Invulling Garantie-Overleg Loting en Matching 2020
Voorafgaand aan de Loting en Matching wordt via ELK de capaciteitsopgave opgevraagd bij de
voortgezet onderwijsscholen. Nadat de opgegeven capaciteit is vastgesteld worden alle leerlingen in
volgorde van hun lotnummer door het lotingsalgoritme geplaatst op de voortgezet onderwijsschool
die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.
Indien blijkt dat leerlingen die voldoen aan de voorwaarden voor de Plaatsingsgarantie niet direct
een aanbod tot plaatsing kan worden gedaan, spannen de schoolbesturen zich gezamenlijk in om in
overleg (Garantie-Overleg) met elkaar te bereiken dat elk van die leerlingen alsnog een plaats wordt
aangeboden die voldoet aan de Plaatsingsgarantie. De uitkomst van dit overleg, en daarmee de
afronding van Matching 1, is dat elke leerling ter verwezenlijking van de Plaatsingsgarantie een
plaats wordt aangeboden op een door die leerling opgegeven school van voorkeur.

Invulling van het Garantie-Overleg:
1.1
Uit het Resultaat definitieve Matching 1 blijkt welke leerlingen die voldoen aan de voorwaarden voor
Plaatsingsgarantie niet door het algoritme kunnen worden geplaatst en op basis van het Garantieoverleg ter verwezenlijking van de Plaatsingsgarantie een aanbod moet worden gedaan.
1.2
Het Garantie-Overleg is toegankelijk voor dezelfde getuigen als aanwezig bij de loting en matching
en het Garantie-Overleg vindt plaats onder toezicht van de notaris. De schoolbesturen dragen er
zorg voor dat alle scholen op de voorkeurslijsten van de betreffende leerlingen vertegenwoordigd
zijn bij het Garantie-Overleg.
1.3
Ter verwezenlijking van de Plaatsingsgarantie wordt, indien nodig, per capaciteitsgroep ten minste
4% capaciteitsuitbreiding ingezet bovenop de opgegeven capaciteit voorafgaand aan Matching 1.
1.4
De leerlingen worden separaat behandeld in de volgorde zoals zij zijn opgenomen in het Resultaat
definitieve Matching 1 (dus op volgorde van lotnummer) en door de voorkeurslijst vanaf eerste
voorkeur af te lopen. Wanneer de vertegenwoordiger van de betreffende school van eerste
voorkeur een aanbod kan doen steekt hij zijn hand op. Scholen zetten ten minste 4%
capaciteitsuitbreiding in, maar zijn vrij om meer dan 4% capaciteitsuitbreiding in te zetten. Mocht de
school geen aanbod kunnen doen vanwege het bereiken van ten minste 4% capaciteitsuitbreiding
dan wordt gekeken naar de school van tweede voorkeur enzovoorts. De leerling wordt geplaatst op
die school waarvan de vertegenwoordiger zijn hand heeft opgestoken. Deze reacties worden
vastgelegd.
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1.5
Indien blijkt dat in de in paragraaf 1.2 tot paragraaf 1.4 bedoelde reactieronde niet in consensus een
Garantie Resultaat kan worden vastgesteld, treedt de navolgende procedure in werking.
1.5.1
1.5.2

Er vindt op de wijze als beschreven in paragraaf 1.4 een tweede reactieronde plaats.
Mocht blijken dat in de in paragraaf 1.5.1 bedoelde tweede reactieronde niet in
consensus een Garantie Resultaat kan worden vastgesteld en nader overleg onder
leiding van de voorzitter van het OSVO niet tot een alsnog aanvaardbaar voorstel leidt,
dan kan het bestuur van het OSVO een inhoudelijk gemotiveerd definitief voorstel
doen en dat definitieve voorstel eigenstandig vaststellen als Garantie Resultaat.

1.6
Vervolgens wordt door de vertegenwoordigers van OSVO geconstateerd dat is voldaan aan
verwezenlijking van de Plaatsingsgarantie en dat daarmee Matching 1 is afgerond. Het OSVO
overhandigt aan de notaris op schrift een overzicht van de leerlingen die in het Garantie-Overleg zijn
geplaatst en de nieuwe capaciteit ontstaan door de plaatsing van leerlingen in het Garantie-Overleg
("Garantie Resultaat").
In de Kernprocedure 2020 is opgenomen dat de reservelijsten in werking treden vanaf het vrijvallen
van plekken vanaf de opgegeven capaciteit voorafgaand aan Matching 1.
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