NADERE UITLEG
Procedure Loting en Matching 2022

Ten aanzien van de bezwaartermijn:
In Bijlage 8 van de Kernprocedure, artikel 2.1 staat geschreven:
“Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na bekendmaking van het plaatsingsaanbod
(oftewel het besluit tot weigering van de toelating van een leerling tot de VO-school van eerste
voorkeur) bezwaar maken.”
De wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaar tegen een plaatsingsbesluit bij een
schoolbestuur is zes weken. Dat betekent dat ouders die binnen die termijn van zes weken
een bezwaar indienen ook kunnen rekenen op behandeling van hun bezwaar door de
onafhankelijke bezwaren- en toetsingscommissie. ’Termijn’ in artikel 2.2 in Bijlage 8 van de
kernprocedure 2022 moet gezien het voorgaande gelezen worden als ‘wettelijke termijn’. Het
is echter voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats de leerling, van belang dit zo
spoedig mogelijk na het bekend worden van de uitslag van de Loting en Matching te laten
plaatsvinden. Zo kan de behandeling en opvolging (eventuele bemiddeling) zo spoedig
mogelijk gestart worden en wordt de kans op een bevredigende oplossing vergroot. Ouders
die de maximale termijn tot het uiterste benutten creëren hiermee voor zichzelf een nadeel
dat we proberen te voorkomen door de termijn van twee weken als standaard in de
procedure op te nemen.

Ten aanzien van de omkering van de Lotnummers voor de reservelijsten:
De onder nummering 1.8 van bijlage II van de Kernprocedure 2022 (procesomschrijving)
genoemde ‘omgedraaide reservelijsten’ worden als volgt beschreven in paragraaf 5.3 van de
Kernprocedure 2022:
“Reservelijst: Voor de VO-scholen waar meer aanmeldingen zijn dan capaciteit (beschikbare
plekken) wordt een reservelijst aangemaakt. Bij de samenstelling van de volgorde van de
reservelijst is het lotnummer leidend, waarbij de leerling met het meest ongunstige
lotnummer die de betreffende school als eerste voorkeur heeft opgegeven, maar niet
geplaatst is op deze school, bovenaan de reservelijst komt te staan.”
Dit betekent dat leerlingen met een ongunstig lotnummer bij de Loting hier een voordeel
hebben ten opzichte van leerlingen met een gunstiger lotnummer.

