Vakjury basisschoolboeken
onderzoek 29 juni 2019
Verantwoording

De vakjury kijkt verder dan de fouten in de lesboeken, zij komt ook met verbetervoorstellen voor de
uitgeverijen. Deze kunnen hiermee aan de slag voor een eerlijk beeld over de landbouw en visserij in hun
lesmaterialen. Ook zal de jury beoordelen welke auteur zich het meeste aan de feiten houdt en de doelgroep,
de schoolkinderen, het beste voor ogen heeft. De bevindingen van de vakjury zullen aan de uitgeverijen van
de desbetreffende schoolboeken worden aangeboden. Ook zal de vakjury de beste auteur(s) van lesmateriaal
nomineren voor een geldprijs.
Vakjury

John Sptihoven
Melkvee en akkerbouw. Spithoven is een van de oprichters en voormalig voorzitter
van Stichting Agri Facts. Hij is voormalig bestuurder van de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond en goed ingevoerd in talrijke dossiers die zijn sectoren
raken, zoals de mestwetgeving.

Henny Verhoeven
Melkvee. Verhoeven is melkveehouder en studeerde milieukunde. Zij is actief voor
Team Agro NL, een koepel waarin boeren en tuinders samenwerken aan PR.
Verhoeven volgt de ontwikkelingen binnen de landbouw kritisch en op de voet.
Regelmatig publiceert zij over haar bevindingen in vakbladen, regionale en landelijke
media.

Linda Janssen
Varkens. Janssen is voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij
(POV). Zij is boerendochter en werkte jarenlang als bedrijfsleider op een zeugenbedrijf.
Verder werkte zij als beleidsadviseur voor de Nederlandse Vakbond Varkenshouders
en als senior projectleider bij Projecten LTO Noord. Janssen is goed ingevoerd in alle
dossiers die de varkenshouderij raken.

Rob van den Ende
Tuinbouw. Van den Ende heeft een tuinbouwlocatie in Nederland en in Turkije. Op de
Nederlandse locatie in het Westland worden tegenwoordig aubergines geteeld in de
vollegrond, voorheen pioenrozen. De pioenenrozen zijn verhuisd naar de locatie in
Turkije. In de zomer wil Van den Ende geen werk aan zijn teelten, dan verkoopt hij
namelijk ambachtelijk ijs.

Dick Schieven
Pluimvee. Schieven werd in april dit jaar benoemd tot bestuurslid van de Nederlandse
Vakbond Pluimveehouders. Vanuit deze functie zet hij zich enkele dagen per week in
voor de pluimveehouderij. Tot voor kort runde Schieven samen met zijn vrouw een
vleeskuikenbedrijf.

Cas Caljouw
Visserij. Caljouw is eigenaar van visserijbedrijf ARM-25. Op zijn 7e ging hij al mee naar
zee om garnalen te vangen en op zijn 17e begon hij als bemanningslid en later
machinist. Caljouw kocht zijn eerste vissersboot toen hij 21 was, samen met zijn jongere
broer. Twee van zijn zonen stapten in de voetsporen van hun vader en gingen ook de
visserij in.

Job Schot
Visserij. Schot rondde op zijn 17e de visserijschool af en ging varen. Nog voor zijn 25e
kreeg hij zijn eerste kotter (1987). In 1993 is Schot samen met zijn jongste broer in België
gestart met een kleine kotter, na 9 jaar werd er nog een bijgekocht. Hiermee vist hij tot
op de dag van vandaag, samen met zijn zoon en andere bemanningsleden. Schot
maakte zich sterk voor zijn sector door de oprichting van de vereniging EMK
(Eendracht Maakt Kracht).

