
 

P E R S B E R I C H T  

Voorrangsregels VO verdwijnen m.i.v. van schooljaar 24/25 (leerlingen groep 7) 

De schoolbesturen van het Amsterdamse VO die deelnemen aan de centrale loting en matching, 

verenigd in OSVO, hebben besloten dat met ingang van schooljaar 2024/2025 (betreft de 

leerlingen in de huidige groep 7 van de basisscholen) de voorrangsregels voor toekomstige 

brugklassers van Montessori-, Dalton- of Vrije School-basisscholen, die zich aanmelden voor een 

middelbare school met een soortgelijk onderwijsconcept komen te vervallen.  

Dit besluit is op basis van de meerderheid genomen na een positief advies van de klankbordgroep 

loting & matching, waarin het basisonderwijs, ouders, de Kinderombudsman en de Gemeente 

Amsterdam vertegenwoordigd zijn. 

De afgelopen jaren zijn de voorrangsregels stapsgewijs afgebouwd. Zo werd eerder al de voorrang 

voor broertjes en zusjes afgeschaft. Met het afschaffen van de voorrangsregels voor Montessori-, 

Dalton- en Vrije Schoolonderwijs wordt een gelijke situatie gecreëerd voor alle leerlingen die 

deelnemen aan de centrale loting en matching in Amsterdam.  

Voor het afschaffen van deze voorrangsregel heeft OSVO de volgende argumenten.  

• Alle leerlingen krijgen zo evenveel kans om op een school van eerste voorkeur geplaatst te 

worden. Voorrangsregels, in welke vorm dan ook, voorkomen dit.  

• We zorgen zo voor gelijkheid tussen de onderwijsconcepten Montessori, Dalton en Vrije School 

die wél een voorrangsregel kenden, en de overige onderwijsconcepten van Amsterdamse VO-

scholen.  

• Doordat de instroom bij sommige scholen (vestigingen van Spinoza en MSA) vrijwel geheel werd 

gevuld met leerlingen van respectievelijk Dalton- en Montessori-basisscholen zijn  deze scholen 

minder toegankelijk voor leerlingen die niet van een Dalton- of Montessori-basisschool komen.  

• Niet alle leerlingen van een Dalton- of Montessori-basisschool werden met de centrale loting en 

matching op de Dalton- of Montessorischool van eerste voorkeur ingeloot, terwijl men wel die 

verwachting had. De voorrangsregels creëerden daardoor verwachtingen die niet gegarandeerd 

uitkwamen.  

Het afschaffen van de voorrangsregels zal naar verwachting stimulerend werken voor toekomstige 

brugklassers en hun ouders om zich ook te oriënteren op andere scholen met aantrekkelijke 

onderwijsconcepten, anders dan Dalton-, Montessori- en Vrije Scholen. Omgekeerd gaan ouders en 

leerlingen die dachten geen of weinig kans te maken op een Dalton-, Montessori- of Vrije School zich 

hier wellicht meer op oriënteren.  

 

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot Rick Steur, voorzitter OSVO (R.Steur@verenigingosvo.nl of 

telefonisch 06 2950 1585) of het secretariaat: secretariaat@verenigingosvo.nl 
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