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Inleiding	
Het invoeren van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) door jou, als gebruiker, staat 
beschreven in dit document. We onderscheiden twee typen gebruikers:  

• Medewerkers: dit zijn de gebruikers die de toetsen invoeren in het voortgang- en examendossier 
• Controleurs: dit zijn de gebruikers die de ingevoerde toetsen van de medewerkers controleren en 

af- of goedkeuren. 

Proces 
Het proces om tot een compleet PTA te komen is als volgt: 

1. De beheerder deelt rechten uit aan jou als gebruiker; 
2. Gebruikers voeren het PTA in bij examendossier en/of voortgangsdossier; 
3. Een controleur/beheerder geeft aan of het ingevoerde PTA correct is; 
4. Een beheerder stelt het PTA open voor invoer van cijfers; 
5. Docenten voeren de resultaten in. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze functionaliteit biedt scholen de mogelijkheid om de werklast van het invoeren van het complete 
toetsdossier op te splitsen in kleine delen en het invoerwerk aan kleine groepen toe te kennen. Veelal zijn 
dit de vaksecties binnen een schoolorganisatie. Uiteindelijk zijn deze vaksecties ook de mensen die het 
PTA hebben samengesteld. 
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Verschillende statussen in het verwerkingsproces 
Het PTA proces kent de volgende stadia: 
Een medewerker accordeert na invoer van het PTA dossier. 
De controleur keurt het ingevoerde werk. 
De beheerder activeert de PTA dossiers zodat docenten cijfers kunnen gaan invoeren. 
 
De PTA functionaliteit biedt scholen de mogelijkheid om de werklast van het invoeren van het complete 
toetsdossier op te splitsen in kleine delen en het invoerwerk aan kleine groepen toe te kennen. Veelal zijn 
dit de vaksecties binnen een schoolorganisatie. Deze vaksecties zijn uiteindelijk ook de mensen die het 
PTA hebben samengesteld en er dus al kennis van hebben.  
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Invoeren PTA dossier door medewerker 
Je hebt van de beheerder rechten gekregen tot het invoeren van een PTA dossier. 
 
Via Onderwijs > [vestiging] > PTA, filter op [juiste schooljaar] opent het PTA overzicht waarin zichtbaar 
wordt welke PTA dossiers voor invoer beschikbaar zijn. 
 
Als voorbeeld is gekozen voor een docent welke alleen verbonden is met een beschikbaar gesteld dossier 
voor VWO leerjaar 4, vak AK zoals hieronder wordt getoond. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de blauwe cel om het dossier te openen. Het onderstaande scherm wordt getoond. 
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De invoer van toetsen is mogelijk in het tabblad van het leerjaar waarbij aangegeven kan worden dat de 
toets voor zowel het voortgangsdossier als het examendossier geldt als in het tabblad Examendossier 
voor toetsen die alleen voor het examendossier gelden. 
 
Welke kenmerken en afspraken er zijn gemaakt over het invoeren van toetsen is per school verschillend, 
raadpleeg je applicatiebeheerder. 
 
Voor controles kun je gebruik maken van de CSV export maar ook van de mogelijkheid om opmerkingen 
toe te voegen. 

Opmerkingen bij een PTA dossier door medewerker 
Je kunt als medewerker opmerkingen over het PTA dossier vastleggen in SOM. Hiervoor is de knop 
<Opmerkingen> beschikbaar. De controleur kan ditzelfde veld muteren. Beide personen muteren 
hetzelfde opmerkingenveld. 
 
Zie het voorbeeld hieronder: 
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PTA dossiers accorderen door medewerker 
Als de dossiers compleet en correct zijn ingevoerd kan per tabblad (voortgangsdossier/examendossier) de 
dossiers worden geaccordeerd. Dit heeft als gevolg dat de dossiers niet meer kunnen worden aangepast 
door jou als medewerker maar nu bij de controleur/beheerder ter controle worden aangeboden. 
Bij afkeuring door de controleur/beheerder wordt je accordering van het PTA dossier ongedaan gemaakt 
en kunnen de dossiers weer worden bewerkt. 
 
Klik in het dossier op de knop <Leerjaar  accorderen> en/of <Examens accorderen>. 
 
Let op: je kunt maar één keer een PTA dossier accorderen. Daarna kun je geen wijzigingen meer 
aanbrengen totdat de controleur het PTA dossier afkeurt.  
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Controleren PTA dossiers door controleur 
Afhankelijk van de keuze door de school om wel/niet controleurs te benoemen in het proces worden de 
geaccordeerde dossier bij de controleur/beheerder aangeboden ter goedkeuring. 
 
Als je als controleur van een PTA dossier een geaccordeerd dossier moet controleren volg je het volgende 
pad; Onderwijs > [vestiging] > PTA, [filter op juiste schooljaar]. Je ziet dan een scherm zoals hieronder: 
 
 

 

 

 

 

Hokjes met een roze kleur: door de medewerker geaccordeerde PTA dossiers 
Hokjes met een blauwe kleur: de PTA dossiers die je afgekeurd hebt 
 
Klik op de roze cel zoals hierboven is aangegeven. Het PTA dossier wordt geopend. Je voert een controle 
uit voor zowel het voortgang- als examendossier. 
 
Je hebt twee mogelijkheden: 
PTA dossier goedkeuren: na goedkeuring zal de beheerder de PTA dossiers openstellen voor invoeren van 
cijfers 
PTA dossier afkeuren: de medewerker krijgt de gelegenheid verbeteringen aan te brengen. 
  
Klik op één van de knoppen <Leerjaar X afkeuren/goedkeuren> of <Examens goedkeuren/afkeuren>. 
 
Let op: je kunt maar één keer een PTA dossier goed- of afkeuren. Daarna kan de status niet meer 
veranderd worden, totdat de medewerker het PTA dossier ter verbetering heeft geaccordeerd. Zie de 
waarschuwing hieronder:  
 
Weet je zeker dat je dit dossier goed wil keuren? Zodra het dossier is goedgekeurd kun je deze 
goedkeuring niet meer intrekken. Kies bij twijfel Nee, zodat je het dossier nogmaals kunt bekijken. 
 

Opmerkingen bij een PTA dossier door de controleur 
Je kunt als controleur opmerkingen over het PTA dossier vastleggen in Somtoday. Hiervoor is de knop 
<Opmerkingen> beschikbaar in een geopend PTA dossier. De medewerker kan ditzelfde veld muteren. 
Beide personen muteren hetzelfde opmerkingenveld. 
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Activeren van PTA dossiers 
Als laatste stap in het proces worden goedgekeurde dossiers door de beheerder geactiveerd. Hierna zijn 
de dossiers zichtbaar in de overzichten van Toetsdossier en PTA als actieve dossiers. Dit is ook te zien aan 
de tellingen in de onderstaande schermen. De toetsdossiers zijn daarmee beschikbaar voor invoer van 
resultaten.  
 
De beheerder heeft ook de optie om een goedkeuring terug te draaien zodat de dossiers weer ter 
controle beschikbaar zijn. 
 

 

 

 

 


