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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsregeling Regeling professionalisering muziekonderwijs op pabo’s
2019
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht
gelet op het Algemeen Subsidiereglement van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
met goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 april 2019;
besluit:

ARTIKEL I
De Regeling professionalisering muziekonderwijs op pabo’s wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 10, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
Na onderdeel b wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van de onderdeel b door een
puntkomma, een onderdeel ingevoegd, luidende:
c. voor de schooljaren 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022: van 29 april 2019 tot en met 24 mei
2019.
B
Artikel 18, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
‘1 januari 2023’ wordt vervangen door ‘1 januari 2024’.
ARTIKEL II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
namens deze,
H.G.G.M. Verhoeven,
directeur-bestuurder
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TOELICHTING
Algemeen
Artikel I
In de twee subsidierondes van de regeling Professionalisering muziekonderwijs op pabo’s in 2017 en
2018 heeft het merendeel van de pabovestigingen subsidie aangevraagd om kwalitatief goed
muziekonderwijs op de pabo’s te stimuleren en duurzaam te verankeren.
De regeling beoogt kwalitatief goed muziekonderwijs op alle pabo’s te stimuleren en voorziet daarom
in een subsidiebedrag per pabovestiging. Enkele pabo’s die eerder geen subsidieaanvraag hebben
ingediend, hebben kenbaar gemaakt dat alsnog te willen doen. In samenspraak met het ministerie van
OCW, het Landelijke Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) en Meer Muziek in de Klas wil
het Fonds voor Cultuurparticipatie deze pabo’s alsnog in de gelegenheid stellen een subsidieaanvraag
in te dienen. Deze wijzigingsregeling voorziet daarin.

Artikelsgewijs
Artikel I
Onderdeel B
Vanwege de toegevoegde aanvraagronde wordt de vervaldatum aangepast.
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