
NOG STEEDS TWIJFELS BIJ OUDERS OVER 
CENTRALE LOTING & MATCHING OSVO  

Sinds de uitslag van de Centrale Loting & Matching op 8 april 2021 hebben ouders door het met elkaar 
delen van de door OSVO ontvangen informatie aanwijzingen gevonden voor mogelijke onregelmatigheden 
en deze aangekaart bij OSVO. Na twee maanden heeft OSVO één fout erkend en maakt nu goede sier met 
de vondst van de ouders. 

Een aantal ouders in de ’Slechtgelootgroep 2021’ is na intensief zoekwerk van mening dat nog steeds niet 
kan worden uitgesloten dat er meer fouten gemaakt zijn. De procedure zou transparant en controleerbaar 
moeten zijn maar is dat helaas nog onvoldoende. Hieronder een overzicht van de zaken die in de ogen van 
deze kritische ouders nog nadere opheldering vragen. 


Staartverbetering 
In de analyse van OSVO wordt gesproken over een enkel defect, namelijk dat er op ‘goed lotnummer eerst’ 
is herplaatst binnen de schoolposities, terwijl dit juist omgekeerd had moeten gebeuren. In de door OSVO 
aan ouders verstrekte overzichten zien we ook aanwijzingen voor andere mogelijke onregelmatigheden. 


Twee voorbeelden, zie bijlage ‘staartverbetering lotnummer 7084’:

• In een overzicht van een leerling van 17 mei is te zien dat de staartverbetering is uitgevoerd bij 

schoolpositie 8, terwijl volgens de kernprocedure de staartverbetering alleen van toepassing is voor 
schoolpositie 9 tm 12. Dit roept ook de vraag op of de staartverbetering is uitgevoerd op 
voorkeurspositie in plaats van schoolpositie, wat in strijd zou zijn met de kernprocedure. 


• Op dit overzicht van 17 mei had de leerling met 8e schoolpositie volgens de kernprocedure eerder naar 
Vinse School herplaatst moeten worden dan het laatste lotnummer dat nu herplaatst is vanuit de 6e 
oorspronkelijke schoolpositie. Vinse School heeft namelijk een brede brugklas met één capaciteitsgroep 
voor mavo/havo/vwo zoals te lezen in de keuzegids van OSVO.  


OSVO heeft het overzicht enkele dagen na uitgifte op 17 mei teruggetrokken, en op 21 mei een nieuw 
overzicht uitgereikt. Hierop zijn de twee onjuistheden aantoonbaar aangepast, op het nieuwe overzicht zijn 
de gegevens wel in overeenstemming met de kernprocedure. Dat roept vragen op.  


Naast deze voorbeelden zien ouders nog meer inconsistenties en onregelmatigheden in de 
staartverbetering die ook aan OSVO zijn voorgelegd, zoals het lotnummer van het laatst uitgegeven stoeltje 
op een school dat telkens verschilt in de overzichten van ouders.


Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) Sluisbuurt 
MLA Sluisbuurt is gepresenteerd als een nieuwe school van MLA. Er is hier geen sprake van een profielklas,  
omdat er nergens beschreven staat dat er extra aandacht is voor een speciaal thema of profiel. Er was ruim 
voldoende interesse voor de havo/vwo MLA Sluisbuurt klas om deze vol te krijgen. Desondanks zijn alleen 7 
kinderen geplaatst in deze klas. De overige plekken zijn weggeven aan leerlingen die de reguliere MLA 
havo/vwo klas op hun voorkeurslijst hadden staan. Dit is in strijd met de kernprocedure, waarbij capaciteit 
alleen verschoven kan worden tussen de verschillende basisschooladviezen.


Kansrijk VWO 
Volgens OSVO zou er onvoldoende interesse zijn voor de Kansrijk VWO klassen op de populaire scholen, 
terwijl deze klassen wel vol zitten op niet populaire scholen. Dit klinkt niet logisch. Het antwoord is niet 
controleerbaar, omdat de reservelijst posities voor de Kansrijk VWO klassen in de overzichten van leerlingen 
ontbreken. Dit terwijl in het log van een leerling wel ‘toegevoegd aan reservelijst’ staat bij de Kansrijk VWO 
klassen. De vraag aan OSVO is of de reservelijst posities gedeeld kunnen worden en of er inzichtelijk 
gemaakt kan worden welke capaciteit om welke reden is aangepast na de proefmatching.


Bezwaar 
Ouders die bezwaar maken worden uitgenodigd door de toetsingscommissie. Deze commissie geeft echter 
aan geen advies uit te brengen over procedurele zaken en fouten in de uitvoering van de loting. Daarvoor 
worden ouders weer teruggestuurd naar OSVO. Hier keurt de slager zijn eigen vlees.
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BIJLAGE ‘STAARTVERBETERING LOTNUMMER 7084’ 

Staartverbetering overzicht 17 mei


Staartverbetering overzicht 21 mei
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