Beste Ouder(s),
De afgelopen vijf jaar is er een centrale loting en matching gebruikt om leerlingen die vanaf de basisschool
komen te plaatsen op een middelbare school in Amsterdam. Elk jaar is er ophef onder ouders en leerlingen die
niet op de school van eerste voorkeur terecht komen. De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse
voortgezet onderwijs (OSVO) en de gemeente Amsterdam hebben onderzoekers van de Vrije Universiteit, de
Universiteit van Amsterdam en OIS gevraagd om te onderzoeken wat de (lange-termijn) consequenties zijn voor
leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur.
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen in welke mate leerlingen die door de loting en matching niet op
hun eerste voorkeur terecht gekomen zijn (of in hun top 3) in latere jaren ontevredener zijn en slechtere
schoolresultaten behalen dan leerling die wel op hun eerste voorkeur terecht gekomen zijn. Hiervoor zullen door
middel van een vragenlijst gegevens verzameld worden van de leerlingen die de afgelopen vijf jaar begonnen
zijn op een middelbare school in Amsterdam. Deze enquêtegegevens worden gekoppeld aan de gegevens van
de loting en matching van de afgelopen jaren. Om de privacy van de leerlingen te waarborgen worden alle
gegevens opgeslagen en geanalyseerd binnen de beveiligde microdata-omgeving van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).1 Het CBS controleert dat er geen resultaten naar buiten gebracht worden die herleidbaar zijn
tot individuen.
De enquêtes zullen worden afgenomen in de klas. Alleen met een hoge respons is het mogelijk om betrouwbare
uitspraken te doen over de consequenties van uitgeloot worden. Natuurlijk zijn leerlingen vrij om de vragenlijst
niet in te vullen. Ook als ouder kunt u aangeven dat uw kind niet meedoet aan het onderzoek. Dit doet u via de
volgende link:
www.amsterdam.nl/onderzoek/niet-meedoen
Mocht het zo zijn dat uw kind ondanks uw bezwaren toch ter plekke de vragenlijst heeft ingevuld, dan worden de
enquêtegegevens van uw kind na afname verwijderd. Indien u meerdere kinderen heeft waarvan u niet wilt dat zij
aan het onderzoek meedoen, vragen wij u het formulier voor ieder kind apart in te vullen. De enquête wordt zo
kort mogelijk gehouden zodat het invullen niet langer dan 15 à 20 minuten duurt.
Naar verwachting zullen de resultaten in het voorjaar van 2020 beschikbaar zijn. Het rapport zal via OSVO
openbaar worden gemaakt. Het OSVO en de gemeente Amsterdam zullen de resultaten gebruiken in de
besluitvorming rondom de toekomst van de loting en matching in Amsterdam.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Merel van der Wouden en Frederique van Spijker (beiden van OIS), Hessel
Oosterbeek (UvA) en Nadine Ketel en Bas van der Klaauw (beiden van VU).
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over het onderzoek? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact
opnemen met onderstaande onderzoekers:
Frederique van Spijker
E f.van.spijker@amsterdam.nl
T 06 39 00 61 05

Bas van der Klaauw
E b.vander.klaauw@vu.nl
T 06 30 46 54 03

We hopen u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gesteld en willen u bij deze alvast bedanken voor
uw medewerking.
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zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen voor meer
informatie.

