienst of hoteldienst: het staat beter
maar het zegt minder. Vele beroepen
hebben evenwel een bijnaam, geschikt
om je afkeer daarvoor te uiten: pillendraaier, pennelikker, de dominee wordt
geacht de gehele bijbel en de jurist alle
wetten uit zijn hoofd te kennen. En zo
heeft huishouden ook associaties met
simpel stof afnemen en eten koken, die
gebruikt kunnen worden door hen, die er
verder ook niets mee te maken willen
hebben.
Maar - om op de vraag van de schooldecaan terug te komen - er zijn toch inderdaad ontwikkelingen te signaleren, die
erop wijzen dat de traditionele term huishouden te eng gaat worden. De moderne
dienstverlenende bedrijven, vaak uit een
schoonmaakbedrijf ontstaan, houden
zich met allerlei adviserende en uitvoerende activiteiten bezig, die niet meer
passen in de term huishoudelijke arbeid,
tenzij dat woord tot de gewenste omvang
wordt opgerekt.

Binnen Akademie Diedenoort is deze probleemstelling nu al vijftien jaar een voorwerp van discussie, tegenstellingen en
zorg geweest. Opvallend daarbij is de
enigszins defensieve sfeer, die af en toe
de kop opstak. Alsof huishoudkunde zich
diende te verdedigen tegen allerlei aanvallers en usurpators, die het nog broze
bestaan in gevaar zouden kunnen brengen.
En zoals het altijd bij defensie gaat: het
gebied wordt beperkt, omlijnd;vaak kleiner, en de blikken zijn.eerder naar binnen
dan naar buiten gericht. Men ls meer
bezig met vast te stellen wat niet tot huishoudkunde en zo behoort dan de poorten
van de vesting open te gooien enJeropuit
te gaan.
De geschiedenis van Diedenoort;in juni
1971 gestart, laat duidelijk zien hoe het
onderwijs op het hogere beroepsnivefi
van jaar tot jaar getracht heeft de ontwilikelingen in het land van huishoudensen
verzorging bij te houden. Op het terrein
van de institutionele huishoudens, vroeger aangeduid met civiele dienst, vervolgens met groothuishouding en nu njet
managerment/groothuishouding, worat
het onderwijs gegeven in drie sectoren,
te weten de verzorgingstech~ologische,
de economisch-juridische en de sociaalagogische. In het leerplan zijn vele-practica opgenomen. De meeste liggen sdp#et
eerste en de minste op hetutweede terrein. Hieruit blijkt al dat,de,aandacht voor
de verzorgingstechnologie
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Maar inmiddels zjjn de bakéns.in het desbetreffende beroepsveld,yeree,t. Het gaat
niet langer om een opleidingi&t hoofd civiele dienst-oude-stijl. Wa ,&d instituties
zijn vrij snel verancj~c&&zi# aan deze
verandering toe. Een voorbeeld is het
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nieuwe Academische Ziekenhuis in Leiden, waarvan het eerste deel van de
nieuwbouw in december 1985 in gebruik
is genomen. Ik lees in Bedrijfshuishouding januari 1986 dat in de komende periode tal van (civiele) diensten zullen worden afgebouwd en waar mogelijk geprivatiseerd.
Het
ziekenhuis
wordt
vercommercialiseerd! Het bedrijfsleven
wordt steeds belangrijker voor de gezondheidszorg. Wanneer men zich daarvan een voorstelling heeft gemaakt,
doemt vanzelf de vraag op hoe je deze
toekomstige managers moet opleiden.
Ik vermoed dat de weegschaal van de
piactica - om maar een voorbeeld te noemen - zal moeten doorslaan naar de bedrijfskundige kant. De training in het hanteren van verschillende modellen van
besturing, managing, budgettering enz.
De vraag hiernaar wordt vanuit het respectieve bedrijfsleven steeds duidelijker.
In' het interview van Kees Swierts met de
Weer: Noordhoek, elders in dit nummer,
zijn.soortgelijke opmerkingen te i d z p .
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:Dk'THhopleiding dient de verbreding van
h ~ ~ b é r o e p s l e v ein
n zijn leerplan op te
%m$n of duidelijker te profileren. Wij
kennen in Nederland het lagere, middblbare en hogere huishoudkundig beroepsonderwijs~:De t y ~ i s c hverzorgingstechnoloqische vakbekwaamheid is het duidelijkst te zien, op het lagere niveau (een

leerling-kok wordt kok!). Op het middelbare niveau is de vakbekwaamheid ook
nog sterk aanwezig. Maar op het hogere
niveau verandert dat aanzienlijk: daar
gaat het om de vakbekwaamheid als manager in de dienstverlenende sector. De
student dient in practica getraind te worden in het hanteren van het brede managementsinstrumentarium op basis van
voldoende theoretische kennis en ter verdieping daarvan. Dan - zo zou men kunnen zeggen - kom je al aardig dicht in de
buurt van de hogere economische opleidingen in de commerciële en economisch-juridische afdelingen van bijvoorbeeld de HEAO.
Met overigens dit grote voordeel dat de
grondslag en de opzet van de THW-opleidingen duidelijk geïnspireerd zijn door de
beroepseisen uit de verzorgingssector,
vanaf de propaedeuse tot en met het
eindexamen. Een moderne opzet, waar
menige HEAO jaloers op kan zijn.
Dat deze kort aangeduide ontwikkeling
niet meer strookt met het strikt-traditionee1 gehanteerde woord huishouden ligt
voor de hand. Maar je daarvoor zorgen
maken is het laatste wat je moet doen.
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