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Onderwerp  Bekendmaking resultaat Kernprocedure 2016 

Geachte commissieleden, 

Vandaag, op 7 april, is door het OSVO de uitkomst van de centrale loting en  matching  bekend 

gemaakt. De ouders van 7.453 leerlingen die deelnemen aan de centrale loting en  matching  

kunnen vandaag vanaf15:30 uur  online  inzien op welke school hun kind is geplaatst. Via deze 
brief informeer ik u over de eerste uitkomsten. 

Uitslag Centrale Loting en  Matching  2016 

Dit jaar hebben 7.453 leerlingen deelgenomen aan de centrale loting en  matching.  Voor deze 

leerlingen zijn er 10.196 beschikbare plaatsen in het voortgezet onderwijs. Het OSVO heeft de 

centrale loting en  matching  onder toezicht van een notaris uitgevoerd. Deelnemende 
leerlingen zijn als volgt geplaatstl: 

voorkeur aantal percentage cumulatief aantal cumulatief percentage 

le 6235 83,66% 6235 83,66% 

2e 649 8,71% 6884 92,37'3 

3e 213 2,86% 7097 95,23% 

4e 81 1,09% 7178 96,32% 

Se 73 0,98% 7251 97,30% 

6e 59 0,79% 7310 98,09`0 

7e 38 0,51% 7348 98,60% 

8e 39 0,52% 7387 99,12% 

9e 14 0,19% 7401 99,31% 

10e 8 0,11% 7409 99,42% 

11e 4 0,05% 7413 99,47% 

12e 3 0,04% 7416 99,51% 

niet 37 0,50% 7453 100,00% 

Bron: OSVO, het betreft voorkeursscholen: meerdere profielklassen op een lijst zijn als één voorkeurschool geteld. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Deze percentages komen overeen met de simulatie die vorig jaar als onderdeel van de 
evaluatie is uitgevoerd en toen met u is gedeeld (commissiebrief "Uitkomst evaluatie en 
tevreden heidsonderzoek  matching  po-vo" d.d. 05-10-2015 )2 . 

Alle ouders hebben toegang tot een  online portal,  waar zij vandaag vanaf 15:30 uur kunnen 

inzien waar hun kind geplaatst is en wat eventuele vervolgstappen zijn. Indien ouders geen 
toegang tot internet hebben, kunnen zij via de basisschool kennisnemen waar hun kind 
geplaatst is. Daarnaast sturen alle vo-scholen vandaag een brief naar de leerlingen die op hun 

school zijn geplaatst. 

Niet alle leerlingen namen deel aan de centrale loting en  matching.  520 leerlingen die zich 

aanmelden voor het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, een kopklas of een 
tussenvoorziening (nevenvestiging zorg) zijn rechtstreeks geplaatst. 

Niet-geplaatste leerlingen 
Het OSVO garandeert alle leerlingen een plek van voldoende kwaliteit, passend bij zijn/haar 
basisschooladvies. Op dit moment zijn 37 leerlingen nog niet geplaatst. Voor deze leerlingen 
geldt dat zij vanwege hun lotnummer zijn uitgeloot op alle scholen die op hun voorkeurslijst 

staan. 

Alle ouders van niet-geplaatste leerlingen worden vandaag door het OSVO gebeld. Zij worden 
geïnformeerd waarom hun kind niet is geplaatst, welke scholen nog plek hebben en hoe en 
wanneer hun kind zich voor een van die scholen kan aanmelden. Nadat ouders hun kind 
opnieuw met een voorkeurslijst hebben aangemeld, krijgen ze op vrijdag 15 april te horen op 

welke school hun kind geplaatst is. 

Vervolgprocedure 
Ouders met vragen of opmerkingen kunnen allereerst kijken of hun vraag wordt beantwoord 

door de  frequently asked questions  op de website van het OSVO. Is dit niet het geval, dan 

kunnen zij contact opnemen met de school van plaatsing. Mochten er vragen zijn die daar niet 
kunnen worden beantwoord, dan kunnen ouders contact opnemen met het OSVO. Hiertoe 
heeft het OSVO een servicedesk geformeerd die de komende dagen sterk bezet is en zowel in 

avonduren, als op zaterdag bereikbaar is. 

Leerlingen die op scholen zijn uitgeloot, staan op basis van hun lotnurnmer op de reservelijst 

van die school (of scholen). 

Met de centrale loting en  matching  is niet gewacht op een eventuele heroverweging van 

basisschooladviezen op basis van de centrale eindtoets in groep 8. De centrale eindtoets 
wordt in de week van 18 april afgenomen. De bekendmaking van de uitslag van de centrale 

2  Zie "Simulatie analyse  matching  en plaatsing voortgezet onderwijs Amsterdam 2015", dit rapport is als onderdeel van de evaluatie 
op 5 oktober 2015 aan de commissie JC verstuurd. In dit rapport was met een simulatie voorspeld dat 82% op de eerste voorkeur 
geplaatst zou worden, 94.8% zou op een school uit de top 3 terecht komen, 97.4% zou op een school uit de top 5 terecht komen 
en 2.6% zou buiten de top 5 of niet geplaatst worden. 
Ter vergelijking: met een ander algoritme kwam afgelopen jaar 73.6% op de eerste voorkeur, 94.7 % op een school uit de top 3 
98.5 % op een school uit de top 5 en 1.6 % is buiten de top 5 of niet geplaatst. 
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eindtoets is in mei. Leerlingen die dan alsnog een hoger basisschooladvies krijgen, willen 
mogelijk onderwijs op een hoger niveau volgen. Zij gaan allereerst met de school van 
plaatsing in gesprek of dit mogelijk is. Indien dat niet het geval is, informeert het OSVO deze 
leerlingen over de scholen die nog wel plek hebben. In de voorlichting is meegenomen dat 
leerlingen die dit verwachten, hier rekening mee houden door te kiezen voor een school met 
de mogelijkheid toropstronnen'. Het OSVO garandeert ook dan alle leerlingen een plek van 
voldoende kwaliteit, passend bij hun basisschooladvies. 

Terugblik op proces 
Dit jaar heeft het OSVO besloten gebruik te maken van een systeem met centrale loting en  
matching,  met het algoritme  'deferred acceptance  ST8'. Het OSVO wil met de keuze voor dit 
systeem onder meer tegemoet komen aan de wens van de meerderheid van uw 
gemeenteraad en een grote groep ouders. 

Kenmerken van het gekozen algoritme zijn meer leerlingen op hun eerste voorkeur dan bij het 
algoritme van vorig jaar, geen ruilopties meer, maar ook meer leerlingen op een lage voorkeur 
dan bij het algoritme van vorig jaar. 

Het OSVO heeft de definitieve keuze voor de systematiek op 27 november 2015 gemaakt, 
waardoor later dan gebruikelijk is gestart met de uitvoering en voorlichting. Destijds heb ik 

met u een aantal uitgangspunten besproken die ik van belang acht bij de systeemkeuze en de 
uitvoering van de kernprocedure3. 

Naast de verlate keuze voor het systeem, is er dus met een nieuw algoritme en een ander 
tijdpad gewerkt. Over deze risico's bent u reeds geïnformeerd (commissiebrief 'Voortgang 
Kernprocedure 2016', d.d. 27 januari 2016). Hieronder neem ik u mee wat is gedaan om deze 
risico's te beheersen. 

Genomen maatregelen 
Het OSVO heeft dit jaar een projectleider aangesteld die het proces coördineert. Vanaf medio 
december 2015 is gestart met de voorlichting aan scholen, leerlingen en ouders. Een 
stuurgroep, met daarin afgevaardigden van het OSVO, het BBO en de gemeente, voert 
wekelijks overleg met de projectleiding. 

Elke drie weken heeft een werkgroep vergaderd, waarin naast het po, het vo en de gemeente, 
ook ouderorganisaties zitting hebben. De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA), de 
Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) en een afvaardiging van de ouders van petitie  
'Matching  2.0' zaten hier aan tafel. Met hen zijn signalen besproken. Ook hebben zij 
meegekeken met de communicatie en de beantwoording van veel gestelde vragen. 

Eén van de signalen was de drukte op de open dagen. Een deel van de scholen heeft hier op in 
gespeeld door de duur van de open dagen te verlengen, waardoor op die scholen de drukte 

3  commissiebrief "Uitkomst evaluatie en tevredenheidsonderzoek  matching  po-vo" d.d. 05-10-2015. Uitgangspunten: a. Meer 
regie op eigen keuze; 2. Voorkom onnodig uitloten, stuur meer op le voorkeur honoreren; 3. Voorkom ruilopties in de uitslag; 4. 
Kies een systeem dat transparant en uitlegbaar is; 5. Goede communicatie; 6. Geen weken onzekerheid; 7. Sturen op capaciteit. 
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meer kon worden gespreid. 

Voorlichting Kernprocedure 
Ouders en leerlingen zijn geïnformeerd via de Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam 
(op 3.8 december 2015 digitaal -en vanaf ao januari 2016 in hardcopy beschikbaar). Daarnaast 
is er een animatiefilm gemaakt met uitleg over de werking van het systeem. Tevens is een 
presentatie voor ouderavonden en een flyer 'hoe vul ik mijn voorkeurslijst in?' gemaakt. Deze 
producten zijn via de basisschool en via het voortgezet onderwijs verspreid. Ze staan ook op 
de website van de gemeente Amsterdam en zijn via ouderplatforms onder de aandacht 

gebracht. 

Scholen (po en vo) ontvingen wekelijks een nieuwsbrief met daarin informatie over de 
voorlichting aan ouders en leerlingen, de procedure en wat er van scholen wordt verwacht. 

Capaciteit 
Afgelopen jaar is er stevig geïnvesteerd in de capaciteit in voortgezet onderwijs. Dit jaar 

konden leerlingen zich naast het bestaande aanbod ook voor het eerst aanmelden op de Vinse 
School, DENISE, de Amsterdamse Mavo, Cartesius 2, en Spinoza 2ofirst. 

Een aantal scholen heeft na de aanmeldingen de capaciteit op hun school aangepast om vraag 

en aanbod meer op elkaar aan te laten sluiten. Het OSVO heeft vervolgens een proefnnatching 
uitgevoerd, om een eerste indruk van het resultaat te krijgen. Op basis van deze 
proefmatching hebben sommige scholen in capaciteit geschoven om het aantal uitgelote 
leerlingen terug te dringen. Hierdoor zijn uiteindelijk meer leerlingen op een hogere voorkeur 

geplaatst4. 

Evaluatie 
Het OSVO zal de centrale loting en  matching  dit jaar opnieuw evalueren, waarbij zowel naar 

de uitvoering van het proces, als naar de keuze voor de systematiek wordt gekeken. Alle 

betrokkenen in de werkgroep centrale loting en  matching  zijn gevraagd input te leveren voor 

de opzet van de evaluatie. U ontvangt de evaluatie in de zomer van 2016. 

De komende periode rondt het OSVO de centrale loting en  matching  af. Wanneer de 
procedure volledig is afgerond, informeer ik u over het proces en de definitieve uitkomst. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Simone Kukenheim, 

Wethouder 

4  Een nadere toelichting hierop volgt na afronding van de procedure 
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