
 

 

Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is op zoek naar een 

 

Voorzitter LOBO 
 
De voorzitter vormt het boegbeeld van LOBO. De focus van de werkzaamheden ligt op het geven van 
leiding aan een creatief, toekomstgericht, inspirerend en netwerkgebonden platform en op het 
strategisch beïnvloeden van beleid. De contacten met relevante stakeholders zoals VH, OCW, de PO-
raad, ADEF en de onderwijsinspectie behoren tot de kerntaken van de voorzitter. 
 
De voorzitter staat midden in de samenleving en beschikt over een brede kennis van het 
opleidingsonderwijs en het scholenveld waar pabo’s voor opleiden, nu en in de toekomst. Zijn/haar 
verbindende leiderschapsstijl geeft ruimte voor de inbreng van betrokkenen binnen en buiten LOBO. De 
voorzitter beschikt daarnaast over diplomatieke vaardigheden, waardoor binnen een krachtenveld van 
inhoud en bestuurlijke verantwoordelijkheden de koers van het netwerk uitgezet en bewaakt kan 
worden. 
 
De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar gekozen door de leden van het LOBO-netwerk, op 
voordracht van de agendacommissie. Herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar is mogelijk. 
Het betreft een bezoldigde functie met een omvang van (maximaal) 0,5 fte. 
 

LOBO heeft de ambitie om zowel een kennis(deel)platform te zijn als om een rol van betekenis te 
kunnen vervullen bij het ontwikkelen van beleid voor opleidingen tot leraar (basisonderwijs). Dit vanuit 
de behoefte om proactief te kunnen opereren en acteren in het brede speelveld van 
lerarenopleidingen.  
 
De voorzitter geeft, ondersteund door een secretariaat en in samenwerking met de leden van de 
agendacommissie, leiding en sturing aan de wijze waarop LOBO proactief kan bijdragen aan het samen 
met stakeholders opleiden van voldoende en kwalitatief goede leraren, nu en in de toekomst. 
 

Jij bent de ideale persoon, omdat je1:  

• op strategisch niveau stevig bent onderlegd en over een breed en relevant netwerk beschikt binnen 

de context van lerarenopleidingen; 

• inhoudelijk gezag uitstraalt omdat je zowel beschikt over dossierkennis als weet wat er leeft in het 

werkveld en binnen de opleidingen;  

• in staat bent om strategisch te denken vanuit een verbindend perspectief; 

• zaken tot de essentie kunt terugbrengen, integraal denkt en goede vragen kunt stellen; 

• beschikt over de attitude om vanuit een integere en maatschappelijke betrokkenheid invulling te 

geven aan de eigen rol.  

 

 
1 Zie voor meer informatie de functiebeschrijving voorzitter LOBO (bijlage bij deze vacature) 

De voorzitter wordt bij voorkeur gedetacheerd vanuit de eigen instelling 
voor uitvoering van de taak. 
 

 

 

 

 

 

 

Ben je enthousiast? 
 
Maak jouw interesse voor de vacature dan kenbaar door voor 14 december 2021 jouw motivatie en CV 
op te sturen naar Henk Verheijde (henkverheijde@gmail.com), secretaris van LOBO.   
Behoefte aan meer informatie? Neem dan een kijkje op Paboweb om indruk te krijgen van de 
werkzaamheden van LOBO of neem contact op nemen met Astrid Venes (06-13089341) of Marcel 
Lemmen (06-34261008), leden van de agendacommissie, voor aanvullende vragen. 
 

Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) 

 

Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is een netwerk van 
samenwerkende pabo-directeuren en heeft twee kernopgaven: 

1. Verkennend samenwerken: LOBO als kennisnetwerk 

2. Ondernemend samenwerken: strategische beïnvloeding en positionering van de 

lerarenopleiding, specifiek de opleiding tot leraar basisonderwijs 

LOBO maakt als netwerk deel uit van de professionele governance-structuur van de 
Vereniging Hogescholen (VH). Binnen het domein van de formele governance van de VH is 
een stuurgroep lerarenopleidingen actief, onder voorzitterschap van de portefeuillehouder 
lerarenopleidingen. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders en de voorzitters van LOBO en 
ADEF en houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding. 

mailto:henkverheijde@gmail.com
https://www.paboweb.nl/themas/32


 

Bijlage 
 

Functiebeschrijving voorzitter LOBO 

  
Algemene typering  Zorgdragen voor innovatieve concepten 

en/of meerjaren beleidsontwikkeling en –advisering, aangevuld met 
een vertegenwoordigende, realiserende, kwaliteitsbewakende, sturende 
en verbindende rol. Weet hiervoor draagvlak te creëren, dit uit te 
dragen en te verdedigen.  
  

Beleidsontwikkelende en 
adviserende rol  

• onderzoekt en analyseert (landelijke) ontwikkelingen en filtert en 
prioriteert deze 

• is proactief en ondernemend 

• ontwikkelt een geïntegreerd meerjarenbeleid en het daarbij 
behorende plan van aanpak  

• coördineert de samenhang in het beleid en stemt dit af op de 
strategische agenda van LOBO en van de Vereniging Hogescholen 

• is lid van de stuurgroep lerarenopleidingen van de Vereniging 
Hogescholen 

• onderhoudt nauwe contacten met de Vereniging Hogescholen, het 
ministerie van OC&W, de onderwijsinspectie, ADEF, de PO-raad en 
andere sectorraden en belangengroepen 

• ontwerpt (beleids)concepten  

• betrekt leden van het netwerk actief bij inhoud en proces van 
beleidsontwikkeling  

• verwerft draagvlak voor (beleids)concepten  

• draagt zelfstandig het ontwikkelde meerjarenbeleid of de 
innovatieve concepten uit bij in- en externe gremia 

• ontwerpt vernieuwende uitgangspunten voor het beleid  
 

Realiserende rol 
(implementatie)  

• coördineert de implementatie van complexe en/of multidisciplinaire 
trajecten in overleg met de agendacommissie  

• vertegenwoordigt het netwerk bij externe overlegsituaties  
 

Kwaliteitsbewakende rol  • ontwikkelt en coördineert evaluatie-instrumenten ten behoeve van 
(beleids)concepten  
 

Sturende rol   • geeft sturing aan beleidsondersteuner en medewerker secretariaat  

• bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden en/of dienstverlening 
(efficiency, kwaliteit en rendement)  

• maakt een jaarplanning, stelt prioriteiten en geeft hier samen met 
de agendacommissie uitvoering aan  

• bespreekt knelpunten, beantwoordt vragen en zoekt naar 
oplossingen  
 



Beslissingen  • ontwerpt en bespreekt in overleg met de 
agendacommissie processen die leiden tot besluitvorming binnen en 
buiten het netwerk   

• verwerft draagvlak voor (beleids)concepten  

• draagt (beleids)concepten uit bij in- en externe gremia  
 

Verantwoording  • aan de leden van het netwerk over de passendheid van de 
beleidsontwikkeling binnen het strategisch beleid van het netwerk  
 

Kennis  • kennis van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en de 
lerarenopleidingen in het bijzonder 

• brede en gespecialiseerde theoretische kennis op meerdere 
aandachtsgebieden met inzicht in sociale, financieel-economische, 
technische, juridische en/of politiek-bestuurlijke aangelegenheden  
 

Vaardigheden  • organisatorische en communicatieve vaardigheden in het bijzonder 
in een netwerkorganisatie 

• vaardig in het opstellen van advies- en beleidsnotities en 
rapportages  

• communicatievaardigheden en vaardig in het toepassen van 
onderhandelingstechnieken  

• vaardigheid in het ontwikkelen van beleid   

• leidinggevende vaardigheden   

• vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid 
(realiseren van verbinding) 
  

Contacten  • met de agendacommissie en leden van het netwerk over de 
ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid om adviezen 
te geven en tot overeenstemming te komen  

• met de agendacommissie over relevante ontwikkelingen om te 
komen tot kennisuitwisseling en onderlinge afstemming in het 
proces van beleidsontwikkeling  

• met experts buiten het netwerk over de ontwikkelingen op het 
aandachtsgebied om inzichten en kennis uit te wisselen en om het 
LOBO beleid af te stemmen op de bredere beleidsontwikkelingen in 
het hbo 

• met externe gremia en partners over (nieuwe) netwerken en 
thema’s, passend binnen het strategisch beleid  

• met in- en externe functionarissen over innovatieve concepten, 
beleidsontwikkelingen en -implementatie om draagvlak te 
verwerven, beleid uit te dragen en beleid te verdedigen  

• met diverse vormen van media over beleid en actuele 
ontwikkelingen 
 

Werk- en denkniveau  Academisch werk- en denkniveau  
 
 

 


	Bijlage
	Functiebeschrijving voorzitter LOBO

