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Persbericht         4 juni 2015 

VSA vindt uitkomsten matching zwaar teleurstellend   
 

AMSTERDAM - De vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam 

OSVO heeft de resultaten bekendgemaakt van centrale matching voor scholen op het 

voortgezet onderwijs. De OSVO laat weten dat de matching succesvol is verlopen. Stichting 

Vrije Schoolkeuze acht de resultaten bijzonder teleurstellend en niet in lijn met de resultaten 

van de eerder uitgevoerde testmatching.   

Uit het persbericht van OSVO blijkt dat Ruim 7500 leerlingen zijn gematcht, waarvan 95% 

binnen de top 3 van keuze is geplaatst en 99% binnen de top 5. Van andere kinderen is 74% op 

de school van eerste voorkeur geplaatst, 15% op de tweede voorkeur en 6% op de derde 

voorkeur.  

Volgens Stichting VSA blijkt hieruit dat het aantal kinderen dat heeft ingeschreven op 

Amsterdamse scholen sterk is gedaald ten opzichte van de 8122 in 2014. Waarschijnlijk heeft 

het nieuwe loten invloed gehad op inschrijvingen van kinderen uit de regio.   

Van deze kinderen hebben er 375 kinderen geen plek gekregen in de top 3 van keuze en 75 

geen plek in de top 5. Maar liefst 26% van de kinderen, meer dan 1900, hebben geen plek 

gekregen op de school van eerste keuze. Dat zijn meer dan 60 volle schoolklassen.  

VSA vind het onbegrijpelijk dat OSVO dit als een succes ziet. Ondanks een sterke daling van de 

instroom is het niet gelukt ook maar in de buurt te komen van de doelstelling (100% in de top 

3) die Stichting VSA heeft gesteld om te kunnen spreken van een succesvolle uitkomst. Een 

doelstelling die is gebaseerd op eerdere prognoses van de initiatiefnemers van het nieuwe 

systeem zelf en waarop het besluit de matching in te voeren mede is gebaseerd.   

Op basis van het summiere inzicht dat nu is verschaft kan volgens Stichting VSA nu al de 

conclusie worden getrokken dat de structurele mismatch tussen vraag en aanbod in het 

Amsterdamse voortgezet onderwijs alleen opgelost kan worden met meer en beter aanbod.  

De wethouder van onderwijs mag zich het teleurstellende resultaat van dit proces naar de 

mening van VSA aanrekenen. Zij moet de belangen van Amsterdamse schoolkinderen serieuzer 

nemen en samen met ouders consequenter sturen op verbetering in het aanbod. 
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