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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
24 november 2013, nr. DL/556429, tot wijziging van de Regeling versterking
van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 in verband met
de bekendmaking van het beschikbaar bedrag aanvullende bekostiging 2012
en een aantal gemeentelijke herindelingen.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Besluit:

ARTIKEL I
De Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 1, onderdeel g, wordt ‘2012’ vervangen door ‘2013’.
B
In artikel 2, eerste lid, wordt ‘2013’ vervangen door: 2014.
C
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘2013’ vervangen door ‘2014’, en wordt ‘61,2’ door ‘61,3’.
2. In de aanhef van het vierde lid wordt ‘2013’ vervangen door: 2014.
3. In het vierde lid, onderdeel c, wordt ‘2013’ vervangen door: 2014.
4. In het vierde lid, onderdeel d, wordt ‘2012’ vervangen door: 2013.
5. In het vierde lid, onderdeel e, wordt ‘2012’ vervangen door: 2013.
D
In Artikel 8, tweede lid, wordt ‘2014’ vervangen door: 2015.
E
Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De volgende gemeenten en de daarbij behorende toevoeging worden verwijderd:
Dirksland
Goedereede
Graafstroom
Liesveld
Middelharnis
Nieuw-Lekkerland
Oostflakkee
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2. In alfabetische rangschikking worden de volgende gemeenten met de daarbij behorende toevoeging ingevoegd:
Goeree-Overflakkee
Molenwaard

RM
RM

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING
Deze regeling treedt in werking op 31 december 2013.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
S. Dekker
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TOELICHTING
Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de
Randstadregio’s 2010–2012 gewijzigd. Deze wijziging betreft het aanpassen van het beschikbare
bedrag aan aanvullende bekostiging en een aantal gemeentelijke herindelingen. Het beschikbare
bedrag wordt verhoogd van € 61,2 mln. naar € 61,3 mln. Dit zijn de middelen ten behoeve van de
tweede tranche versterking functiemix. In het Convenant Leerkracht van Nederland zijn prestatieafspraken vastgelegd voor de versterking van de functiemix in het voortgezet onderwijs in 2014 ten
opzichte van de startmeting van 2008. De middelen worden beschikbaar gesteld omdat de tussendoelstellingen voor de versterking van de functiemix met peildatum oktober 2011 zijn gehaald.
Door middel van deze wijzigingsregeling wordt ook de vervaldatum één jaar verlengd.
Uit de wijziging van de regelingen vloeien geen extra structurele of eenmalige administratieve lasten
voort ten opzichte van de voorgaande regelingen.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
S. Dekker
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