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BARBARA DE KORT HERBENOEMD ALS VOORZITTER LOBO 
 
 
Op 13 december 2018, tijdens de vergadering van LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleiding 
Basisonderwijs) is Barbara de Kort bij acclamatie herbenoemd als voorzitter. 
 

 
 

 
Barbara de Kort vervult deze functie sinds 1 januari 2015. De pabo directeuren zijn unaniem in 
hun oordeel en spreken grote waardering uit over de wijze waarop Barbara invulling heeft 
gegeven aan het voorzitterschap. Haar inhoudelijke betrokkenheid, praktijkkennis en haar 
vermogen om boven de partijen te staan zijn in het oog springende kenmerken. 
Daarnaast kan in algemene zin gesteld worden dat - in een complexe en vaak diffuse politiek-
bestuurlijke omgeving – Barbara de Kort de pabo’s op bevlogen en adequate wijze naar 
externe partijen vertegenwoordigt. De afgelopen jaren heeft zij de opleidingen daadkrachtig in 
de etalage weten te plaatsen. 
 
De lerarenopleidingen basisonderwijs - de pabo’s - staan in het brandpunt van de 
belangstelling. Tekorten aan leraren, problemen rondom het imago en onderzoeken naar 
kwaliteit vragen onophoudelijk zorgvuldige aandacht. Hier liggen dan ook de uitdagingen voor 
de lerarenopleidingen, zowel in de regio als binnen het landelijke krachtenveld. 
 
Als voorzitter van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs is de focus vooral 
gericht op de volgende thema’s: 
 



 
 

• het borgen van de goede naam van de opleidingen; uit de visitaties en overige 
onderzoeken blijkt dat er kwaliteit wordt geleverd en dat er voortdurend aan die 
kwaliteit wordt gewerkt; 

• Een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort, onder andere  
door kwalitatief flexibele opleidingsroutes door pabo’s te laten aanbieden; daarnaast 
door het doordenken en uitvoeren van andere wijzen van opleiden en onderwijzen; 

• het loslaten van hypes en eendags-thema's en de aandacht richten op duurzaam 
innovatief opleidingsonderwijs; 

• Grote aandacht voor de pedagogische opdracht van de leraar en school en voor de 
betekenis daarvan in opleidingsonderwijs. 

 
Voor meer informatie wordt u verwezen naar het secretariaat van LOBO 
Henk Verheijde henkverheijde@gmail.com 
Silvia van Spronsen silviavanspronsen@gmail.com  
 
Voor meer informatie over LOBO 
https://www.paboweb.nl/themas/32 
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