
 

 

Centrale Loting & Matching voor plaatsing van basisschoolleerlingen in het 

voortgezet onderwijs 2022  

Van: OSVO 

 

Datum: 7 april 2022 

Deze week, op dinsdag 5 april, is voor de achtste keer in Amsterdam de Centrale loting en matching 

voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 

7.943 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.859 plaatsen op scholen voor voortgezet 

onderwijs beschikbaar. Getalsmatig zijn er dus meer dan voldoende plekken en is er derhalve meer 

dan voldoende keus. Omdat er echter op veel scholen meer aanmeldingen zijn dan een plek, kan niet 

iedere leerling op zijn of haar school van de eerste keuze worden geplaatst. Vooraf hebben leerlingen 

met hun ouders daarom voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet 

onderwijs. Op basis van deze lijsten is de Centrale loting en matching uitgevoerd onder toezicht van 

een notaris en in aanwezigheid van diverse getuigen.  

Ieder jaar is de uitslag van deze matching weer een spannend moment, voor leerlingen en ouders 

natuurlijk in het bijzonder. Dat beseffen wij ten zeerste. Sowieso is de overgang van basis- naar 

voortgezet onderwijs al een belangrijk moment, los van de uitslag van de loting en matching. Maar 

wat betreft dat laatste, zit achter de door een computer gemaakte lijst van bijna 8.000 leerlingen de 

beleving van een individuele leerling en zijn of haar naasten.  

In Amsterdam is er geen tekort aan HAVO of VWO plekken. Er is wel een grote druk op een aantal 

populaire scholen en er zijn scholen die om uiteenlopende redenen meer moeite hebben om 

leerlingen aan te trekken. Niet de onderwijskwaliteit, maar onder andere imago, locatie en profiel 

spelen daarbij een belangrijke rol. OSVO streeft naar een passende plek voor iedere Amsterdamse 

leerling en een goede balans tussen vraag en aanbod. De schoolbesturen bevinden zich midden in 

een proces om hier consequenties aan te verbinden. Dat vergt samenwerking en afstemming tussen 

scholen met een overaanmelding en scholen waar nog plek is, waarbij goed naar de aanbodzijde 

gekeken zal worden. 

Dit jaar is op basis van de proefmatching (zie hieronder) tot een herverdeling van beschikbare 

plekken gekomen en zijn al kleine aanpassingen mogelijk gebleken in de totale capaciteit. We zijn er 

daarmee nog niet. De samenwerking en afstemming tussen scholen moet ervoor zorgen dat de 

komende jaren nog meer kinderen op scholen geplaatst kunnen worden die hoger op hun 

voorkeurlijst ligt. 

Plaatsingsgarantie gerealiseerd 

 

Vier jaar geleden werd een plaatsingsgarantie ingevoerd. De plaatsingsgarantie van de Amsterdamse 

scholen voor voortgezet onderwijs geldt als een leerling een minimum aantal voorkeuren indient. De 



voortgezet onderwijsscholen in Amsterdam zorgen er dan voor dat al deze leerlingen op een school 

van hun voorkeurslijst worden geplaatst. De voorwaarde van de lijstlengte verschilt per schooladvies:  

 

1. Vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k: 4 scholen voor voortgezet onderwijs op de voorkeurslijst.  

2. Vmbo-t en vmbo-t/havo: 6 scholen voor voortgezet onderwijs op de voorkeurslijst.  

3. Havo, havo/vwo en vwo: 12 scholen voor voortgezet onderwijs op de voorkeurslijst.  

 

Ook dit jaar verliep de plaatsingsgarantie via het computersysteem. De VO-scholen hebben ter 

verwezenlijking van de plaatsingsgarantie per VO-school per capaciteitsgroep 4% 

capaciteitsuitbreiding ingezet bovenop de opgegeven capaciteit. Met als resultaat dat ook dit jaar de 

plaatsingsgarantie is waargemaakt. Het resultaat van de Centrale loting en matching is dat er 

vandaag 7.943 leerlingen een plaatsingsaanbod is gedaan op een school van hun voorkeurslijst.  

Staartverbetering  

 

Evenals vorig jaar is de zogenoemde staartverbetering toegepast, een extra inspanning om het aantal 

leerlingen dat laag op hun voorkeurslijst wordt geplaatst te verminderen. De 4% extra capaciteit, 

zoals hierboven genoemd wordt na de plaatsingsgarantie ingezet voor de staartverbetering. Hierbij 

worden leerlingen met een ongunstig lotnummer als eerste geplaatst, zodat zij niet twee keer nadeel 

ondervinden van een ongunstig lotnummer. Leerlingen die in eerste instantie geplaatst waren op 

plek 3-4 voor vmbo-b/k, op plek 5-6 voor vmbo-tl en op plek 9 t/m 12 voor havo/vwo, komen in 

aanmerkingen voor de procedure voor staartverbetering. Deze staartverbetering verloopt via het 

computersysteem. Vorig jaar was het voor het eerst dat geen enkele leerling geplaatst is op plek 12 

van zijn/ haar voorkeurslijst. Dit jaar is dat wederom het geval.  

Leerlingen met een dubbeladvies op het hoogste niveau   

 

Vorig jaar is er ervaring opgedaan met het ‘kansrijk’ plaatsen en dat is dit jaar gecontinueerd. Dit jaar 

is de term ‘kansrijk’ vervangen door ‘plaatsen op het hoogste niveau’. Dit houdt in dat groep 8-

leerlingen met een dubbeladvies konden kiezen of zij zich aanmelden voor een gemengde klas op het 

niveau van het dubbeladvies, of voor een klas op het hoogste niveau van het dubbeladvies. Wanneer 

er genoeg belangstelling is voor plaatsing op het hoogste niveau onder leerlingen met een 

dubbeladvies, heeft de school een klas voor hen geformeerd.  

Proefmatching 28 maart jl.  

 

De proefmatching is uitgevoerd vóór de Centrale loting en matching. Omwille van de zorgvuldigheid 

en professionaliteit is bekeken of het (computer)systeem goed werkte en hoe het resultaat eruit zou 

kunnen komen te zien voor de totale groep. De digitale proefmatching is uitgevoerd nadat alle 

aanmeldingen binnen waren. Op dat moment was dus helder hoeveel leerlingen wensten deel te 

nemen aan de Centrale loting en matching en welke voorkeuren er waren. De proefmatching bood 

ook de kans om te bekijken of het mogelijk is om, binnen de maximale capaciteit per school, het 

totale resultaat te verbeteren door middel van het herverdelen van de capaciteit. Uit de 

proefmatching bleek dat er voldoende capaciteit in Amsterdam was voor de aangemelde leerlingen. 

Uit de analyse bleek ook dat er op meerdere scholen een mogelijkheid was tot herverdeling van 

beschikbare plekken en kleine aanpassingen in de totale capaciteit. Het resultaat van deze 

aanpassing zorgde dat in de Centrale loting en matching meer leerlingen een plaatsingsaanbod 

konden krijgen van een voortgezet onderwijs school van eerste voorkeur.  



Bekendmaking aan leerlingen en ouders  

 

Alle leerlingen kunnen vandaag tegelijkertijd de uitslag online bekijken; alle ouders hebben toegang 

tot een speciaal hiervoor ingericht ouderportaal. Op dezelfde dag sturen de scholen voor voortgezet 

onderwijs aan de leerlingen een officiële brief waarin hun plaatsingsaanbod wordt bevestigd. De 

leerlingen die een aanbod op een voortgezet onderwijs school negende voorkeur en lager een 

aanbod ontvingen, zijn hierover gebeld door de Servicedesk van de Centrale loting en matching.  

 

Plaatsingsaanbod in Centrale Loting & Matching (2022)  

 

Het plaatsingsaanbod in de Centrale Loting en Matching van 2022 ziet er als volgt uit:  

  

Voorkeur Aantal Percentage Cumulatief aantal Cumulatief 
percentage 

1e 5.987 75,37% 5.987 75,37% 

2e 892 11,23% 6.879 86,60% 

3e 396 4,99% 7.275 91,59% 

4e 233 2,93% 7.508 94,52% 

5e 136 1,71% 7.644 96,23% 

6e 110 1,38% 7.754 97,61% 

7e 71 0,89% 7.825 98,50% 

8e 42 0,53% 7.867 99,03% 

9e 26 0,33% 7.893 99,36% 

10e 33 0,42% 7.926 99,78% 

11e 17 0,21% 7.943 100,00% 

12e 0 0,00%   

ongeplaatst 0 0,00%   

 

De tweede Centrale Loting & Matching op 13 april  

Leerlingen die niet tevreden zijn met het plaatsingsaanbod, kunnen binnen vijf dagen een nieuwe 

keuze maken uit de scholen waar nog plek is. Op vrijdag 8, maandag 11 en dinsdag 12 april is er voor 

deze leerlingen gelegenheid om zich digitaal aan te melden. Als leerlingen met een nieuwe 

voorkeurslijst zich uiterlijk dinsdag 12 april opnieuw aanmelden, krijgen zij op donderdag 14 april om 

15:30 uur te horen van welke voortgezet onderwijs school zij een plaatsingsaanbod ontvangen. Dit 

zal opnieuw via het digitale ouderportaal te zien zijn.  

 

Achtergrond  
 

De noodzaak van loting  

De capaciteit van een voortgezet onderwijs school is beperkt. Deze is immers afhankelijk van de te 

borgen kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsconcept en de fysieke omvang van het 

schoolgebouw. De vaststelling van de uiteindelijke capaciteit van een voortgezet onderwijs school is 

het resultaat van een afweging, gemaakt door de voortgezet onderwijs school en diens bestuur. 

Omdat niet alle leerlingen naar dezelfde voortgezet onderwijs school kunnen gaan, is het 



noodzakelijk dat er op meerdere Amsterdamse scholen wordt geloot. Sinds 2015 wordt dit centraal 

georganiseerd: de Centrale loting en matching.  

Centrale Loting & Matching  

Voor de plaatsing is aan iedere leerling een lotingsnummer gekoppeld dat willekeurig is gegenereerd. 

Via een lotingsmethodiek kunnen zoveel mogelijk leerlingen een plaatsingsaanbod krijgen van de 

voortgezet onderwijs school van hun eerste voorkeur. Leerlingen kunnen onderling niet ruilen om op 

een hogere plek van hun voorkeurslijst te komen. 

Informatie ouders en basisscholen  

 

Ouders en basisscholen zijn geïnformeerd over de Kernprocedure via de Keuzegids Voortgezet 

Onderwijs Amsterdam, de website www.keuzegidsamsterdam.nl en een ruim aanbod aan 

informatiemateriaal. Ook kunnen zij contact opnemen met de voortgezet onderwijs school waarvan 

het plaatsingsaanbod is ontvangen. Bovendien is er tot en met 22 april een telefonische servicedesk 

bereikbaar voor vragen van ouders en leerlingen. De servicedesk medewerkers zitten klaar om 

contact te kunnen hebben met ouders en leerlingen. In het OSVO zijn de schoolbesturen in het 

Amsterdamse voortgezet onderwijs vertegenwoordigd.  

 

Voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: OSVO, 

secretariaat@verenigingosvo.nl t.a.v. dhr. R. Oudkerk 


