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Bij de centrale loting zijn veel mensen betrokken. En het is uiteraard 
belangrijk dat op zo’n dag alles zorgvuldig is voorbereid. Als 
bestuurder ben ik nauw bij de organisatie betrokken en neem jullie 
graag mee langs de hoogtepunten van zo’n speciale dag. 
 
 

 >   >  >  >   
 
6.30 uur Ik ben onderweg naar het bedrijfsbureau, waar vandaag de loting van de leerlingen uit 
Utrecht en Stichtse Vecht plaats zal vinden. De notaris wordt om 8.00 uur verwacht. Zonder hem is er 
natuurlijk helemaal geen loting. Ik zal straks ook nog even bellen met mijn secretaresse om te horen 
of het gelukt is dat alles klaarstaat in de grote vergaderzaal; genoeg stoelen, tafels en natuurlijk 
koffie en thee.   
 
7.30 uur Zodra ik binnen ben, check ik nog even mijn e-mail. Misschien is er gisteren nog iets 
binnengekomen van de uitvoeringsorganisatie, die de centrale loting coördineert. Ik loop mijn 
mailbox na en wacht daarna tot iedereen er is.   
 
8.00 uur Voetstappen en stemmen bij de deur. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie ‘Naar 
het VO’ zijn gearriveerd. Ook de mediawoordvoerder is er, hij komt tegelijkertijd binnen met de 
notaris en diens assistenten. Ik schud handen, bespreek met deze en gene nog kort wat komen gaat 
en daarna zoekt iedereen een plek in de zaal. De notaris heeft de lootjes bij zich en zal deze straks 
tijdens het voltrekken van de loting gebruiken.  
 
8.30 uur De pers, de VO-scholen, oudervertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van de 
Gemeente Utrecht schuiven ook aan. Niet iedereen kent elkaar nog, dus worden ook hier handen 
geschud. We zijn nu compleet en kunnen we bijna gaan beginnen. Het blijft toch altijd bijzonder om 
te zien hoeveel mensen betrokken zijn bij zo'n dag en zich inspannen om deze zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Ik kijk de zaal rond en als ik zie dat iedereen zit, geef ik de notaris het woord, zodat hij 
precies kan vertellen hoe de loting zal worden uitgevoerd. De vertegenwoordigers van de media 
mogen er nog eventjes bijblijven en er worden foto’s gemaakt voor de krant. 
 
9.00 uur We beginnen! De lootjes van de eerste school die loot worden getrokken door de notaris. 
Het is muisstil in de zaal. Per getrokken lot worden de naam van de leerling en het lotingsnummer 
met de hand genoteerd. De notaris, de VO-school en de uitvoeringsorganisatie schrijven tegelijkertijd 
allemaal mee. Zo gaat dat vervolgens voor alle leerlingen die zijn aangemeld bij de betreffende VO-
scholen. Nadat het allerlaatste lot is getrokken, noemt de notaris in de volgorde waarin de loting 
plaats heeft gevonden, nog één keer alle namen van de leerlingen op. Ook hierbij kijkt en luistert nog 
steeds iedereen aandachtig mee, want de uiteindelijke lotinglijst moet natuurlijk perfect kloppen.  
 
  



 

 

10.00-16.00 De uitslagen van de loting worden digitaal verwerkt in het systeem. Als dat is gebeurd, 
ontvangen scholen en ouders per e-mail bericht over de uitslag. 
 
We zijn ook bezig om het overzicht van beschikbare plekken van de scholen in Utrechts en Stichtse 
Vecht in orde te maken. Om ouders en leerlingen zo breed mogelijk te kunnen informeren, vragen 
we ook bij scholen in de regio na waar er nog plek is. Als we deze informatie ontvangen, komt deze 
ook in de lijst.  
 
Het persbericht over de stand van de loting wordt voorbereid en online geplaatst. Zo is duidelijk op 
welke scholen er is geloot en hoeveel leerlingen er helaas zijn uitgeloot. Vragen van de media over 
hoe de loting is verlopen, kunnen gesteld worden aan de woordvoerder. Hij handelt dat verder af. 
Indien nodig geef ik nog een interview. 
 
16.00 uur Iedereen verlaat de zaal van het bedrijfsbureau. Ik ga met de medewerkers van de 
uitvoeringsorganisatie mee, naar hun kantoor elders in de stad. Zij hebben de lotinglijsten bij zich. Ik 
zal daar ook aanwezig zijn en bij drukte meehelpen om de telefoon en e-mail te beantwoorden. Er 
wordt hard gewerkt om adequaat te reageren op alle binnengekomen vragen. 
 
17.00 uur Het overzicht met beschikbare plekken is online. Belangrijke informatie over de tweede 
ronde wordt hier ook bij opgenomen. De organisatie is telefonisch bereikbaar tot 18.00 uur. 
 


