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PERSBERICHT LOTING EN MATCHING 2021 
 
 
Amsterdam, 1 juni 2021 
  
Kortgeleden heeft de OSVO ontdekt dat er een fout is gemaakt in de procedurele uitvoering van de 
Centrale Loting & Matching 2021, alleen daar waar het de zogenaamde staartverbetering betreft. 
Dit jaar heeft de OSVO voor het eerst een extra procedure gestart om het aantal leerlingen dat een 
lage plek kreeg bij de Loting en Matching zoveel mogelijk op een hogere plek te krijgen, door de 
meest ongunstig geplaatsten algoritmisch voorrang te verlenen boven de iets gunstiger geplaatsten.  
 
De leerlingen die daarvoor in aanmerking kwamen zijn echter in de verkeerde volgorde behandeld 
(het meest gunstige lotnummer eerst, in plaats van het meest ongunstige lotnummer eerst). 
 
Deze fout is na controleren van de totale procedure geconstateerd. OSVO heeft daarna gekeken wat 
de resultaten zouden zijn geweest als de fout niet was gemaakt. 
Naast het (h)erkennen van de fout wil OSVO expliciet zeggen dat dit voor de betrokken leerlingen en 
ouders uiterst vervelend is. Als de fout niet was gemaakt hadden zij al weken geleden op een andere 
plek kunnen rekenen: excuses voor de fout zijn op zijn plaats. 
OSVO heeft contact opgenomen met alle ouders en leerlingen die door deze fout benadeeld zijn. 
 
Het goede nieuws is dat OSVO de fout voor de volle 100 procent heeft kunnen herstellen en een 
nieuw plaatsingsaanbod heeft kunnen doen aan alle gedupeerde leerlingen. 
 
Voor 20 kinderen betekent dit dat ze alsnog op een school terecht kunnen waar ze oorspronkelijk 
liever heen wilden. Door deze fout zijn een aantal kinderen ook hoger geplaatst dan zonder deze 
fout zou zijn gebeurd. Die leerlingen hebben profijt gehad van de fout en dat laten we zo. Voor de 
rest van de leerlingen maakt de fout niet uit: het zou geen verandering hebben betekend. 
Het eindresultaat laat zien dat de staart aanzienlijk kleiner is dan voorgaande jaren en dat we 
daarmee, zeker met ruim 300 leerlingen meer die dit jaar aan de Loting en Matching hebben 
deelgenomen, een acceptabel resultaat hebben bereikt.  
Indien gewenst kan de OSVO de benodigde gegevens delen om aan te tonen hoe deze fout is 
opgelost nadat het aan het licht is gekomen. Dit in het kader van transparantie. 
 
 
Voor nadere informatie: 
Rob Oudkerk (voorzitter Vereniging OSVO) 
T: 06 - 5421 2392 
E: r.oudkerk@verenigingosvo.nl 
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