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Overleg tussen wethouder en schoolbesturen over matching
 Helpdesk voor kinderen en ouders uitgebreid
 Commissie Matching voor klachten en suggesties
 Administratieve fouten merendeels opgelost
 Uitgangspunten van systeem herbevestigd
 Evaluatie met hulp van ouders
Amsterdam, 12 juni 2015 OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen, stelt een
commissie in waar kinderen en ouders hun grieven over de plaatsing op een middelbare
school kunnen neerleggen. Het aantal lijnen van de helpdesk voor vragen over de
matching is uitgebreid. Ook zal OSVO persoonlijk contact hebben met de ouders van alle
leerlingen die door het nieuwe matchingsysteem niet in de top vijf van hun schoolkeuze
zijn geplaatst of die niet zijn geplaatst op een school van hun voorkeurslijst. De gevallen
waarin onduidelijk leek of een leerling wel geplaatst was, blijken veroorzaakt door
administratieve fouten, niet door het systeem. OSVO heeft het merendeel van deze fouten
inmiddels kunnen herstellen en aan de rest wordt gewerkt. Tenslotte is in een overleg
gisteravond tussen wethouder Kukenheim en het OSVO-bestuur nogmaals over en weer
bevestigd dat het onderling ruilen van plaatsen niet wordt toegestaan.
In het overleg heeft OSVO-voorzitter Marianne Heeremans de wethouder op de hoogte
gesteld van de genomen maatregelen. Zij heeft daarbij toegelicht dat de uitkomsten van de
matching in overeenstemming zijn met de keuzen die zowel door de politiek als door de
schoolbesturen zijn gemaakt. “Over het geheel genomen pakt het nieuwe systeem gewoon
rechtvaardiger uit. Maar het is ingewikkeld en moeilijk uit te leggen. Vooral aan hen die er
meer van hadden verwacht of teleurgesteld zijn. Daarom is het belangrijk dat alle
verantwoordelijken de achtergronden van het nieuwe systeem blijven vertellen”, aldus
Heeremans, die tegelijkertijd pleit voor snelle evaluatie van het systeem en verbetering waar
mogelijk. “Wat ons betreft zullen de ouders daarin een belangrijke rol krijgen”.
In verband met enkele telefonische bedreigingen laat OSVO weten dat de medewerkers van
de helpdesk inmiddels verhuisd zijn naar een onbekend adres. De bedreigingen zijn gemeld
aan de politie.
De OSVO-helpdesk is bereikbaar via de telefoonnummers 020-8119 925 of 020-8119 926.
Vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld: secretariaat@verenigingosvo.nl.

