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Deze week is voor de vierde keer in Amsterdam de Centrale Loting & Matching voor de plaatsing 
van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.420 leerlingen 
aan de lotingsprocedure mee. Er waren 10.075 plaatsen op 64 scholen voor voortgezet onderwijs 
met voldoende kwaliteit beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten 
gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van deze lijsten is de 
Centrale Loting & Matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris en in aanwezigheid van 
diverse getuigen vanuit de schoolbesturen, gemeente Amsterdam en de oudergeledingen.  
 
Plaatsingsgarantie gerealiseerd 
Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de Kernprocedure is dit jaar door de 
schoolbesturen voortgezet onderwijs, verenigd in OSVO, een aantal aanpassingen doorgevoerd 
om de procedure te optimaliseren. De aanwezigheid van extra getuigen is er één van. Een tweede 
aanpassing is de plaatsingsgarantie aan leerlingen, met de voorwaarde dat zij een voorkeurslijst 
maken die lang genoeg is. De voorwaarde van de lijstlengtes verschilt per schooladvies: 

1. Vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k met of zonder leerwegondersteunend onderwijs: 4 VO-scholen 
op de voorkeurslijst. 

2. Vmbo-t met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en vmbo-t/havo: 6 VO-scholen op 
de voorkeurslijst.  

3. Havo, havo/vwo en vwo: 12 VO-scholen op de voorkeurslijst. 
Het is gelukt om deze plaatsingsgarantie waar te maken. Vier op de vijf leerlingen hadden een 
voorkeurslijst gemaakt waarmee zij gegarandeerd een plaatsingsaanbod zouden krijgen.  
 
Het resultaat van de Centrale Loting & Matching is dat er vandaag 7.414 leerlingen een 
plaatsingsaanbod is gedaan op een VO-school van hun voorkeurslijst. Ondanks dat niet alle 
leerlingen aan de voorwaarden heeft voldaan voor de plaatsingsgarantie, is het gelukt om op zes 
leerlingen na alle leerlingen een plaatsingsaanbod te doen. 
 
Reservelijsten 
Een derde aanpassing dit jaar is de opbouw van de reservelijsten. Tijdens de Centrale Loting & 
Matching worden reservelijsten opgebouwd als leerlingen omwille van de capaciteit geen 
plaatsingsaanbod gedaan kon worden op de school van eerste (tweede, derde, vierde….) voorkeur. 
Anders dan in de voorgaande drie jaren, waarin de reservelijst alleen gesorteerd was op volgorde 
van lotnummer, is de reservelijst nu zo opgebouwd dat bovenaan de leerlingen staan die deze 
school als eerste voorkeur hebben opgegeven. Zijn er meer leerlingen op de reservelijst waarvan 
deze VO-school de eerst voorkeur was, dan worden de leerlingen op volgorde van lotnummer 
gesorteerd. Daarna komen de leerlingen op de reservelijst waarvoor de VO-school de tweede 
voorkeur was, indien nodig eveneens gesorteerd op lotnummer. Enzovoort. Als er een plek 
vrijkomt op een VO-school, wordt die plek aangeboden aan de leerling die bovenaan de 
reservelijst staat.  
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Proefmatching 21 maart jl.  
De proefmatching is uitgevoerd vóór de Centrale Loting & Matching. Omwille van de 
zorgvuldigheid en professionaliteit is bekeken of het (computer)systeem goed werkte, of er 
mogelijk sprake was van administratieve fouten en hoe het resultaat er uit 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 & Matching en welke voorkeuren er waren.  
Het doen van een proefmatching biedt ook de kans om te bekijken of het mogelijk is om, binnen 
de beperkingen van de maximale capaciteit per school, het totale resultaat te verbeteren.  
 
Uit de proefmatching bleek dat er ruim voldoende capaciteit in Amsterdam was voor de 
aangemelde leerlingen. Uit de analyse bleek ook dat er op meerdere (brede)scholen een 
mogelijkheid was tot herverdeling van beschikbare plekken (capaciteit) ten gunste van havo en 
havo/vwo, vmbo-t en vmbo-t/havo en vmbo-b en vmbo-b/k. Meer specifiek is door de betrokken 
VO-schoolbesturen besloten tot de volgende interne herverdeling:  

1. Berlage Lyceum: herverdeling capaciteit ten gunste van havo en havo/vwo 
2. Geert Groote College: herverdeling capaciteit ten gunste van havo en havo/vwo 
3. Hervormd Lyceum Zuid: herverdeling capaciteit ten gunste van havo en havo/vwo 
4. Metis Montessori Lyceum: herverdeling capaciteit ten gunste van havo en havo/vwo 
5. Calandlyceum: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t en vmbo-t/havo 
6. Hervormd Lyceum West: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t en vmbo-t/havo 
7. IJburg College 2: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t en vmbo-t/havo 
8. Lumion: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t en vmbo-t/havo 
9. Mediacollege: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-b en vmbo-b/k 

Het resultaat van deze interne herverdeling zorgde dat in de Centrale Loting & Matching  
49 meer leerlingen een plaatsingsaanbod konden krijgen van een VO-school van eerste voorkeur. 
Het aantal leerlingen aan wie geen plaatsingsaanbod gedaan kon worden, kon door de interne 
herverdeling verder dalen.  
Uit de analyse van de proefmatching kwamen nog vijf VO-scholen die door herverdeling van de 
capaciteit meer leerlingen een plaatsingsaanbod zouden kunnen doen. Het betrof het Cartesius 
Lyceum, IJburg College 1, Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter Nieuwland College en 
VOX-klassen. Om begrijpelijke redenen, bijvoorbeeld vanwege het onderwijsconcept of de 
huisvestingsmogelijkheden, hebben deze scholen besloten geen capaciteitswijziging te doen na 
de proefmatching.  
 
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 ouders van de zes leerlingen zonder plaatsingsaanbod zijn gebeld voorafgaand aan 
de bekendmaking van de uitkomst van de Centrale Loting & Matching. Ook leerlingen die van een 
VO-school lager dan hun tiende voorkeur een aanbod ontvingen, zijn hierover gebeld door de 
Servicedesk van de Centrale Loting & Matching.  
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Plaatsingsaanbod in Centrale Loting & Matching (2018) 
Voorkeur  Aantal  Percentage  Cumulatief aantal  Cumulatief percentage 

1e  6462  87,09%  6462  87,09% 
2e  535  7,21%  6997  94,30% 
3e  199  2,68%  7196  96,98% 
4e  101  1,36%  7297  98,34% 
5e  51  0,69%  7348  99,03% 
6e  22  0,30%  7370  99,33% 
7e  21  0,28%  7391  99,61% 
8e  8  0,11%  7399  99,72% 
9e  3  0,04%  7402  99,76% 
10e  7  0,09%  7409  99,85% 
11e  4  0,05%  7413  99,90% 
12e  1  0,01%  7414  99,91% 
ongeplaats
t  6  0,08%  7420  99,99% 
Zes leerlingen (0,08%) kon geen aanbod gedaan worden van een VO-school van voorkeur. Deze 
leerlingen hadden geen plaatsingsgarantie, net als de 20% andere leerlingen die een te korte lijst 
hadden gemaakt, maar voor deze zes pakte dat slecht uit. Dit kwam door het (hoge) lotnummer in 
combinatie met de korte voorkeurslijst. De medewerkers van de Servicedesk nemen contact op 
met deze ouders om hen te informeren over de mogelijkheden om alsnog binnen vijf werkdagen 
een plaatsingsaanbod te krijgen van een Amsterdamse VO-school.  
 
Ter vergelijking staat hieronder de uitkomst van de Centrale Loting & Matching in 2016 en 2017: 
2016 83,66% kreeg een aanbod van de VO-school van hun eerste voorkeur; 

97,3% kreeg een aanbod van een VO-school in de top 5 van hun keuze; 
2,21% kreeg een aanbod van een VO-school buiten hun top 5 ; 
0,5% kon geen aanbod gedaan worden op een VO-school van voorkeur.  

 
2017 85,31% kreeg een aanbod van de VO-school van hun eerste voorkeur; 

97,72% kreeg een aanbod van een VO-school in de top 5 van hun keuze; 
1,71% kreeg een aanbod van een VO-school buiten hun top 5 ; 
0,58% kon geen aanbod worden gedaan op een VO-school van voorkeur. 

 
De tweede Centrale Loting & Matching op 12 april 
Zes leerlingen die geen aanbod gedaan kon worden of leerlingen die niet tevreden zijn met het 
plaatsingsaanbod, kunnen binnen vijf werkdagen een nieuwe keuze maken uit de beschikbare 
scholen. In Amsterdam zijn meer dan voldoende plekken op kwalitatief goede scholen die na de 
eerste Centrale Loting & Matching plekken beschikbaar hebben. Op vrijdag 6, maandag 9 en 
dinsdag 10 april is er voor deze leerlingen gelegenheid om deze scholen te bezoeken.  
Als leerlingen met een nieuwe voorkeurslijst zich uiterlijk dinsdag 10 april opnieuw aanmelden, 
krijgen zij op donderdag 12 april om 15:30 uur te horen van welke VO-school zij een 
plaatsingsaanbod ontvangen. Dit zal opnieuw via het digitale ouderportaal te zien zijn. 
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Achtergrond  
 
De noodzaak van loting 
De capaciteit van een VO-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 VO-school is het resultaat van een afweging, 
gemaakt door de VO-school en diens bestuur. Omdat niet alle leerlingen naar dezelfde VO-school 
kunnen gaan, is het noodzakelijk dat er op meerdere Amsterdamse scholen wordt geloot. Sinds 
2015 wordt dit centraal georganiseerd: de Centrale Loting & Matching. 
 
Centrale Loting & Matching 
Voor de plaatsing is aan iedere leerling een lotingsnummer gekoppeld, dat willekeurig is 
gegenereerd. Via de gehanteerde lotingsmethodiek DA-STB/RSD kunnen zoveel mogelijk 
leerlingen een plaatsingsaanbod krijgen van de VO-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.voschoolkeuze020.nl en een ruim aanbod aan 
informatiemateriaal. Ook kunnen zij contact opnemen met de VO-school waarvan het 
plaatsingsaanbod is ontvangen. Bovendien is er tot en met 20 april een servicedesk bereikbaar 
voor vragen van ouders en leerlingen:  
Telefoon: 020 811 99 44 
E-mail: servicedesk.ouders@elkadam.nl  
  
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 020 - 811 99 25 tav dhr. R. Oudkerk  
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