
Vernieuwde werkwijze MDC 

Beste contactpersonen van de besturen,  

Met ingang van dit schooljaar verstrekt de MDC enkel nog adviezen over TLV-aanvragen en hebben 

de besturen zelf de middelen voor de BBA’s ontvangen. Daardoor worden er minder aanvragen bij de 

MDC gedaan en wordt de werkwijze iets gewijzigd. Via deze notitie informeren we jullie daarover. De 

wijzigingen hebben betrekking op de vergaderfrequentie, maar ook op de wijze waarop de 

overleggen ingericht worden. Verder gebruiken we hierbij de kans om jullie te informeren over 

uiterlijke inleverdata. 

Deze vernieuwde werkwijze wordt dit schooljaar gehanteerd en de ervaringen worden meegenomen 

in een definitieve herijking van de werkzaamheden en werkwijze van de MDC.  

Vergaderfrequentie en deadlines 

Omdat het aantal aanvragen fors minder zal zijn dan voorheen, hebben we gezocht naar een 

efficiënte invulling van de vergaderdata. Om te voorkomen dat de hele MDC een middag vrij moet 

houden voor de bespreking van 1 á 2 dossiers, is ervoor gekozen om vanaf dit schooljaar niet elke 

week, maar om de week te vergaderen. Hierdoor zijn er meer leerlingen per vergadering te 

bespreken en voorkomen we dat er te veel tijd verloren gaat aan reistijd e.d.  

De agenda wordt op maandag een week voorafgaand aan de vergadering opgesteld, zodat de 

commissieleden voldoende tijd hebben om de aanvragen voor te bereiden. In onderstaand schema 

vinden jullie de vergaderdata en tijden voor kalenderjaar 2020 en de bijbehorende deadlines. Voor 

zover de vergadertijd het toelaat zullen alle aanvragen die uiterlijk op de deadline volledig (= 

voorzien van alle benodigde documenten en handtekeningen) meegenomen worden naar de 

eerstvolgende vergadering.  

Deadline Datum vergadering Tijd vergadering 

13 september 2020 22 september 2020 10.00 – 17.00 uur 

27 september 2020 5 oktober 2020 12.30 – 17.00 uur 

11 oktober 2020 28 oktober 2020 10.00 – 17.00 uur 

1 november 2020 10 november 2020 08.30 – 12.00 uur 

15 november 2020 24 november 2020 10.00 – 17.00 uur 

29 november 2020 8 december 2020 08.30 – 13.00 uur 

6 december 2020 15 december 2020 08.30 – 13.00 uur 

 

In oktober zullen de data voor de tweede helft van het schooljaar aangevuld worden. Zodra deze 

bekend zijn, worden jullie daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.  

Inrichting overleggen 

De grote lijn van de overleggen is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Echter is het nu belangrijk dat 

op openstaande vragen van de MDC snel een antwoord komt, omdat er anders al snel twee extra 

weken overheen gaan voordat er een advies vanuit de MDC ligt. Het swv vindt het belangrijk dat 

aanvragen zo snel mogelijk behandeld worden, zodat er ook voor alle partijen snel duidelijkheid is. 

Daarnaast volgt er nog een aparte aanmeldprocedure op de vervolgschool, waardoor het al met al 

een lang traject zal worden. Daarom heeft de MDC gezocht naar mogelijkheden om efficiënt de 

aanvragen te kunnen behandelen en openstaande vragen tijdig beantwoord te kunnen hebben. 

Daarvoor wil de MDC een pilot draaien waarbij de contactpersonen op de tijden van de MDC 

beschikbaar zijn voor vragen. De maandag na de deadline wordt de agenda opgesteld. De voorzitter 

van de MDC heeft dan ook zicht op het aantal aanvragen en de tijd die per bestuur nodig is voor de 



besprekingen. De contactpersonen worden in die week geïnformeerd over de tijd waarop de 

aanvragen van hun bestuur besproken worden en hen wordt gevraagd om op die tijd beschikbaar te 

zijn voor eventuele vragen. Wanneer overigens voorafgaand aan de vergadering duidelijk is dat er 

geen vragen zijn over de aanvragen, worden jullie daarover via de mail geïnformeerd. Op deze 

manier kunnen vragen vanuit de MDC vaak direct bij de bespreking beantwoord worden en kan de 

MDC diezelfde dag nog een advies formuleren. Alleen in een enkel geval zal de aanvraag 

doorgeschoven worden naar een volgende vergadering als de contactpersoon een aantal vragen mee 

terug moet nemen naar de aanvragende school.  

Graag zouden we vanaf oktober met deze werkwijze willen starten en in december zullen we 

evalueren of dit voor zowel de MDC als de contactpersonen van het bestuur een haalbare en 

wenselijke werkwijze is.  

Uiterlijke inleverdata herindicaties en TLV-aanvragen 

Op de website zijn de data inmiddels gepubliceerd, maar ook via deze weg wil de MDC jullie wijzen 

op twee uiterlijke inleverdata.  

Allereerst die voor de herindicaties. De uiterlijke inleverdatum staat op 14 maart 2021. Als ze eerder 

ingediend kunnen worden, mag dat uiteraard. Herindicaties die uiterlijk 14 maart ingediend worden, 

worden zo spoedig mogelijk besproken, zodat er voor school, ouders en leerling tijdig duidelijkheid 

komt over de voortgang van de schoolcarrière. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat 14 

maart te vroeg is om een beslissing te kunnen nemen over de wenselijkheid een TLV te verlengen. In 

dat geval ontvangt de MDC graag een mail met het aantal leerlingen waarvoor de school later nog 

een herindicatie aan zal vragen.  

De tweede datum is de uiterlijke inleverdatum voor het aanvragen van TLV’s. Dit schooljaar staat die 

datum op 11 juni 2021. Na 11 juni heeft het swv nog de wettelijke 6 weken om een advies uit te 

brengen over de TLV-aanvraag. Het swv wil jullie er wel op wijzen dat het wenselijk is om de TLV-

aanvragen eerder te doen dan deze 11 juni. Het is voor so en sbo-scholen prettig om tijdig zicht te 

hebben op het aantal leerlingen dat in gaat stromen, zodat zij hun formatie daarop kunnen 

berekenen en de groepsindeling kunnen maken. Ook de leerlingen op die school willen graag weten 

bij wie ze in de klas komen en wie hun leerkracht wordt. Daarnaast is het voor de leerling die 

verwezen wordt en de ouders ook fijn om tijdig duidelijkheid te hebben over de school waar deze 

leerling naartoe gaat en alles daaromheen (denk aan leerlingenvervoer, wendagen, e.d.) op tijd te 

kunnen regelen. We vragen daarvoor jullie medewerking door deze aanvragen ook liever nog eerder 

bij het swv in te dienen.  


