RAPPORT TEVREDENHEIDSONDERZOEK
MATCHING

RAPPORT TEVREDENHEIDSONDERZOEK MATCHING
Uitgevoerd door Panel Inzicht
in opdracht van Vereniging OSVO
28 september 2015

Inhoud
1.
1.1
1.2
1.3

Projectomschrijving						6
Doelstelling							8
Vraagstelling							8
Leeswijzer							9

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Onderzoeksopzet en verantwoording				10
Methode							11
Steekproef							12
Vragenlijst							13
Veldwerk							13
Werkwijze							13

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Doelgroep							14
Ouders								15
Leerlingen							17
Primair onderwijs (PO)						18
Voortgezet onderwijs (VO)					18
Externe partijen							19

4.
4.1
4.2
4.3

Oriëntatie en voorlichting					20
Tijdpad matching						21
Informatieverstrekking						23
Open dagen VO							27

5
5.1
5.2
5.3

Uitvoering matching						28
Voorkeurslijst VO-scholen					29
Regie ouders over plaatsing					31
Matchings- en Plaatsingssysteem (MEPS)				
31

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Tevredenheid resultaten matching				32
Algemene tevredenheid matching				33
Berichtgeving plaatsingsresultaat					34
Doelstellingen matching						34
Aandachtspunten matching proces				37

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Afsluiting en conclusie						42
Doelstelling							43
Methodiek en betrouwbaarheid					43
Voorbereidende fase						44
Uitvoerende fase						45
Resultaatfase							46

Bijlage I t/m V: cijfertabellen						48

1. Projectomschrijving

Onderzoek Matching, 2015

1. Projectomschrijving
Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang
voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom maken de Amsterdamse schoolbesturen
van het basisonderwijs (het BBO) en het voorgezet onderwijs (het OSVO) elk jaar
afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet
onderwijs. De gezamenlijke schoolbesturen hebben deze afspraken vastgesteld met
de gemeente Amsterdam. Als gevolg van de onvrede over uitloting in het geval van
over-aanmelding hebben de gezamenlijke VO-schoolbesturen die deelnemen aan de
kernprocedure, met ingang van het schooljaar 2014/2015 gekozen voor een nieuwe
wijze van ‘matching’. Bij matching geven ouders en leerlingen vooraf hun daadwerkelijke
voorkeuren op. Het loont in de nieuwe wijze niet meer om strategisch te kiezen.
7.500 leerlingen uit regio Amsterdam hebben dit jaar meegedaan aan dit nieuwe
lotingsysteem voor voortgezet onderwijs. Via het nieuwe matching systeem werd op
de 12.000 beschikbare schoolplekken 95% van de leerlingen geplaatst binnen de top
3 van hun voorkeur. Dit is minder dan de 99,9% uit eerder onderzoek. Dat betekent dat
het aanbod mogelijk onvoldoende aansloot op de vraag. Een nadelig effect hiervan is
dat hierdoor krapte is ontstaan, aangezien veel leerlingen dezelfde voorkeuren hebben
opgegeven. Vereniging OSVO wenst derhalve inzicht in de tevredenheid ten aanzien
van de matching. Deze behoefte is mede ingegeven door de aandacht in de media
rondom dit onderwerp. Deze tevredenheidsmeting is uitbesteed aan onafhankelijk
onderzoeksbureau Panel Inzicht.
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1.1 Doelstelling
Het overkoepelende doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de
tevredenheid omtrent het matching proces, alsmede de uitkomsten ervan. Deze
doelstelling is drieledig en biedt inzicht in:
1.

De tevredenheid van de betrokken partijen over de voorbereidende fase
van matching. Hierin komen het tijdpad, oriëntatie en voorlichting aan bod.
2. De tevredenheid van de betrokken partijen over de uitvoerende fase van matching.
Hierin komen het schoolkeuzeproces en aanmelding op een VO-school aan bod.
3. De tevredenheid van de betrokken partijen over de resultaatfase van matching.
Hierin komen de definitieve plaatsing en de matching doelstellingen aan bod.

1.2 Vraagstelling
De onderzoeksbehoefte van Vereniging OSVO is vertaald naar de volgende hoofdvraag:
“In welke mate zijn de partijen die betrokkenen zijn bij matching tevreden over het systeem
en de uitkomsten ervan en welke mogelijke verbeterpunten ten aanzien van het systeem
kunnen worden aangedragen?”
De tevredenheid ten aanzien van de centrale matching wordt gemeten onder vijf
doelgroepen. Deze doelgroepen worden in de volgende paragraaf besproken. De mate
van tevredenheid wordt bepaald aan de hand van enkele hoofdconstructen, te weten:
• Oriëntatie en voorlichting (voorbereidende fase van matching)
• Aanmeldprocedure VO (uitvoerende fase van matching)
• Definitieve matching (resultaatfase van matching)
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1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode en de totstandkoming van het online
veldwerk nader toegelicht. In de daaropvolgende resultatenhoofdstukken wordt
een beschrijving gegeven van achtereenvolgens de doelgroep (hoofdstuk 3), de
wijze van informatieverzameling en -verstrekking ten aanzien van de matching door
en aan de betrokken partijen (hoofdstuk 4), de aanmeldprocedure (hoofdstuk 5) en
de tevredenheid omtrent de definitieve plaatsingsresultaten en de mate waarin de
doelstellingen van matching zijn behaald (hoofdstuk 6). Dit rapport sluit af met een
afsluitend hoofdstuk met daarin de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.
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2. Onderzoeksopzet en Verantwoording
Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksmethode die binnen dit onderzoek wordt
gehanteerd, de wijze waarop de steekproef is getrokken, de vragenlijst, het
veldwerk en de gehanteerde werkwijze.
2.1 Methode
De onderzoeksmethode ten aanzien van dit onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief
van aard. Hierbij ligt de nadruk op het kwantitatieve aspect. De op te leveren inzichten
dienen immers representatief te zijn voor een grote en gevarieerde doelgroep. Aan de
hand van deze inzichten wordt een goede algemene indruk gegeven ten aanzien van
de meningen van de betrokken groepen mensen. Kwantitatief onderzoek is daarvoor
bij uitstek geschikt. De kwaliteit van de vragenlijst is cruciaal voor het opleveren
van de juiste informatie. Daarvoor dient een beeld te ontstaan van ervaringen en
meningen over de matching situatie. Aan de hand van literatuuronderzoek en kwalitatief
onderzoek, ofwel persoonlijke interviews, is getracht meer inzicht te verkrijgen in de
probleemsituatie. De uitkomsten van deze interviews zijn gebruikt om vorm te geven
aan de vragenlijst. De onderzoeksopzet is schematisch weergegeven in Figuur 1.

DOEL

Evaluatie
centrale matching

METHODE

Kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek

SOORT INZICHT

Validatie vragenlijst

Algemeen geldende
uitspraken voor de
doelgroepen

DOELGROEP

OSVO, BBO, VSA, OCO,
OJZ, VO-scholen

Ouders, leerlingen, PO,
VO, BBO, VSA, OCO, OJZ

Figuur 1: “Schematische weergave onderzoeksopzet
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2.2 Steekproef
Dit onderzoek onderscheidt vijf doelgroepen. Elk van deze doelgroepen heeft een andere
omvang en heeft wellicht andere belangen bij matching. Deze doelgroepen zijn als volgt
gedefinieerd:

• Ouders van kinderen die in 2015 via matching geplaatst zijn
• Leerlingen die in 2015 via matching geplaatst zijn
• Primair onderwijs
o Directeurs, schoolleidingen, bestuurders, leerkrachten, administratief
medewerkers, intern begeleiders, IT-beheerders
• Voortgezet onderwijs
o Directeurs, schoolleidingen, bestuurders, brugklascoördinatoren
• Organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs in Amsterdam
o Vereniging VSA, Onderwijs Consumenten Organisatie, Gemeente
Amsterdam OJZ en BBO
Alle genoemde doelgroepen zijn aangeschreven uit naam van Vereniging OSVO. De
totale respons op het onderzoek is weergegeven in Tabel 1.
Tabel 1. Totale respons

Doelgroep
Ouders

Complete reacties
1.163

Besturen

40

Leerlingen

475

Primair onderwijs

163

Voortgezet onderwijs

127

In totaal zijn 532 leden van BBO, schooldirecties en leerkrachten van basisscholen
aangeschreven met het verzoek om de vragenlijst zelf in te vullen en te verspreiden
onder de schoolleiding en leerkrachten. Daarnaast zijn 98 respondenten onder VOschoolbesturen aangeschreven, inclusief leden van Vereniging OSVO. De ouders en
leerlingen zijn benaderd door de VO-scholen en vanuit het ouderbestand van Stichting
VSA.
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2.3 Vragenlijst
De vragenlijst is samengesteld op basis van feedback van verschillende partijen (zoals
Gemeente Amsterdam, VSA, OSVO, BBO, OCO en enkele ouders van leerlingen die
via matching de overstap hebben gemaakt van PO naar VO) en goedgekeurd door
Vereniging OSVO. Afhankelijk van het antwoord dat respondenten hebben gegeven op
de vraag of zij “ouder, leerling, PO, VO, of een onderwijsorganisatie” vertegenwoordigen,
hebben alle respondenten een unieke route afgelegd in de vragenlijst, met voor hen
bestemde vragen. Na oplevering van een conceptversie van de vragenlijst is deze
door verschillende partijen uitvoerig getest. Nadat de vragenlijst is afgerond, is deze
geprogrammeerd via scripting software van Lime Survey. De vragen, ongeveer 20-30
per doelgroep, variëren van meerkeuzevragen en Likert schaal vragen (helemaal niet
mee eens – helemaal mee eens), tot open vragen. Alle vijf onderdelen van de vragenlijst
zijn te lezen in Bijlage III.

2.4 Veldwerk
Na de fiatverlening van Vereniging OSVO eind juni 2015 zijn direct de eerste kwalitatieve
gesprekken gevoerd met BBO en Stichting VSA. Hierna is de zomervakantie begonnen.
De scholen in Amsterdam zijn in de tweede helft van augustus weer gestart, waarna de
gesprekken zijn hervat. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 4
september 2015 tot en met 13 september 2015. Gezien de vervroegde deadline voor het
opleveren van de eerste resultaten is de vragenlijst, na goedkeuring van de opdrachtgever,
direct verspreid. Alle betrokkenen hebben zo lang mogelijk de tijd gekregen om de
vragenlijst in te vullen, alvorens de eerste resultaten tijdens de ledenvergadering van
OSVO op 16 september werden besproken.

2.5 Werkwijze
De resultaten zijn verwerkt in dataverzamelingsprogramma SPSS. Alle resultaten en
conclusies uit dit rapport zijn voortgekomen uit de antwoorden van de respondenten. De
eerste handeling die wordt verricht wanneer de ruwe data binnen is, is het verwerken van
data in Excel. Vervolgens wordt de dataset opgeschoond. Dat wil zeggen dat wordt gekeken
in hoeverre respondenten “vreemde” antwoorden hebben gegeven of dat incomplete
responsen zijn opgenomen in de dataset. De open antwoorden uit de vragenlijst zijn
vertaald naar gesloten antwoorden. Open antwoorden waarvan de strekking hetzelfde
was zijn samengevoegd tot één allesomvattend antwoord. Deze antwoorden zijn terug te
lezen in hoofdstuk 7. Vervolgens is aan de hand van rechte tellingen en kruisverbanden
per doelgroep een analyse gemaakt van de data.

13

3. Doelgroep

Onderzoek Matching, 2015

3. Doelgroep
Dit onderzoek is een beschrijving van de meningen en ervaringen van alle
partijen die zijn betrokken bij de centrale matching. In dit hoofdstuk wordt
beschreven welke partijen tot de doelgroep van dit onderzoek behoren en hoe
de uiteindelijke steekproef is opgebouwd. Deze cijfers zijn van belang om de
resultaten te kunnen interpreteren en te vergelijken met de werkelijke situatie.
3.1 Ouders
Deze doelgroep bestaat uit “ouders van wie de kinderen in het schooljaar 20142015 de overstap hebben gemaakt van PO naar VO-scholen in Amsterdam.”
Deze ouders zijn via e-mail door de VO-scholen op de hoogte gebracht.
Alle besturen uit het VO hebben het verzoek gekregen om de uitnodiging te verspreiden
onder ouders van leerlingen die in 2015 de overstap naar hun school hebben gemaakt.
Uiteindelijk hebben 1.163 ouders de vragenlijst compleet ingevuld. De verdeling van de
ouders op basis van het basisschooladvies van hun kinderen is weergegeven in Tabel 2.
Tabel 2: verdeling ouders op basisschooladvies van hun kind

BasisschoolRespons (absoluut)
advies kind

Respons (%)

Eerste analyse matching

VMBO-b

3

0%

1%

VMBO-b/k

2

0%

2%

VMBO-k

14

1%

8%

VMBO-t

57

5%

9%

VMBO-t/HAVO

62

5%

16%

HAVO

106

9%

16%

HAVO/VWO

205

18%

17%

VWO

714

61%

31%

Totaal

1.163

100%

100%

Uit Tabel 2 is allereerst op te maken dat de spreiding onder ouders die aan dit onderzoek
hebben deelgenomen niet volledig in lijn is met de spreiding uit de “eerste analyse van
de matching”, uitgevoerd door studenten van VU Amsterdam.1 Zo zijn de kinderen op
VWO meer vertegenwoordigd dan in de eerste analyse van de matching (61% versus 31%).

Gautier, P., Haan, M. de, Klaauw, B. van der, & Oosterbeek, H. (2015). Eerste analyse
matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2015.

1

15

Figuur 2 laat zien dat 12% van alle ouders een kind heeft dat een heroverwogen advies
heeft gekregen naar aanleiding van de CITO-score.

12%

82%

Ja

Nee

Figuur 2 “Schematische weergave onderzoeksopzet

59% van alle ouders heeft een kind dat op de school van 1e voorkeur is geplaatst. 87%
van alle kinderen is in de top 3 geplaatst. In Tabel 3 is een uitsplitsing te zien van deze
percentages.
Tabel 3: overzicht plaatsingsresultaat per onderwijsniveau

Plaatsing

VMBO- VMBO- VMBO- VMBOb
b/k
k
t

VMBO-t
/ HAVO

HAVO

HAVO/
VWO
VWO

1

100%

50%

79%

75%

76%

51%

53%

59%

2

0%

0%

14%

21%

13%

18%

17%

20%

3

0%

0%

0%

0%

5%

9%

9%

9%

4

0%

0%

0%

2%

2%

7%

6%

4%

5

0%

0%

0%

0%

0%

2%

4%

4%

6

0%

0%

0%

0%

0%

2%

1%

1%

7

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

8

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

9

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Willekeurig
geplaatst

0%

0%

0%

0%

0%

5%

3%

0%

Niet meegedaan

0%

50%

7%

2%

5%

6%

4%

2%

Onderzoek Matching, 2015

3.2 Leerlingen
Aan dit onderzoek hebben 475 leerlingen deelgenomen die in schooljaar 2014-2015 via
matching zijn geplaatst op een Amsterdamse VO-school. De spreiding van leerlingen
over de verschillende onderwijsniveaus is weergegeven in Tabel 4. Ook onder de
leerlingen is VWO in de steekproef meer vertegenwoordigd dan in de werkelijke situatie.
Tabel 4: verdeling leerlingen op basisschooladvies

BasisschoolRespons (absoluut)
advies kind

Respons (%)

Eerste analyse matching

VMBO-b

12

3%

1%

VMBO-b/k

15

3%

2%

VMBO-k

19

4%

8%

VMBO-t

22

5%

9%

VMBO-t/HAVO

25

5%

16%

HAVO

34

7%

16%

HAVO/VWO

37

8%

17%

VWO

311

65%

31%

Totaal

475

100%

100%

68% van alle leerlingen is op de school van 1e voorkeur geplaatst. 94% van alle leerlingen
is in de top 3 geplaatst. In Tabel 5 is een uitsplitsing te zien van deze percentages.
Tabel 5: overzicht plaatsingsresultaat per onderwijsniveau

Plaatsing

VMBO- VMBO- VMBO- VMBOb
b/k
k
t

VMBO-t
/ HAVO

HAVO

HAVO/
VWO
VWO

1

94%

92%

86%

79%

80%

48%

76%

62%

2

0%

8%

9%

16%

7%

24%

5%

24%

3

3%

0%

0%

0%

0%

8%

8%

9%

4

0%

0%

0%

0%

0%

8%

3%

2%

5

0%

0%

0%

0%

0%

12%

3%

1%

6

0%

0%

0%

5%

0%

0%

3%

1%

7

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9

3%

0%

5%

0%

13%

0%

3%

0%

10

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Willekeurig
geplaatst

0%

0%

0%

0%

0%

5%

3%

0%

Weet ik
niet meer

0%

50%

7%

2%

5%

6%

4%

2%
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3.3 Primair onderwijs (PO)
In totaal zijn 532 leden van BBO, schooldirecties en leerkrachten van basisscholen
benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Aan de ontvangers van de uitnodiging
is gevraagd om de weblink naar de vragenlijst door te sturen naar andere medewerkers
binnen de school. 163 bestuurders en andere medewerkers in het PO hebben de vragenlijst
ingevuld. De verdeling van deze respondenten, op basis van functie, is te vinden in Tabel 6.
Tabel 6: verdeling respons PO op functie

Functie PO

Respons (absoluut)

Respons (%)

20

12%

Schoolleiding

9

6%

Leerkracht

78

48%

Intern begeleider

44

27%

Overig

12

7%

Totaal

163

100%

Directeur

3.4 Voortgezet onderwijs (VO)
98 besturen en directies van VO-scholen zijn aangeschreven, inclusief leden van Vereniging
OSVO. Aan de ontvangers van de uitnodiging voor de VO-vragenlijst is gevraagd om de
weblink naar de vragenlijst door te sturen naar andere medewerkers binnen de school.
Dit heeft geresulteerd in 127 compleet ingevulde vragenlijsten. De verdeling van deze
respondenten, op basis van functie, is te vinden in Tabel 7.
Tabel 7: verdeling respons VO op functie

Functie VO

Respons (absoluut)

Respons (%)

Directeur

17

13%

Schoolleiding

34

27%

Bestuurder

4

3%

Brugklascoördinator

12

9%

Overig

60

47%

Totaal

127

100%

De categorie “overig” bestaat uit administratief medewerkers, docenten, orthopedagogen
en zorgcoördinatoren. De VO-resultaten in dit rapport worden uitgesplitst voor
“schoolleiding”, bestaande uit directeuren, schoolleiding en bestuurders enerzijds, en
“overige medewerkers” anderzijds.
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Tabel 8 laat zien dat alle schoolsoorten goed zijn vertegenwoordigd in de steekproef.
VWO is het meest vertegenwoordigd (65%) en VMBO-b het minst (3%). In de steekproef
zijn zowel categorale als non-categorale scholen opgenomen. Vandaar dat het totale
responspercentage niet uitkomt op 100%.
Tabel 8: verdeling scholen op schoolsoort

Schoolsoort
VO-scholen

Respons (absoluut)

Respons (%)

VMBO-b

12

3%

VMBO-b/k

15

3%

VMBO-k

19

4%

VMBO-t

22

5%

VMBO-t/HAVO

25

5%

HAVO

34

7%

HAVO/VWO

37

8%

VWO

311

65%

Totaal

475

100%

3.5 Externe partijen
De Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (het BBO) en het voorgezet
onderwijs (het OSVO) maken elk jaar afspraken over het proces van aanmelding en
inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. De gezamenlijke schoolbesturen
hebben deze afspraken vastgesteld met de gemeente Amsterdam. De meningen van deze
partijen zijn daarom essentieel voor een compleet beeld van de huidige en toekomstige
situatie rondom matching. De volgende partijen zijn benaderd: Gemeente Amsterdam
(OJZ); Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA); Onderwijs Consumenten Organisatie
(OCO); Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO); Vereniging van Schoolbesturen in het
Voortgezet Onderwijs (OSVO). De leden van Vereniging OSVO hebben óf deelgenomen in
de hoedanigheid van schooldirectie, óf in hun rol als lid van Vereniging OSVO, maar nooit
van beide tegelijk. Hierin komen geen dubbelingen voor. In totaal heeft dit geresulteerd in 40
compleet ingevulde vragenlijsten. Aangezien het aantal respondenten op organisatieniveau
klein is, worden enkel uitspraken gedaan voor alle externe partijen tezamen.
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4. Oriëntatie en voorlichting
Dit hoofdstuk gaat in op de voorbereidende fase van de matching. Ouders
en scholen spreken hun mening uit over de informatieverstrekking rondom
het matching proces. Daarnaast worden ervaringen met het invullen van de
voorkeurslijsten beschreven en gaat dit hoofdstuk in op de vraagafhandeling
door scholen en externe partijen.
4.1 Tijdpad matching
De overstap van PO naar VO hoort zowel pedagogisch als vakinhoudelijk een
aansluitende lijn te vormen (Kernprocedure, 2015). Plezier voor de leerling en aansluiting
van het basisschooladvies op de verdere opleidings- en beroepswensen van de leerling
vormen centrale pijlers. De onvrede over uitloting in het geval van overaanmelding
vormen de aanleiding voor een nieuwe vorm van matching. Afspraken over het
tijdstip en de uitvoering van de matching, evenals transparantie over registratie van
aantallen zijn door de gezamenlijke VO-besturen vastgelegd in een matchingsprotocol.
In het matching proces wordt onderscheid gemaakt tussen “de voorlopige matching”
en “de definitieve matching”. In de voorlopige matching wordt gekeken in hoeverre
beschikbare plaatsen op VO-scholen toereikend zijn voor het aantal leerlingen dat
aan de hand van het basisschooladvies een scholenvoorkeur samenstellen. In de
definitieve matching wordt bepaald op welke VO-school leerlingen worden geplaatst.
Figuur 3 laat zien in hoeverre externe partijen en het PO en VO van mening zijn dat
het tijdpad Kernprocedure 2014-2015 haalbaar is. Men voorziet weinig problemen
met de timing van het basisschooladvies, begin februari (85% van de externe partijen
is het hiermee eens). Dit geldt tevens voor 93% van het PO en 59% van het VO.
het geven van het basisschooladvies, begin februari, is goed haalbaar 0% 15% 3%
het heroverwegen van basisschooladviezen, half mei, is goed haalbaar 3% 13%
het aanmelden van leerlingen met heroverwogen advies, eind mei, is goed haalbaar 5%
Geheel mee oneens

Oneens

Deels mee oneens

Geen mening

10%

28%
18%

54%
13%

26%

18%

18%

15% 3%

26%

18%

Deels mee eens

Mee eens

15%

Geheel mee eens

Figuur 3: “Geef aan de hand van onderstaande stellingen aan in hoeverre u vindt dat het tijdpad van de centrale
matching haalbaar is (externe partijen)”
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Externe partijen, PO en VO zijn minder stellig over de haalbaarheid van het heroverwegen
van basisschooladviezen in mei. 57% van de externe partijen is het hiermee deels eens tot
zeer mee eens. Dit geldt ook voor 73% van het PO en 14% van het VO.
het geven van het basisschooladvies, begin februari, is goed haalbaar 1%
0% 14%
3%
2%
het heroverwegen van basisschooladviezen, half mei, is goed haalbaar 4% 12% 7%2%
het aanmelden van leerlingen met heroverwogen advies, eind mei, is goed haalbaar
Geheel mee oneens

Oneens

Deels mee oneens

7%

Geen mening

27%

52%

13%

10% 7%

Deels mee eens

9%

39%

25%

Mee eens

3%

31%

24%

Geheel mee eens

Figuur 4: “Geef aan de hand van onderstaande stellingen aan in hoeverre u vindt dat het tijdpad van de centrale
matching haalbaar is (PO)”

Men is het minst positief over de haalbaarheid van het aanmelden van leerlingen met een
heroverwogen basisschooladvies. Volgens 47% van de externe partijen is dit in enige
mate haalbaar. Dit geldt voor 58% van het PO en 10% van het VO.
het geven van het basisschooladvies, begin februari, is goed haalbaar

6% 5% 13%

het heroverwegen van basisschooladviezen, half mei, is goed haalbaar

37%

het aanmelden van leerlingen met heroverwogen advies, eind mei, is goed haalbaar
Geheel mee oneens

Oneens

Deels mee oneens

Geen mening

17%

49%
Deels mee eens

16%

35%

31%

11%
30%

Mee eens

8%

14% 6% 8%0%

12% 13% 6%4%
0%
Geheel mee eens

Figuur 5: “Geef aan de hand van onderstaande stellingen aan in hoeverre u vindt dat het tijdpad van de centrale
matching haalbaar is (VO)”

Vanuit de externe partijen zijn tevens verschillende initiatieven ontplooid om alle betrokken
partijen te informeren over het nieuwe matchingsysteem.
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4.2 Informatieverstrekking
De basisschool geeft in ELKK aan welke leerlingen gaan overstappen naar het voortgezet
onderwijs. Voor deze leerlingen ontvangt de basisschool van Gemeente Amsterdam
de Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam. In deze keuzegids staat uitgelegd
hoe de overstap naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is geregeld. Ouders
worden hierin geïnformeerd over de afspraken tussen de onderwijsinstellingen in het
kader van de kernprocedure en de uitvoering daarvan via ELKK. De totstandkoming
van de kernprocedure was dit jaar vertraagd vanwege de invoer van matching en
wettelijke veranderingen. De Keuzegids verscheen afgelopen schooljaar daarom
later dan voorgaande jaren. Aan ouders en mensen uit het PO en VO is gevraagd in
hoeverre zij zelf proactief op zoek zijn gegaan naar informatie over het matching
proces. Figuur 6 laat zien dat ongeveer de helft van alle betrokken partijen zelf
initiatief heeft genomen om informatie te verzamelen over het matching proces (48%).
58%
VO

34%
8%
48%

PO

48%
4%
47%

Ouders

44%
9%
Ja
Nee, ik heb gewacht totdat ik daarover geïnformeerd ben
Nee, ik heb niet proactief naar informatie gezocht

Figuur 6: “Heeft u zelf stappen ondernomen om informatie in te winnen over het matching proces?”
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Aan ouders is gevraagd van welke informatiemiddelen zij gebruik hebben gemaakt
om meer te weten over het matching proces en hoe zij de informatieverstrekking
vanuit het PO hebben ervaren. Figuur 7 laat zien dat ouders zich het liefst via open
dagen laten informeren over het aanmeldingsproces voor hun kind (93%). Daarnaast
is de Keuzegids veel gebruikt (88%). De filmp-jes horende bij de Keuzegids van
de Gemeente Amsterdam zijn het minst geraadpleegd (10%). 173 ouders hebben
daarnaast via andere wegen informatie ingewonnen over het matching proces. “via
andere ouders”, “internet”, “Stichting VSA” zijn de meest benaderde informatiebronnen.
Ik heb open dagen bezocht voor voortgezet onderwijs

93%

Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam

88%

Ik heb mij via de basisschool van mijn kind laten informeren

65%

Ik heb de Parool Scholengids gelezen

57%

Ik heb het “tijdpad kernprocedure 2014-2015” gelezen

44%

Ik heb de “Folder voor Ouders” gelezen

43%

Ik heb de website amsterdam.nl/naardebrugklas bezocht

42%

Ik heb de website van OCO bezocht
Ik heb voorlichtingsvideo's bekeken via de Gemeente

28%
10%

Figuur 7: “Heeft u zelf stappen ondernomen om informatie in te winnen over het matching proces?”
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Aan de ouders zijn enkele stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de rol van PO
en VO in de informatieverstrekking richting ouders. Figuur 8 laat zien dat ouders over het
algemeen positief gesteld zijn over de betrokkenheid van PO. Dit geldt in het bijzonder
voor de hulp het invullen van de voorkeurslijsten en het aanmelden van hun kind op een
VO-school (72% is het hiermee eens). Ook het matching proces is goed uitgelegd door
het PO (70% hiermee eens). Ouders waren minder eensgezind over de vraagbaakfunctie
van het PO (52% van de ouders vind dat ze bij het PO goed terecht kunnen met vragen).
Ouders zijn het minst positief over de transparantie van het schoolkeuzeproces, de
aanmelding van hun kind op het VO en de uiteindelijke toelating (23% is het hiermee eens).
Ik weet dat ik een school moet kiezen waar het onderwijs wordt aangeboden dat overeenkomt met het basisschooladvies 2%
2%
3%5% 8%
De basisschool van mijn kind heeft mij gestimuleerd om mij te oriënteren op VO-scholen 3%5%3% 8%

46%

De VO-school heeft mij goed geholpen bij de aanmelding en het indienen van de voorkeurslijst van mijn kind 4%6% 5% 14%

44%
13%

De basisschool heeft mij goed geholpen bij de aanmelding en het indienen van de voorkeurslijst van mijn kind 4% 8% 7% 10%
Ik ben op de basisschool goed geïnformeerd over de werking van de matching procedure 4% 9%
9%

12% 8%

Ik kon bij de basisschool goed terecht met vragen over de matching procedure

8%

13%

De informatie die ik heb gekregen over profielklassen is duidelijk
Het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating is transparant
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17%
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Ik ben bekend met de voorrangsregels in de overstap PO-VO

Ik kon bij de VO-school goed terecht met vragen over de matching procedure
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15%
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34%
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21%
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11%

26%

16%
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15%
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21%
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24%
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14% 4%
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Figuur 8: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over de rol van de basisschool bij de
informatieverstrekking over de centrale matching” (Ouders)
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Figuur 9 laat zien dat het PO voornamelijk positief gestemd is over de voorlichting
vanuit de externe partijen. Zo is 83% goed geïnformeerd door het BBO. Daarentegen
is 25% onvoldoende op de hoogte van de voorrangsregels voor de matching.
is vanuit BBO goed geïnformeerd over het matching proces 1%6% 9% 2%
is goed geïnformeerd over de werking van voorrangsregels 3%7%

32%

15% 3%

42%
28%

9%1%

34%

9%1%

Geheel mee oneens

Mee oneens

Deels mee oneens

Geen mening

Deels mee eens

Mee eens

Geheel mee eens

Niet van toepassing

Figuur 9: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over de rol van externe partijen bij de
informatieverstrekking over de matching” (PO)

Uit figuur 10 is op te maken dat het VO minder te spreken is over de voorlichting
omtrent het matching proces. 42% van de VO-scholen vindt dat ze voldoende
informatie ontvangen over het matching proces. 41% krijgt vanuit basisscholen
genoeg informatie het basisschooladvies van leerlingen mee te ondersteunen.
ontvangt voldoende informatie rondom de centrale matching

10% 11%

krijgt vanuit basisscholen genoeg aanvullende informatie om het basisschooladvies van leerlingen te ondersteunen 0% 14%
Geheel mee oneens

Mee oneens

Deels mee oneens

Geen mening

19%
25%

Deels mee eens

18%
20%
Mee eens

17%
21%

21%
15%

4%
5%

Geheel mee eens

Figuur 10: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over de rol van externe partijen bij de
informatieverstrekking over de matching” (VO)
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4.3 Open dagen VO
Het voornaamste middel om informatie in te winnen over de nieuwe overstapprocedure
zijn de open dagen van VO-scholen. De meeste ouders hebben 6 tot 7 open dagen
bezocht. 56% heeft 6 of meer dagen bezocht. Bijna de helft van alle ouders vond de open
dagen druk tot veel te druk om genoeg informatie te kunnen verzamelen. Belangrijke
oorzaak hiervoor is dat kinderen nu 6 tot 10 voorkeursscholen dienen op te geven.
Daardoor bezoeken zij ook meer open dagen dan in het verleden. Een ander punt van
kritiek vanuit ouders is dat kinderen op basis van deze open dagen zeer bewuste keuzes
maken voor hun 1e of 2e voorkeur. De uiteindelijke plaatsing kan buiten deze top 2 zijn,
wat teleurstellingen oplevert voor het kind. Uitleg over de matching en verschillen ten
opzichte van het vorige systeem kwamen tijdens de open dagen weinig aan bod. In plaats
daarvan lag de nadruk op het maken van reclame voor de VO-scholen. Andere vaak
genoemde termen waarmee de open dagen beschreven worden, zijn “informatief” en
“leuk”. Vaak gemelde aanbeveling van ouders is dat elke VO-school enerzijds al voor
kinderen in groep 7 open dagen zou moeten organiseren en anderzijds méér open
dagen zou moeten organiseren. Zo krijgt elk kind de kans om de juiste informatie in
te winnen en een goede indruk te krijgen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam.
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5. Uitvoering matching
Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoerende fase van de matching. Deze fase bestaat uit
het proces van schoolkeuze, aanmelding op een VO-school en de behandeling van
de aanmelding. Dit proces wordt belicht vanuit ouders, leerlingen, het PO en VO.
5.1 Voorkeurslijst VO-scholen
Met ingang van schooljaar 2014-2015 verloopt de aanmeld- en behandelingsprocedure
van PO naar een Amsterdamse VO-school via matching. Een leerling meldt zich
aanvankelijk aan op één VO-school. Dit is de school van eerste voorkeur. De leerling
levert daarvoor een aanmeldingsformulier in dat door de PO-school aan de leerling wordt
verstrekt. Daarnaast vult de leerling een voorkeurslijst van overige VO-scholen in. Hoewel
de lijsten in het algemeen goed in te vullen zijn, laat Figuur 11 zien dat het ingewikkeld
is om 10 voorkeursscholen op te geven. 53% van de ouders (n=1.143) heeft hier in enige
mate moeite mee. Bovendien zou hierbij meer rekening gehouden moeten worden met
kinderen met speciale behoeften en kinderen die in een profielklas terecht willen komen.
Matching moet meer rekening houden met de reisafstand voor kinderen van huis naar school 5% 8% 6% 14%
Matching houdt te weinig rekening met kinderen die in een profielklas willen komen 2%4%5%

44%

Matching houdt geen rekening met kinderen met speciale behoeften (zoals dyslexie) 2%
3%
2%
Het was voor ons makkelijk om een voorkeurslijst met 10 VO-scholen te maken

16%

Mee oneens

Deels mee oneens

Geen mening

22%
8%

56%
24%

Voor leerlingen met een heroverwogen advies is te weinig tijd om deel te nemen aan de matching 2%5%3%
Geheel mee oneens

16%

Deels mee eens

29%
15%

22%

7% 13%
13% 2% 17%
67%
Mee eens

20%

18%
9%

6% 11% 8%
Geheel mee eens

Figuur 11: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over de aanmeldingsprocedure van uw
kind” (Ouders)

Bijna de helft van de leerlingen vond het eveneens moeilijk om 10 voorkeursscholen
op te geven. Hoewel 86% van de leerlingen wist dat ze zoveel mogelijk scholen
moesten invullen, kon slechts 13% van de leerlingen 10 scholen invullen.
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In Figuur 12 en Figuur 13 is te zien dat de meerderheid van de schoolleidingen van
PO van mening is dat het invullen van de voorkeurslijst eenvoudig is (62%). Dit
geldt tevens voor 72% van de overige medewerkers in PO. Echter, de problemen
van ouders om een lange lijst met schoolvoorkeuren op te stellen worden door
zowel schoolleidingen (55%) als overige medewerkers (65%) onderschreven.

Matching houdt geen rekening met kinderen met speciale behoeften (zoals dyslexie) 0%
3%

21%

17%

Matching houdt te weinig rekening met kinderen die in een profielklas willen komen 0%10%

31%

Matching heeft te weinig oog voor de sociaal-emotionele belangen van de leerling 3%3%3%
Het invullen van de voorkeurslijst is eenvoudig 0%7%
Voor onze ouders en leerlingen was het makkelijk om veel schoolvoorkeuren op te geven
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14% 0%
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Figuur 12: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over de aanmeldingsprocedure van
leerlingen (PO-schoolleidingen)”

De figuren 12 en 13 wijzen tevens uit dat de meerderheid van PO (78%)
van mening is dat matching te weinig rekening houdt met kinderen met
speciale behoeften en kinderen die in een profielklas terecht willen komen.
Matching houdt geen rekening met kinderen met speciale behoeften (zoals dyslexie) 0%
3%4% 12%
Matching houdt te weinig rekening met kinderen die in een profielklas willen komen 1%5% 9%
Het invullen van de voorkeurslijst is eenvoudig 1% 13%
Matching heeft te weinig oog voor de sociaal-emotionele belangen van de leerling 5%2%10%
Voor onze ouders en leerlingen was het makkelijk om veel schoolvoorkeuren op te geven
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Figuur 13: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over de aanmeldingsprocedure van
leerlingen (Overige medewerkers PO)”
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5.2 Regie ouders over plaatsing
Hoe meer scholen de leerlingen en ouders invullen op de lijst, hoe meer zij de regie
houden over de voorkeuren (Kernprocedure, 2014-2015). Is de voorkeurslijst te
beperkt, dan wordt de lijst zo nodig aangevuld met willekeurige scholen die passen
bij het basisschooladvies. De stellingen in Figuur 14 laten inderdaad zien dat ouders
het belangrijk vinden om te kunnen sturen op de school van eerste voorkeur van hun
kind (75% van de ouders is het hiermee eens). De praktijk wijst echter uit dat slechts
18% van de ouders in enige mate het idee heeft dat ze de regie hebben over de
plaatsing van hun kind. Dit kan mede gedreven zijn door de tip die ouders krijgen om
zoveel mogelijk scholen in te vullen op de lijst, terwijl dat nog wel eens ingewikkeld is.

Ik vind het belangrijk dat ik kan sturen op de school van de eerste voorkeur van mijn kind 3%6% 6% 10%
Ik heb het gevoel dat ik als ouder de regie heb over de plaatsing van mijn kind
Geheel mee oneens

Mee oneens

Deels mee oneens

Geen mening

16%

29%

46%

23%

Deels mee eens

Mee eens

30%
9% 4% 11% 5%2%
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Figuur 14: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over de aanmeldingsprocedure van uw
kind”

5.3 Matchings- en Plaatsingssysteem (MEPS)
Wanneer de voorkeurslijsten zijn ingevuld, dan loopt de VO-school de aanmelding na
op compleetheid en kijkt deze of de (profielklassen van de) scholen op de voorkeurslijst
passen bij het basisschooladvies. VO-medewerkers voeren de lijst vervolgens in, in
het Matchings- En Plaatsingssysteem (MEPS). 93% van alle VO-medewerkers werkt met
MEPS. 73% van deze medewerkers vindt het invoeren van een voorkeurslijst in MEPS
eenvoudig (zie Figuur 15). Ook het controleren van voorrangsregels in dit systeem werkt
over het algemeen goed (67% van de VO-medewerkers is het hiermee eens). Nadat
de CITO-scores bekend zijn, dan kan in bepaalde gevallen het basisschooladvies
worden aangepast. 52% van de PO-respondenten is van mening dat kinderen met
een heroverwogen basisschooladvies te weinig tijd hebben om nog deel te nemen
aan de matching in mei. Daarnaast is het vaak niet eenvoudig om de informatie van
een kind aan te passen wanneer het kind een heroverwogen basisschool advies
krijgt (44% van de VO-scholen vindt dat deze functionaliteit in MEPS niet goed werkt).

Het invoeren van een voorkeurslijst in MEPS is makkelijk 0%
4% 7%

15%

Het controleren van voorrangen in MEPS werkt goed 2%10% 6%
Het aanmelden van leerlingen met heroverwogen advies, werkt goed in MEPS
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Figuur 15: “Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen over MEPS”
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6. Tevredenheid resultaten matching
De definitieve matching vindt plaats met in acht name van de gegevens van
leerlingen die door VO-medewerkers worden ingevoerd. Dit hoofdstuk
gaat in op de algemene tevredenheid ten aanzien van de definitieve
plaatsingsresultaten. Daarnaast worden in dit hoofdstuk uitspraken
gedaan over de doelstellingen van het nieuwe matching systeem.
6.1 Algemene tevredenheid matching
In de Kernprocedure 2014-2015 staat beschreven dat de gezamenlijke VO-schoolbesturen
voor ieder kind een plek garanderen op een Amsterdamse VO-school, overeenkomstig
het basisschooladvies van het kind. In de regel geldt, hoe meer voorkeursscholen
iemand opvoert, hoe meer regie men heeft over de plaatsing op een school op hoge
voorkeur. 42% van de ouders is het in enige mate eens met de stelling dat voor hun
kind “enkel de 1e schoolvoorkeur” acceptabel is. 77% van de ouders vindt een plaats
in de top 3 voorkeur acceptabel. Van de leerlingen uit dit onderzoek is uiteindelijk
59-68% op de eerste voorkeur geplaatst en 87-94% binnen de top 3. Bijna de helft
van de ouders vindt in enige mate dat matching tot meer leed en onrust leidt dan het
oude plaatsingssysteem. Deze mening wordt gedeeld door 58% van de respondenten
uit het PO en 72% van de respondenten uit het VO. Tabel 9 laat zien in welke mate
de betrokken partijen tevreden zijn over de uitkomsten van matching. 76% van de
ouders is tevreden tot zeer tevreden over de uitkomst van de definitieve matching.
Tabel 9: stelling “ouders en leerlingen zijn tevreden over de definitieve matching”
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24% van de VO-schoolleidingen vindt het matchingsysteem een verbetering ten opzichte
van het systeem van voorgaande jaren. Dit geldt tevens voor 32% van de overige
medewerkers op VO-scholen, 41% van de PO-schoolleidingen en 43% van de overige
medewerkers in PO. 46% van het VO vind het matching proces deels tot zeer transparant.
50% van de leerlingen die op een school van hun 3e voorkeur of lager zijn geplaatst was
tevreden met de uitslag van hun plaatsing (tegen 95% onder leerlingen op hun 1e of 2e
voorkeur). Daarentegen vindt 75% van de leerlingen op hun 3e voorkeur of lager het leuk
om naar hun nieuwe school te gaan (tegen 91 % onder leerlingen op hun 1e of 2e voorkeur).
Over de “sfeer” en “klasgenootjes” zijn deze leerlingen het meest tevreden. De “afstand naar
school” scoort het laagst. 85% van de leerlingen die op een school van hun 3e voorkeur of
lager zijn geplaatst zeggen tevens dat hun ouders tevreden zijn over de school waar ze nu
naartoe gaan. Dit geldt voor 93% van de leerlingen die op hun 1e of 2e voorkeur zijn geplaatst.

6.2 Berichtgeving plaatsingsresultaat
Volgens OCO hebben scholen geen standaard werkwijze gehanteerd voor het
informeren van ouders en leerlingen over het matchingresultaat. Dit blijkt uit berichten
van ouders op het forum van Stichting VSA. Sommige scholen bellen of e-mailen op de
ene dag en andere scholen zetten de lijst met geplaatste leerlingen op de schoolwebsite.
Andere scholen sturen op een ander moment een brief met het plaatsingsbesluit.
De betrokken partijen is in dit onderzoek gevraagd in welke mate zij vinden dat “alle
kinderen op hetzelfde moment geïnformeerd moeten worden over de definitieve
schoolplaatsing.” 90% van de ouders is het hiermee eens tot geheel mee eens. Dit geldt
tevens voor 84% van de VO-schoolleidingen en 90% van de overige medewerkers op VO.

6.3 Doelstellingen matching
Het overkoepelende doel van de matchingprocedure is het optimaal laten verlopen
van het overgangsproces van PO naar VO. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de
aanmelding en de inschrijving van de leerling op een school voor voortgezet onderwijs
staan hierbij centraal. Elke aanmelding dient door de VO-school zorgvuldig behandeld
te worden. Daarnaast moet het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating helder
en zo eerlijk mogelijk verlopen. Het tijdig en correct verschaffen van informatie over het
keuzeproces aan ouders, scholen en externe partijen is tevens een belangrijke doelstelling.
Belangrijk uitgangspunt van matching is dat de “pijn” van uitloting in het
voorgaande lotingsysteem wordt verdeeld over alle leerlingen. 88% van de ouders
vindt dat de VO-school elke aanmelding in redelijke tot hoge mate zorgvuldig
behandelt. 23% vindt dat matching in hoge tot zeer hoge mate heeft geleid tot
een beter plaatsingsresultaat. 42% van de ouders vindt dit niet of nauwelijks.
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22% vindt dat matching de pijn in hoge tot zeer hoge mate beter verdeeld. 51% vindt dat
de doelstelling transparantie van het matchings proces nauwelijks tot helemaal niet wordt
behaald.

Zorgvuldige behandeling van aanmeldingen door de VO-school 4% 8%
Een beter plaatsingsresultaat voor de leerlingen

19%

De pijn verdelen (zo min mogelijk leerlingen op een lage voorkeur)

17%

Transparantie van het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating
Helemaal niet

Nauwelijks

31%

46%

23%
23%

26%

35%

18%

5%

38%

17%

5%

25%

In redelijke mate

11%

31%

In hoge mate

15% 3%

In zeer hoge mate

Figuur 16: “Geef aan in hoeverre u vindt dat deze doelstellingen van Kernprocedure 14-15 zijn behaald” (ouders)

14% van de PO-scholen vindt dat VO-scholen de aanmeldingen zorgvuldig afhandelen
(zie Figuur 17). 21% vindt in hoge mate dat matching heeft geleid tot een beter
plaatsingsresultaat voor leerlingen. Het verdelen van de pijn (17%) en de transparantie van
het matching proces (17%) zijn volgens PO-scholen in hoge tot zeer hoge mate behaald.
Zorgvuldige behandeling van aanmeldingen door de VO-school
Een beter plaatsingsresultaat voor de leerlingen
De pijn verdelen (zo min mogelijk leerlingen op een lage voorkeur)
Transparantie van het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating
Helemaal niet

Nauwelijks

7%

21%

17%
7%

59%

14%
21%

10%

48%

21%

55%

14% 3%

38%

In redelijke mate

14%

35%
In hoge mate

14% 3%

In zeer hoge mate

Figuur 17: “Geef aan in hoeverre u vindt dat deze doelstellingen van de matching zijn behaald” (PO-schoolleidingen)

Figuur 18 laat zien dat 18% van de overige medewerkers in PO vinden dat matching in
hoge tot zeer hoge mate heeft geleid tot een beter plaatsingsresultaat voor leerlingen.
10% van de overige medewerkers vindt het matching proces in hoge mate transparant.
Zorgvuldige behandeling van aanmeldingen door de VO-school 3% 15%
Een beter plaatsingsresultaat voor de leerlingen

16%

De pijn verdelen (zo min mogelijk leerlingen op een lage voorkeur)

13%

Transparantie van het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating

12%
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20%
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44%

16% 2%

49%
37%

17% 1%
42%
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10%
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Figuur 18: “Geef aan in hoeverre u vindt dat deze doelstellingen van de matching zijn behaald” (overige
medewerkers PO)
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VO-scholen zijn gematigd in hun reactie over matching. 2% van de VO-schoolleidingen vindt
dat matching in hoge mate een beter plaatsingsresultaat voor leerlingen heeft bewerktstelligd..
Zorgvuldige behandeling van aanmeldingen door de VO-school

11%

Een beter plaatsingsresultaat voor de leerlingen

Helemaal niet

Nauwelijks
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Figuur 19: “Geef aan in hoeverre u vindt dat deze doelstellingen van de matching zijn behaald” (VOschoolleidingen)

18% van de overige medewerkers op VO vindt dat VO-scholen elke
aanmelding in hoge tot zeer hoge mate zorgvuldig behandelen (zie
Figuur 20). Overigens is 46% van de overige medewerkers in VO redelijk
tot zeer tevreden over de motivatie van leerlingen in de brugklassen.

Zorgvuldige behandeling van aanmeldingen door de VO-school
Een beter plaatsingsresultaat voor de leerlingen
De pijn verdelen (zo min mogelijk leerlingen op een lage voorkeur)
Transparantie van het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating
Helemaal niet
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Figuur 20: “Geef aan in hoeverre u vindt dat deze doelstellingen van de matching zijn behaald” (Overige
medewerkers VO)

15% van de externe partijen vindt in hoge tot zeer hoge mate dat matching tot een beter
plaatsingsresultaat heeft geleid. 20% vindt het matching proces in hoge tot zeer hoge
mate transparant.
Zorgvuldige behandeling van aanmeldingen door de VO-school

18%

Een beter plaatsingsresultaat voor de leerlingen
De pijn verdelen (zo min mogelijk leerlingen op een lage voorkeur)
Transparantie van het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating
Helemaal niet
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Figuur 21: “Geef aan in hoeverre u vindt dat deze doelstellingen van de matching zijn behaald” (Externe partijen)
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6.4

Aandachtspunten matching proces

In hoofdstuk 4 t/m 6 van dit rapport zijn in hoofdlijnen de voorbereidende fase, uitvoerende
fase en resultaatfase van het matching proces uitgelicht. Schoolkeuze, aanmelding en
plaatsing vormen daarbij centrale onderwerpen. Op basis van open antwoorden, gegeven
door ouders, PO, VO en externe partijen, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste
knelpunten van het matchingsysteem. Met deze punten is de meerderheid van de
ondervraagde personen het in enige mate eens tot zeer mee eens. Deze punten worden
hieronder per doelgroep inzichtelijk gemaakt.

OUDERS (n=653)
•

Communicatie over de definitieve plaatsing gebeurt niet op één moment, maar over
een tijdsbestek van twee weken én via veel verschillende wegen (e-mail, telefoon,
internet, of brief).

•

De tijd tussen aanmelding en bekendmaking van de definitieve plaatsing is veel te
lang.

•

Gebrekkige en onjuiste voorlichting over het matching proces (schoolkeuze,
aanmelding en plaatsing) vanuit PO en VO en de mogelijke gevolgen van matching
voor leerlingen.

•

Het hele proces wekt de indruk dat het zeer belangrijk is dat mijn kind een goede
keuze maakt. Deze indruk wordt voornamelijk gewekt tijdens open dagen van VOscholen. De uitkomsten komen echter willekeurig over, waardoor het lijkt alsof ouders
en kinderen geen enkele invloed op schoolkeuze hebben. Dit in tegenstelling tot het
oude lotingsysteem, waarbij het kind meer grip had op de inschrijving.

•

Scholen kunnen enkel meedoen met matching, wanneer zij gelijk zijn in sfeer,
opleidingsniveau en opleidingssysteem. Dit kan niet gelden voor scholen met
specifieke onderwijsrichtingen of geloofsovertuigingen.

•

Het verschil tussen 1e schoolkeuze en alles daaronder wordt klein gemaakt, terwijl dat
voor veel ouders en kinderen absoluut niet zo is.

•

De veronderstelling dat je ook tevreden moet zijn met de school van je derde keus is
fundamenteel onjuist.

•

Het is absurd dat je 6 tot 10 scholen moet opgeven, terwijl je maar geïnteresseerd
bent in 3 scholen.

•

Veel kinderen zijn niet op hun bewuste eerste voorkeur geplaatst.

•

Het aantal op te geven scholen, gecombineerd met de onduidelijkheid omtrent het
proces, brengt te veel druk en onzekerheid met zich mee.

•

Het is ontzettend druk op open dagen, waardoor de informatiefunctie van die dagen
achtergesteld wordt. Deze hectiek, gecombineerd met het aantal open dagen wat
bezocht moet worden levert veel stress op.

•

Het matching algoritme/systeem is voor veel ouders niet begrijpelijk.
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•

Matching is een ondoorzichtig systeem. Uitkomsten komen willekeurig over en het
systeem is niet goed getest.

•

Onbegrip over het verbod op ruilen tussen kinderen die elkaars 1e keuze hebben.

•

Matching houdt geen rekening met praktische zaken, zoals reisafstand en tweelingen
die naar dezelfde school willen, speciale behoeften, zoals dyslexie en keuzes voor
specifieke schoolsystemen, zoals profielklassen, tweetalige scholen, sportklassen,
technasia, muziek, kunst, of dyslexie.

•

Toelating tests van individuele scholen vallen vaak niet samenvallen met de matching,
waardoor sommige kinderen automatisch uitgesloten zijn van deelname aan de
matching.

•

Verwachtingsmanagement richting ouders laat te wensen over (voornamelijk vanuit
VO wordt de indruk gewekt dat 99-100% op de eerste keus wordt geplaatst).

•

De emotie van ouders heeft te veel de vrije hand gekregen.

•

Bij Gymnasia was de afgelopen jaren nauwelijks sprake van lotingen. Nu zijn veel
leerlingen geplaatst die bewust niet op Gymnasium wilden en andersom. Zeker bij
categorale Gymnasia levert dat problemen op wanneer de leerling geen Latijn en
Grieks wil doen.

•

Het uitgangspunt dat iemand niet op een 1e voorkeur komt, omdat iemand anders de
school op 5e voorkeursplek heeft staan is absurd.

•

Sommige leerlingen zijn pas 3 weken na aanvang van het schooljaar definitief
geplaatst op hun 1e of 2e voorkeur, terwijl ze al op hun 3e voorkeur naar school gaan.

PO (n=70)
•

Een plek buiten 1e voorkeur wordt nog steeds beschouwd als “uitloten”.

•

De onhaalbaarheid (door slechte planning) van het aanpassen van adviezen n.a.v.
boven verwachting gemaakte CITO-scores (maandag uitslag aan leerlingen geven,
donderdag erop moest aangepast advies binnen zijn bij VO).

•

Uitslag CITO werd op een woensdag (13 mei) bekendgemaakt. Wij konden toen niet
in het systeem en donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei waren vrije dagen (Hemelvaart).
We konden daardoor pas maandag de uitslagen bekend maken.

•

Het gegeven dat een advies kan worden ‘opgehoogd’ veroorzaakt druk op kinderen
om te oefenen met de CITO-toets, thuis. Sommige ouders kopen die extra hulp en
oefening. Kinderen komen zwaar onder druk te staan, met alle gevolgen van dien.
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•

VO-scholen bleken niet in staat oki-docs weer bijtijds ‘terug te geven’.

•

Er was verwarring over ‘teruggeven aanmelding’ vanuit VO-scholen. Sommige
leerlingen werden weer als niet-aangemeld geregistreerd.

•

Er waren ouders die extreem veel druk zetten op de leerkracht voor aanpassing naar
boven van het advies als de CITO-score (iets) hoger uitviel dan verwacht.

•

VO-scholen bleken lang niet allemaal goed geprepareerd op deze nieuwe procedure.
Sommige waren moeilijk bereikbaar. Ze moeten in die hectische periode in mei
eigenlijk iemand full time beschikbaar hebben voor de administratie van de procedure
en om ouders en scholen te woord te staan.

•

Ouders kwamen met (terechte) vragen over een ‘laatste mogelijkheid tot ruilen’ om zo
toch iets meer richting je eerste voorkeursschool te komen.

•

De voorrangsregel die sommige leerlingen hadden, mogen nooit als 8e mogelijkheid
opgevoerd worden. Je joker zet je enkel en uitsluitend in op de eerste plaats, anders
verspeel je hem.

•

De leerlingen worden gematcht aan de hand van hun lvs en de gegevens in het ELKK.
Er wordt door de school soms of helemaal geen extra informatie verkregen over een
kind.

•

Druk vanuit de basisschool wordt ervaren om adviezen te wijzigen na de CITO-score.
Ouders zorgen voor veel onrust en zeuren veel om adviezen te wijzigen. De VOscholen zeggen vaak dat ze een hoger advies mogen proberen, waar wij niet achter
staan. Hierdoor is het geven van ons advies niet logisch meer zo lijkt.

•

Ouders/ kinderen kiezen vaak voor een school in de buurt. In Amsterdam Noord
zijn niet genoeg scholen van verschillende niveaus om een realistische (lange)
voorkeurslijst op te geven.

•

Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn hebben moeite met het invullen van
de lijst en te weinig begrip van het systeem (waarschijnlijk begint dit al bij verwarring
van leerkrachten/scholen).

•

VO scholen profileren zich steeds meer, wat tot gevolg heeft dat leerlingen een
steeds bewustere keuze maken en voorkeur hebben. Dit levert aanzienlijke frustratie
op bij de definitieve matching wanneer deze buiten de bewuste keuze valt.
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VO (n=38)
•

Veel brugklassen bestaan na de matching voor minstens de helft uit leerlingen die
een andere school op 1e voorkeur hadden staan. Docenten merken dat aan het
verschil in motivatie met kinderen die de school wél op de 1e voorkeur hadden staan.

•

Leerlingen kiezen een VWO school, maar er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen VWO, VWO plus of gymnasium. Leerlingen worden op VWOplus/gymnasium
scholen geplaatst terwijl ze daar ongeschikt voor zijn en ze deze scholen op een lage
voorkeur hebben.

•

Verschillende VMBO-scholen hebben nooit te maken gehad met een loting. Kinderen
die zich via de oude methode in de 1e ronde bij ons kwamen aanmelden, konden
bijna altijd terecht. We moeten ouders van onze kinderen nu onnodig veel stress
bezorgen over het wel of niet plaatsen van hun kind.

•

De onzekerheid van ouders leidde tot veel telefonische reacties wat tot veel werk en
onduidelijkheid heeft geleid voor mensen die op de administratie werken. Er is veel
werk voor niets gedaan, doordat kinderen na inschrijving toch niet bij ons geplaatst
werden en we kregen heel veel aanmeldingen in de tweede ronde. Wij hebben
zeker veel meer leerlingen ingeschreven dan andere jaren. En dit alles in de examen
periode, waardoor de werkdruk op de administratie toch al extra hoog is.

•

Het is heel slecht van het systeem en te dogmatisch van de gemeente om de centrale
matching niet uit te breiden met optimalisering van keuze na de 1e ronde. Door star
en dogmatisch vast te houden aan de uitslag na 1 ronde worden de klanten van het
systeem, te weten de leerlingen, volledig genegeerd.

•

Het is niet voor alle basisschoolleerkrachten duidelijk wat er van ze verwacht wordt.
Dit leidt tot verkeerd ingevulde aanmeldingsformulieren.

•

Wij zijn een conceptschool, waarbij plaatsing van kinderen die niet voor het concept
kiezen zeer onwenselijk is.

•

Onze school is een VMBO basis/kader en Praktijkschool. De meeste ouders die bij
ons kwamen begrepen helemaal niets van het nieuwe systeem. Op onze school
komen van ouds her heel veel leerlingen met een extra zorgbehoefte. Wij spreken
de basisscholen persoonlijk over iedere aangemelde leerling en daarna bespreken
we dit in de intakecommissie. Vaak hebben we ook nog contact met ouders. Daarna
stellen we klassen samen waarin de leerling het best tot zijn recht kan komen. Voor
de VMBO b/k leerling voegde deze loting helemaal niets toe. Op geen enkele VMBO
b/k school in West was er een te veel aan aanbod. (misschien het Media College) Voor
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onze school was het een procedure waardoor we veel later wisten wie er kwamen
(veel te laat) en hierdoor ook ouders later konden betrekken en ons voorbereiden op
de leerlingen die kwamen. De loting is geen VMBO b/k probleem, maar een probleem
voor HAVO/VWO/GYMN. Verder werden we knettergek van de tientallen mails die ons
werden toegestuurd met mededelingen over MEPS. Wat er niet werkte, hoe dan wel
etc. Het was een enorme belasting voor de leerlingenadministratie, de roostermaker,
zorgcoördinator, intakecommissie, etc.
•

Wij zijn een VMBO school met LWOO en zijn gewend om op basis van de informatie
al vroeg met ouders rond de tafel te gaan om de ondersteuningsbehoefte af te
stemmen. “Kunnen wij bieden wat een kind nodig heeft” en visa versa. Het is heel
frustrerend als er een goede “match” is op basis van de warme overdracht, maar
dat vervolgens door een “koude matching en loting” de bewuste leerling niet naar
jouw school gaat komen. Vervolgens worden leerlingen ingeloot op zo’n laat moment
in het jaar dat er geen gedegen dossieronderzoek gedaan kan worden (inclusief
gesprek met de aanleverende basisschool, gesprek met ouder en kind m.b.t.
ondersteuningsbehoefte). Het tijdpad loting voor “passend onderwijs” en de matching
lopen totaal niet synchroon, waardoor zorgvuldig werken wordt tegengewerkt. Je wilt
zorgvuldig werken, maar krijgt daar simpelweg de ruimte en tijd niet voor.

Externe partijen (n=40)
•

De communicatie over matching richting scholen, ouders en leerlingen moet beter vanuit
een centraal punt worden gecoördineerd. Daarbij moet verwachtingsmanagement
een belangrijk streven zijn van deze communicatie.

•

De bereikbaarheid voor vragen van verantwoordelijke partijen moet verbeterd
worden.

•

De voorkeurslijst moet leidend zijn voor plaatsing. Het kan niet zo zijn dat kinderen
van hun eerste keuze worden verdrongen door kinderen met een lagere keuze.

•

De matching moet eerder uitgevoerd worden om conflicten in de uitvoering van de
plaatsingen te voorkomen en kinderen met een heroverwogen advies meer tijd te
kunnen geven om hun aanmelding te regelen.

•

100% garantie op een plaats in de top 3 schoolvoorkeuren moet mogelijk zijn.

•

Matching houdt geen rekening met speciale behoeften van kinderen, zoals dyslexie
of een voorkeur voor een specifiek soort onderwijs.
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7. Afsluiting en conclusie
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7. Afsluiting en conclusie
In dit afsluitende hoofdstuk wordt kort beschreven hoe de onderzoeksvraag
is onderzocht en wordt een koppeling gemaakt tussen de resultaten
en de doelstellingen van dit onderzoek. Vervolgens worden de
belangrijkste bevindingen van dit rapport nogmaals bondig geformuleerd.
7.1 Doelstelling
Het overkoepelende doel van dit onderzoek is het verschaffen van inzicht in de
tevredenheid omtrent het matching proces, evenals de uitkomsten ervan. Het matching
proces is geoperationaliseerd in drie fases, de voorbereidende fase (oriëntatie
en voorlichting vooraf), de uitvoerende fase (voorkeurslijst PO en aanmelding VO)
en de resultaatfase (definitieve matching). De doelstelling van dit onderzoek is
daarmee drieledig. Paragraaf 7.3 t/m 7.5 maken inzichtelijk in hoeverre men tevreden
is over de drie fases van het matching proces en de daarbij horende elementen.

7.2 Methodiek en betrouwbaarheid
De onderzoeksmethode ten aanzien van dit onderzoek bevat zowel kwalitatieve als
kwantitatieve elementen. Om een compleet beeld te krijgen van de probleemsituatie
zijn Individuele gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen. Vervolgens
zijn de uitkomsten van deze gesprekken breed onderzocht onder de totale populatie
(ouders, leerlingen, PO, VO en externe partijen). Bureauonderzoek heeft tevens
in enige mate inzicht verschaft in de achtergrond van matching en de opvattingen
ten aanzien van matching. In dit onderzoek kan niet worden achterhaald hoeveel
ouders en leerlingen uiteindelijk zijn benaderd om deel te nemen aan de online
vragenlijst. Met uitzondering van de leerlingen lijken de ondervraagde ouders een
redelijke afspiegeling van de doelpopulatie. Dit geldt ook voor de ondervraagden
uit PO en VO. Daarbij moet gezegd worden dat het aandeel VWO-leerlingen en
ouders van VWO-leerlingen in dit onderzoek hoger is dan in de gehele populatie.
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7.3 Voorbereidende fase
De planning voor het plaatsingsbesluit is vastgelegd in het Tijdpad Kernprocedure.
Omstreeks oktober 2014 is men begonnen met het verstrekken van informatie over het
matching proces. Uiterlijk 9 juni 2015 hoorden kinderen uiteindelijk waar zij geplaatst zijn.
50% van alle betrokkenen is proactief op zoek gegaan naar informatie over het matching
proces. 75% van de PO-scholen geeft aan in enige mate op de hoogte te zijn van de
voorrangsregels die voor leerlingen gelden. 29% van de ouders bevestigen dat ze deels
tot helemaal niet op de hoogte waren van de voorrangsregels en 35% van de ouders geeft
aan dat de informatie over profielklassen voor hen in enige mate onduidelijk was. 54% van
de ouders kon redelijk tot goed bij het PO terecht met vragen over het matching proces.
Ouders laten zich het meest informeren door open dagen van VO-scholen en de
Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam. Daarnaast raadplegen zij hun netwerk,
internet en Stichting VSA om meer informatie over matching te vergaren. Dat open dagen
een belangrijke bron van informatie zijn, blijkt uit het aantal ouders en leerlingen die
meerdere open dagen hebben bezocht (56% van de ouders en 45% van de leerlingen
heeft 6 of méér open dagen bezocht). 46% van de ouders klaagt dat de open dagen,
hoewel wel vaak leuk, chaotisch waren. Deze drukte op open dagen leidt tot stress
en frustratie bij zowel ouders, leerlingen, als schoolmedewerkers. Informatie over het
invullen van de voorkeurslijst, de aanmelding en de definitieve matching en de mogelijke
uitkomsten ervan zijn bij de meeste open dagen niet aan bod geweest. VO-scholen
profileren zich op dusdanige wijze dat veel ouders en leerlingen een steeds bewustere
keuze maken voor een of meerdere scholen. De onwetendheid van ouders heeft,
naast de elementen van het matching proces, voornamelijk betrekking op de werking
van het matching systeem (‘deferred acceptance’) en de mogelijke uitkomsten ervan
(bijvoorbeeld niet terecht komen op een voorkeursschool). Dergelijke uitkomsten staan
overigens wel beschreven in de keuzegids. De open dagen van VO-scholen vonden
plaats in de maanden januari, februari en maart van 2015. De oriëntatie via open dagen
viel samen met de bekendmaking van het basisschooladvies voor leerlingen van groep 8.
Het moment waarop het basisschooladvies gegeven wordt is volgens PO en externe
partijen goed haalbaar. Men is minder positief over de haalbaarheid van het heroverwegen
van basisschooladviezen op basis van de CITO-score, half mei en het aanmelden van
deze leerlingen op een VO-school, een week na de heroverweging. Volgens bijna de helft
van de VO-scholen wordt dit veroorzaakt doordat een heroverweging in het Matchings
En Plaatsingssysteem (MEPS) niet goed verwerkt kan worden. De samenwerking
tussen PO en VO is daarbij een punt van aandacht. 41% van de VO-scholen krijgt
voldoende informatie om het basisschooladvies van leerlingen mee te ondersteunen.
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7.4 Uitvoerende fase
Aansluitend aan de oriëntatieperiode volgt de aanmeldingsperiode. Ouders en leerlingen
maken een voorkeurslijst van VO-scholen, waarna deze door PO-medewerkers wordt
ingediend. Vervolgens is een VO-medewerker verantwoordelijk voor het indienen van de
aanmelding in MEPS. Volgens de keuzegids houden ouders meer regie over de voorkeuren
van hun kind wanneer zij meer scholen invullen, omdat de kans dan kleinder is dat ze op
een willekeurige school worden geplaatst. 75% van de ouders vindt het belangrijk tot zeer
belangrijk om deze regie te hebben. Na afloop van de matching heeft 18% van de ouders
het gevoel gehad dat ze in enige mate controle hadden op de uiteindelijke plaatsing
van hun kind. 33% van de ouders vinden het matching proces in enige mate transparant.
Voor de rest van de ouders levert dit onzekerheid op. 53% van de ouders en 56% van
de leerlingen vindt het moeilijk om een complete voorkeurslijst volledig in te vullen. Uit
de open antwoorden van ouders en leerlingen komt naar voren dat zij door de open
dagen een bewuste keuze maken voor enkele scholen. Hoewel het PO overwegend van
mening is dat de voorkeurslijst eenvoudig in te vullen is, onderschrijven zij wel degelijk
de problemen die ouders en leerlingen hierbij ondervinden. Het matching systeem houdt
daarnaast volgens 37% van de ouders in hoge tot zeer hoge mate rekening met kinderen
die in een profielklas terecht willen komen (6% vindt dit niet of helemaal niet). 6% van de POmedewerkers vindt tevens van niet. 31% van de ouders vindt tevens dat matching in hoge
tot zeer hoge mate rekening houdt met kinderen die speciale behoeften hebben, zoals
dyslexie. 5% vindt juist van niet en ook 5% van de PO-medewerkers vindt juist van niet. De
voorkeurslijst wordt vervolgens in MEPS verwerkt. 73% van de VO-medewerkers vindt het
redelijk tot zeer eenvoudig om een voorkeurslijst in te voeren in MEPS. 32% vindt het redelijk
tot zeer eenvoudig om een leerling met heroverwogen advies aan te passen in MEPS.
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7.5 Resultaatfase
Wanneer alle leerlingen, inclusief de leerlingen met een heroverwogen basisadvies, zijn
aangemeld dan volgt begin juni de definitieve matching. Alle betrokken leerlingen worden
op een VO-school geplaatst, waarna de VO-school de plaatsingen communiceert met de
leerlingen. In de werkelijke situatie is 95% van alle leerlingen geplaatst binnen de top
3 van hun voorkeur. In dit onderzoek gold dit voor 87% van de kinderen van de ouders
die hebben deelgenomen aan dit onderzoek en 94% van de leerlingen die hebben
deelgenomen aan dit onderzoek. 83% van de ouders is in enige mate tevreden met de
plaatsing van hun kind. Dit komt mede doordat 77% van de ouders een plaatsing in de
top 3 van voorkeuren acceptabel vindt. Daarbij moet gezegd worden dat een 1e voorkeur
voor een ouder of kind een totaal ander gewicht heeft dan een 2e of 3e voorkeur. 24%
van de VO-schoolleidingen vindt het matching systeem een verbetering ten opzichte
van het vorige systeem. Kinderen die op een derde voorkeur of lager zijn geplaatst zijn
aanzienlijk minder vaak tevreden met hun uitslag (50%), dan kinderen die op hun 1e of 2e
voorkeur zijn geplaatst (94%). Het verschil in tevredenheid tussen deze twee groepen is
een stuk kleiner (respectievelijk 75% versus 91%). VO-scholen hebben geen standaard
werkwijze wat betreft het informeren van ouders en leerlingen over het matchingsresultaat.
90% van de ouders vindt dat alle kinderen op hetzelfde moment en via dezelfde wijze
geïnformeerd moeten worden over het matchingsresultaat. De VO-schoolleidingen (84%)
en overige medewerkers VO (90%) sluiten zich aan bij deze mening. Enkele belangrijke
doelstellingen zijn verbonden aan de nieuwe matching.
23% van de ouders vindt dat matching in hoge tot zeer hoge mate heeft geleid tot een
beter plaatsingsresultaat dan het oude plaatsingssysteem (PO: 20%; VO: 5%; externe
partijen: 15%). Daarentegen vindt 42% van de ouders dit niet of nauwelijks (PO: 36%; VO:
60%; externe partijen: 58%).
22% van de ouders vindt dat matching de pijn van uitloting goed tot zeer goed heeft
verdeeld (PO: 17%; VO: 10%; externe partijen: 23%). 40% van de ouders vindt dit niet of
nauwelijks (PO: 31%; VO: 54%; externe partijen: 48%).
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18% van de ouders vindt het matching proces in hoge tot zeer hoge mate transparant
(PO: 12%; VO: 10%; externe partijen: 20%). 51% van de ouders vindt het matching
proces niet of nauwelijks transparant (PO: 49%; VO: 54%; externe partijen: 56%).
Over het algemeen vindt 41% van de PO-schoolleidingen het matchingsysteem
een verbetering ten opzichte van het oude systeem. Dit geldt ook voor 43% van de
medewerkers op het PO. 24% van de VO-schoolleidingen het matchingsysteem een
verbetering ten opzichte van het oude systeem. Dit geldt voor 32% van de medewerkers
op het VO. 57% van het VO vindt matching geen of helemaal geen goed alternatief voor
ten opzichte van voorgaande jaren.
Alle cijfers uit het onderzoek zijn tevens terug te vinden in Bijlage I t/m V.
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Bijlagen I t/m V: cijfertabellen
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders

Onderzoek Matching, 2015

Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage I: Tabellen ouders
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Bijlage II: tabellen leerlingen

59

Bijlage II: tabellen leerlingen
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Bijlage II: tabellen leerlingen
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Bijlage II: tabellen leerlingen
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Bijlage II: tabellen leerlingen
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO

67

Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage III: tabellen PO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage IV: tabellen VO
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Bijlage V: tabellen externe partijen
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Bijlage V: tabellen externe partijen
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Bijlage V: tabellen externe partijen
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Bijlage V: tabellen externe partijen
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Bijlage V: tabellen externe partijen
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Bijlage V: tabellen externe partijen

