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Jury verantwoording  

Het oordeel over de kwaliteit van de schoolboeken van het basisonderwijs wordt geveld door experts uit de wetenschap, 
het onderwijs en de landbouwsector. Een jury van deskundigen beoordeelt de lesstof over de landbouw, tuinbouw en 
visserij op juistheid aan de hand van diverse criteria. De bevindingen zullen door de jury uitgebreid worden gemotiveerd. 
De juryberaadslaging zal op zaterdag 29 juni in Bunnik plaatsvinden, achter gesloten deuren. Aan het einde van de zitting 
zal de juryvoorzitter de uitkomsten van de beraadslaging presenteren aan het publiek en de media. Naar verwachting zal 
dit rond 15.15 uur aanvangen (vanaf 14.45 uur staat de koffie klaar). De uitkomsten van de schoolboekentoetsing zullen 
worden aangeboden aan de commissie van curriculum.nu. Ook zullen de uitgevers van de boeken van de resultaten op de 
hoogte worden gesteld. 

Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen (voorzitter)

De jury staat onder leiding van Aalt Dijkhuizen, voormalig voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Wageningen UR en tegenwoordig voorzitter van de topsector Agri & Food en 
het topconsortium Kennis en Innovatie. Dijkhuizen groeide op als zoon van een 
melkveehouder en studeerde af in de Agrarische Economie aan Wageningen University. Hij 
promoveerde een aantal jaren later aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

Drs. Frank Futselaar

Futselaar zit voor de SP in de Tweede kamer en is woordvoerder voor de portefeuilles 
onderwijs, landbouw en natuurontwikkeling. Hij is voormalig docent politiek en cultuur en was 
jarenlang gemeenteraadslid. Futselaar studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Ir. Thijs Cuijpers

Cuijpers is directeur Beleid bij LTO Nederland. Hij studeerde in 1983 af aan de Wageningen 
University (zoötechniek). Daarna was hij werkzaam in het landbouwonderwijs en bij het 
toenmalige ministerie van LNV. Bij LNV werd hij in 1992 senior beleidsmedewerker voortgezet 
agrarisch onderwijs. 

Drs. Kirsten Hofman

Hofman is docent aan de Hogeschool Sazion Media- en beïnvloedingspsychologie, 
studentpsycholoog en lid van de curriculumcommissie. Hofman studeerde klinische psychologie 
aan de Universiteit Utrecht. 

Geesje van Hateren-de Roo

Van Hateren - de Roo is al vele jaren onderwijzeres in het basisonderwijs. Op dit moment staat 
zij voor de klas in groep 3. Tot voor kort had zij samen met haar man een melkveebedrijf. 




