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Onderwerp: matching van leerlingen groep 8 voor leerjaar 1 VO 2015/2016
 
 
Naar aanleiding van de vragen die ons bereiken over de matching en de 
resultaten daarvan, graag het volgende:
Het is goed om voor ogen te houden, waarvoor wij deze matching dit jaar in 
het leven hebben geroepen. In het oude lotingssysteem werd weliswaar een 
hoog percentage leerlingen geplaatst op de eerste voorkeur, maar was het voor 
de honderden leerlingen die uitgeloot werden ongewis waar zij uiteindelijk 
terecht zouden komen. Dit werd door veel ouders en leerlingen als 
buitengewoon frustrerend ervaren. Dit jaar hebben wij daarom voor het eerst 
gewerkt met een matchingssysteem dat in samenwerking met de VU is 
ontwikkeld. Het matchingssysteem berust op een algoritme (Deferred 
Acceptance, bekroond met de Nobelprijs) waarvan de uitkomst zo moet zijn 
dat zoveel mogelijk leerlingen zo hoog mogelijk op een school van hun 
voorkeurslijst worden geplaatst.
 
Het resultaat van de matching is nu dat 95% van de ruim 7500 leerlingen 
geplaatst zijn binnen hun top 3 en 99% binnen hun top 5. Iedereen weet op 
hetzelfde moment op welke school hij of zij geplaatst is en er zijn geen 
honderden leerlingen meer die nog op zoek moeten naar een plek.
 
Nu begrijpen we dat er ouders en leerlingen ontevreden zijn met de plaats 
waarmee ze gematcht zijn, omdat deze niet hoog genoeg op hun voorkeurslijst 
staat.
Ook kan het zijn dat leerlingen ad random zijn geplaatst op een school omdat 
hun voorkeurslijst niet lang genoeg was. Het enige antwoord dat wij daarop 
hebben, is dat ouders de plaatsing in kunnen trekken en dat zij zich melden bij 
een school waar na de matching nog open plaatsen zijn. Als ouders willen 
weten op welke scholen nog open plekken zijn, kunnen zij de OSVO-website 
raadplegen. Op deze website staan ook antwoorden op veel gestelde vragen 
over de matching gepubliceerd.
 
Dit matchingssysteem betekent ten opzichte van de loting van voorafgaande 
jaren dat de beschikbare plaatsen in het VO rechtvaardiger verdeeld worden.
De vraag van ouders waarom er niet onderling geruild kan worden is 
begrijpelijk. Onderling ruilen levert echter een onrechtvaardige situatie op.



Allereerst omdat geen rekening wordt gehouden met de reservelijsten en ten 
tweede omdat het ruilen kan leiden tot de onwenselijke situatie waarbij het 
recht van de sterkste zegeviert.
 
Vanaf 22 juni 2015 is een nadere analyse van het matchingsresultaat 
beschikbaar.
Daarna zal ook een evaluatie in gang worden gezet, waarna zal blijken in welke 
mate de commotie die ontstaan is rondom de invoering van dit nieuwe 
systeem terecht is. Dan zal blijken of het systeem zal moeten worden 
bijgesteld of dat bijstelling onvoldoende is en teruggekeerd moet worden naar 
het oude systeem. Leerlingen die ad random geplaatst zijn worden door ons 
ook nog individueel benaderd per brief.
 
 
Informatie over matching bij OSVO:
 
T 020 811 99 25 of 020 811 99 26
 
Of stuur een mail naar:  secretariaat@verenigingosvo.nl waarop binnen 48 uur 
wordt gereageerd.
 
Informatie over open plaatsen op scholen is vanaf dinsdag 9 juni 2015 eind 
van de dag op de website te vinden.
 
Bestuur vereniging OSVO
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