Aan: Ouders/ wettelijk verzorgers van [voornaam + achternaam leerling]
Betreft: Plaatsing Amsterdams VO
Amsterdam, 28 april 2017

Geachte ouders/ wettelijk verzorgers van [voornaam leerling],
Voor de leerlingen die niet naar tevredenheid of helemaal niet geplaatst konden worden op een
school van zijn/haar voorkeur, betreuren wij de uitkomst van de centrale loting en matching zeer.
Wij willen natuurlijk ook het liefst dat alle leerlingen naar de school van zijn/haar keuze gaan. Door
de populariteitsverschillen tussen de scholen lukt het helaas niet om dat over de volle breedte te
realiseren. Om de problematiek van de populariteitsverschillen- die per jaar fors kunnen wisselen
om niet altijd even duidelijke redenen- minder onderscheidend te laten zijn, hebben we veel energie
gestoken in de invoering van een matchingsysteem. Daarmee verdwijnt het leed niet geheel, maar
wordt het leed in ieder geval veel minder en wordt aan elke leerling gelijke kansen geboden.
Door een zogenaamde proefmatching te doen geven we alle scholen de gelegenheid te “schuiven” in
hun aanbod, waardoor na de proefmatching het meest optimale resultaat wordt bereikt.
Het aantal beschikbare plekken met voldoende kwaliteit is in Amsterdam voor ieder niveau meer
dan voldoende. Toekomstige brugklasleerlingen hebben een zeer ruime keuze. Allerlei aspecten
zoals roosters, omvang, reisafstand, vakken en bijvoorbeeld onderwijsconcept worden individueel
beoordeeld en zo komen voorkeurslijsten van individuele leerlingen tot stand. Daarnaast zijn er zoals
gezegd ieder jaar wisselende meer subjectieve elementen die die voorkeur bepalen.
De combinatie van een hoog (ongunstig) lotnummer en de inhoud van de voorkeurslijst, leidde er dit
jaar toe dat 44 leerlingen op geen van de scholen van de voorkeurslijst terecht kon en een aantal
leerlingen op een VO-school terecht is gekomen die laag op de voorkeurslijst stond. Elke
ouder/wettelijk verzorger (hierna: ouders) van een leerling die niet of niet naar tevredenheid
geplaatst is, heeft zich op diverse manieren kunnen informeren over de tweede matchingsronde.
Het inrichten van deze tweede matchingsronde door de gezamenlijke VO-scholen past bij de
behoefte van leerlingen en hun ouders om op een snelle, transparante en zorgvuldige wijze
zekerheid te krijgen over de plaatsingsmogelijkheden op één van de Amsterdamse VO-scholen. In
deze tweede ronde hebben alle 76 leerlingen een plaatsingsaanbod van de school van nieuwe eerste
voorkeur gekregen. Sommige ouders hebben bewust gekozen om niet deel te nemen aan deze
tweede matchingsronde, waardoor de leerling geen plaatsingsaanbod gedaan kon worden in deze
afrondingsfase. Dat betreuren wij, wat daarvan de reden ook was.
Half mei zal er opnieuw per basisschooladvies een keuzelijst van VO-scholen worden gepubliceerd
die plek beschikbaar hebben. Voor elk niveau zijn er ruim voldoende plekken beschikbaar van
(ruim)voldoende kwaliteit. Deze VO-scholen gaan graag in gesprek met ouders en leerlingen, die nog
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geen plaatsingsaanbod hebben of niet naar tevredenheid zijn geplaatst. Er kan gesproken worden
over het onderwijsaanbod op de school en hoe dit aanbod (nog beter) passend voor de leerling
gemaakt kan worden. Op 29 en 30 mei kunnen de leerlingen worden aangemeld bij de school van
voorkeur. Heeft een school dan meer aanmeldingen dan er beschikbare plekken zijn, zal er worden
geloot op de school zelf.
Ik heb als voorzitter van OSVO tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad zelf een
voorstel gedaan een “klasje” te bouwen op een school waar nog voldoende capaciteit is, en tevens
te kijken hoe daar een invulling aan kan worden gegeven die zoveel als mogelijk past bij voorkeuren
van individuele leerlingen. Dat aanbod staat, en daarover gaan wij graag in gesprek. Ik heb ook
andere suggesties gehoord die daarbij een rol kunnen spelen. Ik wil graag benadrukken dat wij
samen met betrokkenen en adviseurs het zo goed mogelijk willen oplossen.
Nogmaals willen wij aangeven, dat het spijtig is dat in de centrale loting en matching niet elke
leerling een plaatsingsaanbod of een aanbod naar tevredenheid gedaan kon worden. En willen wij –
los van bovenstaande - die ouders van harte uitnodigen in gesprek te gaan met die goede
Amsterdamse scholen waar nieuwe leerlingen nog van harte welkom zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens het OSVO
Rob Oudkerk
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