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Derde keer loten en matchen in Amsterdam.
Voor de derde keer heeft in Amsterdam de centrale loting en matching van
basisschoolleerlingen naar het voortgezet onderwijs plaatsgevonden met 7.638
leerlingen, voor wie 10.528 plaatsen van ruim voldoende kwaliteit op 62 scholen
beschikbaar waren. Leerlingen met hun ouders hebben voorkeurlijsten gemaakt van
Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Met deze lijsten is de centrale loting en
matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris.
Alle leerlingen konden tegelijkertijd de uitslag online bekijken. De scholen voor
voortgezet onderwijs sturen de leerlingen op 5 april een officiële brief waarin hun
plaatsing wordt bevestigd.
De leerlingen zijn als volgt geplaatst (2017):
6516 leerlingen (85,31%) zitten komend jaar op de school van hun eerste voorkeur,
7464 leerlingen (97,72%) zitten op een school in de top 5 van hun keuze,
130 leerlingen (1,71%) zijn geplaatst op een school buiten hun top 5 en
44 leerlingen (0,58%) konden niet geplaatst worden op een school van voorkeur. Op het
moment dat hun lotnummer aan de beurt was, waren hun voorkeurscholen vol. Van deze
leerlingen hadden 27 een korte (risicovolle) lijst van enkele scholen gemaakt. De ouders
van deze leerlingen zonder plaatsingsaanbod zijn gebeld voorafgaand aan de
bekendmaking van de uitkomst van de centrale loting en matching. Ook leerlingen die
lager dan hun tiende voorkeur zijn geplaatst, zijn speciaal gebeld om dit mee te delen.
Leerlingen die zijn uitgeloot op hun voorkeurscholen, staan op volgorde van hun
lotingnummer op de reservelijst van die school (of scholen).
Ter vergelijking staat hieronder de uitkomst van de centrale loting en matching in 2016
genoteerd:
83,66% leerlingen geplaatst op de school van hun eerste voorkeur,
97,3% in de top 5 van hun keuze,
2,21% geplaatst buiten hun top 5, en
0,5% konden niet geplaatst worden op een school van voorkeur.
De tweede loting en matching op 13 april
Leerlingen die niet geplaatst konden worden of leerlingen die niet tevreden zijn met hun
plaatsing, kunnen binnen zes werkdagen nieuwe plaatsen kiezen uit de beschikbare
scholen. In Amsterdam zijn meer dan voldoende kwalitatief goede scholen die na de
eerste loting en matching plaatsen beschikbaar hebben. Op vrijdag 7 en maandag 10
april is er voor deze leerlingen gelegenheid om deze scholen te bezoeken.
Als leerlingen met een nieuwe voorkeurlijst zich uiterlijk dinsdag 11 april opnieuw
aanmelden, worden zij op donderdag 13 april om 15:30 uur geïnformeerd op welke
school zij zijn geplaatst.

Kernprocedure
De centrale loting en matching is onderdeel van de Kernprocedure, waarin afspraken zijn
gemaakt over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. De
Kernprocedure is opgesteld door OSVO (Vereniging schoolbesturen in het Amsterdamse
voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs), het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg
Amsterdam primair en speciaal onderwijs) en de gemeente Amsterdam.
Ouders hebben onder andere via de organisaties OCO, VSA en ‘Petitie voor
Matching’ deelgenomen aan een werkgroep, waar onder andere over verbetering van de
uitvoering van de centrale loting en matching is gesproken.
Loting en matching
Voor de plaatsing is aan iedere leerling een lotingnummer gekoppeld, dat random is
gegenereerd. Via de gehanteerde lotingmethodiek (DA-STB/RSD) worden zoveel
mogelijk leerlingen geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Er kan onderling
niet geruild worden om op een hogere plek van de voorkeurlijst te komen.
Informatie ouders en basisscholen
Ouders en basisscholen zijn geïnformeerd over de Kernprocedure via de Keuzegids
Voortgezet Onderwijs Amsterdam, de website www.voschoolkeuze020.nl en een ruim
aanbod aan informatiemateriaal. Ook kunnen zij contact opnemen met de school van
plaatsing. Tevens is er tot en met 21 april een servicedesk bereikbaar voor vragen van
ouders en leerlingen:
Telefoon: 085 773 14 33
E-mail: servicedesk@mepsosvo.nl

