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Inleiding 
 
In SOMtoday is functionaliteit beschikbaar voor de toegang tot digitale leermiddelen voor de docenten en leerlingen. 

Hiermee kunnen de leerlingen via SOMtoday ELO (of het WISportaal) toegang krijgen tot de het digitaal lesmateriaal 

van de uitgever, en kan de docent de leermiddelen benaderen vanuit SOMtoday. 

Daarnaast worden de door de school gekochte digitale leermiddelen welke door de distributeurs worden geleverd 

vanuit Edu-iX automatisch geïmporteerd in SOMtoday. Dit geldt voor zowel de EBF als IBF scholen. 

Naast het gekochte digitale lesmateriaal van de uitgever is het ook mogelijk om gebruik te maken van lesmateriaal van 

b.v. Teleblik, Wikiwijs, Eindexamensite, Muiswerk e.d. 

Verder vindt u in dit document een uitgebreide toelichting van wat u moet regelen als u voor het eerst aan de slag gaat 

met digitale leermiddelen of als er iets in uw situatie veranderd m.b.t. digitale leermiddelen zoals bv het wisselen van 

distributeur. 
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Wat biedt SOMtoday en SOMtoday ELO m.b.t. de digitale 
leermiddelen? 

1. Toegang tot digitale leermiddelen voor de leerling en docent via de Kennisnet Federatie op basis van SAML 
techniek. 

2. Handmatige en dagelijkse import van digitale leermiddelen uit Edu-iX voor leermiddelen die via de distributeur 
zijn besteld. Dit geldt voor EBF en IBF bestellingen. 

3. Prematching van leerlingen met Edu-iX voor EBF bestellingen. 
4. Dagelijkse import van persoonlijke digitale leermiddelen voor leerlingen voor EBF bestellingen. 
5. Een complete lijst van alle leermiddelen die de uitgevers Malmberg, ThiemeMeulenhof en Noordhoff 

beschikbaar stellen. 
 
 

IBF, EBF, Prematching, Edu-iX en de Linkjesservice 
 
Afhankelijk van uw situatie bestelt u boeken (en daarmee ook de digitale leermiddelen) via een IBF, EBF of een IBF-EBF 
constructie. 
IBF staat voor Intern Boeken Fonds.  
U bestelt de boeken, uw distributeur levert de boeken af op school, u zorgt voor de verspreiding van de boeken. 
EBF staat voor Extern Boeken Fonds.  
U geeft de opgave van boeken door aan de distributie i.c.m. de leerlinggegevens. De leerling/verzorger bevestigt deze 
bestelling en de distributeur levert de boeken af op het huisadres van de leerling. 
Prematching staat voor het koppelen van de leerlinggegevens van de distributeur en de leerlinggegevens van 
SOMtoday. De reden om dit te doen is dat de uitgever exact kan zien welke leerlingen gebruik maken van de bestelde 
digitale leermiddelen. Dit loopt via Edu-iX. 
Edu-iX is een technisch platform waar uw distributeur de leerlinggegevens die u hebt toegezonden in plaatst samen 
met de bestelde digitale leermiddelen, inclusief de docenten licenties. Edu-iX weet dus exact wat een leerling heeft 
besteld en welke linkjes naar welke uitgeverssites voor die leerling en docent geldig zijn. 
Linkjesservice is een dienst vanuit Edu-iX die: 

 per geprematchde leerling via Edu-iX de persoonlijk bestelde leermiddelen van de leerling aanbiedt in 
SOMtoday. De leerling ziet dankzij deze dienst alle persoonlijke leermiddelen in SOMtoday ELO beschikbaar 
staan. Door gebruik te maken van deze dienst kunt u in één keer alle leermiddelen voor de leerlingen klaarzetten 
in SOMtoday ELO.  

 de bestelde leermiddelen in SOMtoday aanbiedt zodat u exact kan zien in SOMtoday wat uw distributeur heeft 
klaargezet op basis van uw bestelling. 

Wat is het nut van Prematching? 
Als u IBF bestelt, dan levert de distributeur u de boeken en voor het digitale lesmateriaal worden er tegoeden klaar 
gezet naar het aantal van de bestelling. Zowel de school als de uitgever weet nooit zeker of tegoeden die zijn klaargezet 
ook worden gebruikt door de leerlingen waarvoor ze zijn klaargezet. 
 
Als u EBF bestelt, dan plaatst uw distributeur de leerlinggegevens in Edu-iX, samen met de linkjes die voor de leerling 
gelden. Zodra de leerling op het linkje klikt, wordt het klaargezette tegoed op het digitale leermiddel keurig op naam 
van de leerling afgeboekt. Hierdoor is er door de uitgever een controle op het afgegeven tegoed van het door u 
gekochte leermiddel. 
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Wat heeft u nodig om de digitale leermiddelen te 
ontsluiten? 
 
Hieronder is beschreven waar uw school nodig heeft om de koppeling naar het digitale lesmateriaal te realiseren. 
 

 Getekend ARP overeenkomst en attributen uitbreidingsset met de Kennisnet federatie 
o Deze overeenkomst en de uitbreidingsset kunt u opvragen bij de Kennisnetfederatie. Hiermee staat u 

toe dat persoonsinformatie vanuit SOMtoday via de Kennisnetfederatie wordt uitgewisseld met de 
uitgevers. In het laatste hoofdstuk is dit toegelicht. 

 

 PortalID en URL van uw SOMtoday omgeving 
o Het PortalID is een technische kenmerk van uw complete SOMtoday omgeving. U kunt deze opvragen 

bij de servicedesk van SOMtoday, en zelf opvragen via een Kennisnet referentie URL, zie pagina 19. 
De distributeur moeten deze ontvangen.  

o De URL van uw SOMtoday omgeving wordt ook wel CallBackURL of PortalURL genoemd. Geef de URL 
van uw productieomgeving van SOMtoday door, niet de URL van uw SOMtoday ELO omgeving. Uw 
distributeur wil deze graag ontvangen voor support ondersteuning. Er is geen technische reden om 
deze door te geven, u bent hiertoe niet verplicht. De servicedesk van de distributeur of uitgever kan 
deze raadplegen in een telefoongesprek met u. 

 

 SOMtoday feature ‘SOMtoday ELO’ en ‘Digitale leermiddelen SSO’ 
o De servicedesk van SOMtoday kan de SOMtoday ELO features voor u aanzetten nadat u dit product 

heeft aangeschaft. 
o De feature ‘Digitale leermiddelen SSO’ is nodig voor de EBF bestelmethode. Daarnaast wordt deze 

feature gebruikt voor het WISportaal. Deze feature kan ook aangezet worden indien de ELO is 
afgenomen. Dit levert een apart tabblad in de ELO op, waarmee de leerling snel naar het leermiddel 
kan gaan. 

 

 Accountgegevens voor Edu-iX voor IBF en EBF scholen 
o De servicedesk van SOMtoday voert de accountinformatie in uw SOMtoday omgeving voor u in. Deze 

is nodig om toegang te krijgen tot uw Edu-iX data te ontsluiten. Hiermee zijn de bestelde 
leermiddelen handmatig op te halen (voor zowel docent als leerling) (en het gebeurt iedere nacht) en 
wordt het prematchen van Edu-iX leerlinggegevens mogelijk. 
 

 Controle koppeling doorlopen 
o Zodra u bij uw distributeur hebt aangegeven dat u de leermiddelen voor de leerling en docent wilt 

ontsluiten via SOMtoday moet u een technisch proces doorlopen. Dit heet de controle koppeling. Uw 
leermiddelen beheerder heeft hierover informatie ontvangen of krijgt dit nog. 

 

 Contactgegevens SOMtoday leermiddelen beheerder 
o De Kennisnetfederatie en uw distributeur willen deze informatie graag ontvangen. Bij Kennisnet gaat 

dat via het inschrijfformulier van Kennisnet. 
 
In het laatste hoofdstuk van dit document kunt u lezen hoe u uw deze bovenstaande stappen voor uw SOMtoday 
omgeving regelt.  
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Digitaal leermiddelen via WISportaal 
Indien uw school gebruik maakt het portaal van WIS is het ook mogelijk de leerlingen en docent toegang te geven tot 
de digitale leermiddelen van de uitgevers. Het WISportaal maakt voor de leerling daarvoor gebruik van techniek van 
SOMtoday ELO. U hoeft hiervoor geen SOMtoday ELO af te nemen. 
 
Het maakt niet uit of u een EBF of IBF bestelling uitvoert, u kunt er altijd gebruik van maken als u met de software van 
WIS werkt. 

Voor de docent 
Voor de docent is het vanuit SOMtoday mogelijk de digitale leermiddelen te openen. U leest hierover meer onder IBF 
en/of EBF bestellingen. 

Voor de leerling 
Voor de leerling wordt de leermiddelen pagina van SOMtoday ELO aangeboden. De software van WIS kan deze pagina 
tonen binnen haar portaal, en op die manier de leerling toegang geven tot de leermiddelen. 
 

Feature ‘Digitale leermiddelen SSO’ moet aanstaan 
Om binnen WIS de SOMtoday ELO leermiddelen pagina te tonen moet de feature ‘Digitale leermiddelen SSO’ aanstaan. 
U kan dit controleren via Beheer > Instellingen > Features. Er moet een vinkje staan in de kolom ‘Afgenomen’. Indien dit 
niet het geval is mag u contact opnemen met de servicedesk van SOMtoday. 
Binnen de feature regelt u per vestiging of de pagina wordt aangeboden. 
 
WIS zal in haar software de leermiddelenpagina beschikbaar moeten stellen. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
WIS. 

IBF of EBF bestelling 
Lees de uitleg en te nemen stappen in de volgende hoofdstukken. Deze gelden namelijk ook voor u als u gebruik maakt 
van het WISportaal. 
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IBF bestellingen 
Uw school bestelt de leermiddelen via een IBF bestelling. Hieronder is beschreven wat u moet doen om de leerlingen 
en docenten hiervan gebruik te laten maken 
De door uw school bestelde leermiddelen zijn door de distributeur klaargezet in Edu-iX. U kan deze handmatig 
importeren in SOMtoday. Het gebeurt echter ook automatisch iedere nacht. Per leermiddel is te zien hoeveel licenties 
zijn afgegeven. 

Stap 1: Controle instellingen Edu-iX 
Ga naar Beheer > Leermiddelen > Leermiddelen en klik op knop [Instellingen Edu-iX]. Een username en password voor 
Edu-iX zijn ingevoerd. Mocht dat niet het geval zijn, meldt dit dan bij de servicedesk van SOMtoday. 

Stap 2: Bestelde leermiddelen importeren in SOMtoday 
Ga naar Beheer > Leermiddelen > Leermiddelen en klik op [Edu-iX leermiddelen ophalen]. Deze taak haalt alle 
leermiddelen voor de docenten en leerlingen op die uw school heeft besteld. U kunt deze taak zo vaak uitvoeren als u 
wilt. Nadat de taak is afgerond vindt u onder Home > Rapportages onderaan op deze pagina de logfile van de import. 
Iedere nacht wordt deze taak voor u uitgevoerd. 

Stap 3: Leermiddelen beschikbaar stellen voor docenten 
U geeft de docent rechten voor de docenten leermiddelen pagina. Daarmee krijgt de docent in zijn home scherm een 
menu-item Leermiddelen tot zijn beschikking. 
Ga naar Beheer > Instelling > Rollen en rechten > kies de rol van de docenten > knop [Wijzig] > tab Personeel > vink 
‘Eigen leermiddelen beheren’ aan. 

Stap 4: Leermiddelen beschikbaar stellen voor leerlingen in de ELO (ook voor WISportaal) 
Er zijn twee manieren om de leermiddelen beschikbaar te stellen aan de leerling in SOMtoday ELO. De uitleg hieronder  
geldt ook voor het WISportaal: 

 Leermiddelen inrichten per leermiddel 

 Leermiddelen inrichten per opleiding 
We adviseren u om dit direct in uw productieomgeving uit te voeren. Het testen/opvragen van het leermiddel kan 

alleen via de productieomgeving van SOMtoday ELO. 

Leermiddelen inrichten per leermiddel 
U heeft het EAN nummer van het leermiddel tot uw beschikking, en u weet bij welke vakken van welke opleidingen dit 
moet worden toegekend. 

 Ga naar Beheer > Leermiddelen > Leermiddelen 

 Filter op bron: ‘Edu-iX’, producttype: ‘Student’, en zoek het gewenste EAN nummer (= digitaal leermiddel) op 

 
 

 Klik op het blauwe kettingknopje (niet zichtbaar in het bovenstaande plaatje) achter het gevonden leermiddel 

om in te zien aan welke opleidingen deze is gekoppeld.  
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 Klik op de knop Opleiding toevoegen 

 Filter nu op de gewenste leerjaren en op het vak, en selecteer dan de gevonden opleidingen. 

 Klik op Opslaan om het leermiddel aan deze geselecteerde vakken te koppelen. 

 Ga naar Beheer > Leermiddelen > Leermiddelen en zoek het leermiddel op via het EAN nummer. 

 Klik op de regel van het EAN nummer, niet op de details van leermiddel 
 
Het leermiddel is nu bij alle geselecteerde opleidingen opgeslagen. 

Leermiddelen inrichten per opleiding 
U heeft het EAN nummer van het leermiddel tot uw beschikking, en u weet bij welke opleiding dit moet worden 
toegekend. 

 Ga naar Onderwijs > [Vestiging] > Opleidingen > [Opleiding] > [Leermiddelen] 

 Klik op [Leermiddelkeuze toevoegen] 

 Selecteer eventueel het schooljaar 

 Bepaal het vak en zoek het leermiddel op en sla de wijzigingen op. 
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EBF bestellingen 
Uw school besteld de leermiddelen via een EBF bestelling. De eerste drie stappen van het hoofdstuk beschreven wat u 
moet doen om de leerlingen en docenten hiervan gebruik te laten maken. 
 
De door uw school bestelde leermiddelen zijn door de distributeur klaargezet in Edu-iX. U kan deze importeren in 
SOMtoday. Per leermiddel is te zien hoeveel licenties zijn afgegeven. 

Stap 1: Controle instellingen Edu-iX 
Zie hoofdstuk IBF bestelling, stap 1 

Stap 2: Bestelde leermiddelen importeren in SOMtoday 
Zie hoofdstuk IBF bestelling, stap 2 

Stap 3: Leermiddelen beschikbaar stellen voor docenten 
Zie hoofdstuk IBF bestelling, stap 3 

Stap 4: Leermiddelen beschikbaar stellen voor leerlingen (ook voor WISportaal) 
Omdat u via een EBF constructie uw bestelling heeft gedaan weet uw distributeur per leerling welke digitale 
leermiddelen zijn besteld. Deze bestelling staat per leerling gespecificeerd in Edu-iX. 
U moet ervoor zorgen dat de leerlinggegevens van Edu-iX gekoppeld worden aan de leerlinggegevens van SOMtoday. 
Hieronder staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat. 
Voor iedere leerling die gebruik moet maken van digitale leermiddelen moet bij de distributeur zijn opgegeven welke 
leermiddelen voor deze leerling geldt. Als er nieuwe leerlingen (tussentijds) instromen moet u er dus voor zorgen dat 
de distributeur voor deze leerlingen de digitale leermiddelen specificeert in Edu-iX. 

Stap 4.1: Prematching leerlingen 
U moet de Edu-iX leerlinggegevens vanuit Edu-iX matchen met SOMtoday. Dat heet ‘prematching’. Dit moet u uitvoeren 
voor de start van de eerste lessen. Zodra de leerlingen zijn geprematched, kunt u daarna de persoonlijke leermiddelen 
van de leerling eenvoudig ophalen d.m.v. de Linkjesservice. Dit is beschreven in stap 5. 
 

 Ga naar Beheer > Leermiddelen > Prematch Edu-iX 

 Klik op [Ververs gebruikers] 

 Controleer de logfile op mogelijke fouten 
De Edu-iX gebruikers worden opgehaald. Dit kan even duren. In het scherm ziet u nu alle leerling-data van Edu-iX staan. 
Het enige veld dat uit uw SOMtoday omgeving komt is het veld Llnr SOMtoday. 

Stap 4.2: Automatisch koppelen 100% matches 
Klik op [Automatisch koppelen]. U krijgt nu de keuze om ‘Koppel onvolledige matches’ aan te vinken. Vink deze niet 
aan, en klik op [Automatisch koppelen uitvoeren]. Voor de Edu-iX leerling waar een unieke 100% match is gevonden 
met een SOMtoday leerling wordt de koppeling vastgelegd. Hiermee zijn de twee leerling-datasets aan elkaar 
verbonden. 

Stap 4.3: Bevestigen van automatisch gekoppelde leerlingen 
Alle mutaties van de automatische koppeling zijn te vinden in bij Beheer > Leermiddelen > Prematch Edu-iX, [Wachtrij]. 
Klik op [Verstuur] om de koppeling te bevestiging in de database van Edu-iX. Controleer de logfile op fouten of op 
ontkoppel-meldingen. A.d.h.v. de logfile wordt soms gemeld dat een leerling niet gekoppeld kan worden, en dat er een 
ontkoppel-actie is klaargezet voor deze leerling. Dit wordt dan in de wachtrij geplaatst om te worden verzonden. Als 
deze ontkoppelactie is verzonden kan u nogmaals de leerling koppelen en nogmaals verzenden. 

Stap 4.4: Automatisch koppelen van onvolledige match 
Via de knop [Automatisch koppelen] kunt u ook leerlingen automatisch matchen die niet een 100% match opleveren 
met de Edu-iX leerlingen. 
Klik op de knop [Automatisch koppelen] en vink ‘Koppel onvolledige matches’ aan, en klik op de knop [Automatisch 
koppelen uitvoeren]. SOMtoday zal nu voor Edu-iX leerling een SOMtoday leerling matchen die het meest met elkaar 
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overeen komt. Indien er twee SOMtoday leerlingen zijn gevonden, zal de leerling met het hoogste percentage worden 
gekoppeld. 
 
Met deze ‘extra automatische koppel actie’ heeft u de mogelijkheid eenvoudig een grote groep Edu-iX leerlingen te 
matchen. Houdt u echter in gedachte dat het koppelen van een onvolledige match een verkeerde koppeling kan 
betekenen tussen de SOMtoday leerling en de leerling in Edu-iX. 

Stap 4.5: Koppel handmatig niet gekoppelde leerlingen 

 Filter in het Prematch scherm op Niet gekoppeld. SOMtoday toont de Edu-iX leerlingen die nog niet gekoppeld 
zijn aan SOMtoday leerlingen. 

 Klik op het loepje achter de leerling. U komt nu in een scherm om de Edu-ix leerling handmatig te koppelen.  

 In de filterbalk ziet u hoe SOMtoday zoekt naar een leerling met de info van Edu-iX. Stel het filter breder in 
door filtervelden leeg te maken. 

 
 

 Selecteer de juiste leerling en bevestig deze keuze. 

 Doe dit voor alle leerlingen  

 Let op: er kunnen ook docenten in de lijst met niet gekoppelde gebruikers. Deze moet u negeren. U kunt deze 
o.a. herkennen aan de geboortedatum. 

Stap 4.6: Herstel de foutief PortalUserID koppelingen 

 Filter in het Prematch scherm op Foutief PortalUserID. SOMtoday toont de Edu-iX leerlingen die in Edu-iX met 
een verkeerd PortalUserID zijn gekoppeld aan SOMtoday leerlingen. 

 Klik op het Verwijder icoontje. Het opnieuw koppelen van de juiste leerling kan pas na het versturen van deze 
verwijderactie. 

Stap 4.7: Verstuur de gekoppelde leerlingen naar Edu-iX 
De juiste koppelingen tussen de Edu-iX leerling en de SOMtoday leerling moet verstuurd worden naar Edu-iX.  

 Klik op [Wachtrij] en vervolgens op [Verstuur] 

Stap 4.8: Herkoppel de laatste leerlingen 
In stap 4.6 heeft u leerlingen losgekoppeld. Deze moeten opnieuw aan een leerling in SOMtoday worden gekoppeld. 
Zodra u dit heeft gedaan kunt u de wijzigingen versturen naar Edu-iX. 

Stap 4.9: Controleer de logfile op fouten 
Bij iedere verzendactie naar Edu-iX komt een logfile. Bekijk deze goed. A.d.h.v. de logfile wordt soms gemeld dat een 
leerling niet gekoppeld kan worden, en dat er een ontkoppel-actie is klaargezet voor deze leerling. Dit wordt dan in de 
wachtrij geplaatst om te worden verzonden. Als deze ontkoppelactie is verzonden kan u nogmaals de leerling koppelen 
en nogmaals verzenden.  
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Stap 5: de linkjesservice gebruiken om de leermiddelen (automatisch) op te halen 
Nadat alle leerlingen zijn geprematched kunt u in één keer voor alle leerlingen de per leerling de unieke leermiddelen 
ophalen. Dit gebeurt via de Linkjeservice. SOMtoday haalt dan vanuit Edu-iX a.d.h.v. de geprematchde leerlinggegevens 
de leermiddelen op, en plaatst deze bij de leerling. 

Stap 5.1: Automatisch leermiddelen per leerling actualiseren  
Het ophalen van de leermiddelen per geprematchde leerling wordt iedere nacht (vroeg in de ochtend rond 06:00 uur) 
uitgevoerd via een automatische taak. U ziet hier verder niks van. Voor leerlingen die niet zijn geprematched wordt 
uiteraard geen leermiddelen opgehaald. 

Stap 5.2: Handmatig leermiddelen per leerling ophalen 
Ga naar Beheer > Leermiddelen > Prematch Edu-iX en klik op  [Ververs producten]. Hierdoor worden alle leermiddelen 
opgehaald en gekoppeld aan de SOMtoday leerlingen. De leermiddelen zijn direct beschikbaar in SOMtoday ELO. 
U kunt per leerling bekijken welke leermiddelen zijn opgehaald door achter de leerling op het detailknopje te klikken. 
 

 
 
In SOMtoday ELO wordt dit aangeboden onder het tab Leermiddelen, onder het kopje Persoonlijke Leermiddelen. Zie 
hieronder. 
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Leerling wisselt van opleiding of vak, wat te doen met de linkjes? 
Indien een leerling is gewisseld van opleiding of vak, dan moeten de mutaties voor de leermiddelen doorgegeven 
worden aan de distributeur. Deze plaatst voor de leerling nieuwe leermiddelen in Edu-iX. Zodra dat is verwerkt kunt u 
handmatig via de bovenstaande linkjesservice de nieuwe leermiddelen ophalen, of een nacht wachten. SOMtoday 
ververst  automatisch de linkjes bij de leerling. 
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Leermiddelen en methoden in SOMtoday 

Leermiddelen van uitgevers 
Alle leermiddelen en methoden die de grote uitgevers beschikbaar stellen zijn opgenomen in SOMtoday. Deze 
informatie is aangeleverd door de ThiemeMeulenhoff, Noordhoff en Malmberg en dit wordt (afhankelijk van de 
uitgever) elke nacht geüpdatet. 
 
Via de menukeuzes  

 Beheer > Leermiddelen > Leermiddelen  

 Beheer > Leermiddelen > Methoden  
krijgt u een overzicht van de beschikbare Leermiddelen en Methoden die in SOMtoday beschikbaar zijn. 
Indien u bepaalde Leermiddelen en/of Methoden mist, neem dan eerst contact op met uw uitgever om navraag te 

doen.  

Leermiddelen zelf toevoegen: Teleblik, Wikiwijs e.d. of eigen linkjes 
U kunt zelf ook leermiddelen toevoegen zoals Teleblik, Wikiwijs, Muiswerk, Eindexamensite e.d., of zelf een link 
toevoegen. 

 Ga naar Beheer > Leermiddelen > Methoden > [Leermiddelmethode toevoegen] 

 Kies bij Uitgever voor Overige en voer een naam in, bv ‘Diverse leermiddelen’ 

 Ga naar Beheer > Leermiddelen > Leermiddelen > [Leermiddel toevoegen] 

 Voer de gewenste gegevens in, zoals hieronder aangegeven 
 

 

URL achterhalen van zelf toe te voegen leermiddel 
Via de website van de Kennisnet Federatie zijn veel URL’s van zelf toe te voegen leermiddelen te vinden. 
Download de PDF Aangesloten aanbieders educatief leermateriaal via de onderstaande URL. 
 
https://www.kennisnet.nl/entree-federatie/aangesloten-partijen/ 
 
Indien de gewenste URL niet in de PDF te vinden is, vraag het dan na bij de uitgever van het leermiddel. 
  

https://www.kennisnet.nl/entree-federatie/aangesloten-partijen/
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Controle op de werking van de leermiddelen 
Voor de leerlingen en de docenten is het belangrijk dat de leermiddelen goed functioneren. 
Wanneer u de inrichting heeft afgerond is het leermiddel in SOMtoday ELO of het WISportaal direct klaar voor gebruik.  

U kunt helaas de werking niet controleren door op uw SOMtoday ELO productieomgeving (of het WISportaal) in te 

loggen als leerling en een leermiddel aan te klikken. Als u ‘inlogt als leerling’ krijgt u niet de cookie instellingen van 

Kennisnet krijgt die de leerling wel krijgt als hij inlogt. 

Hoe controleert u de werking op leermiddelen in SOMtoday? 
 Log in als applicatiebeheerder. 

 Ga naar Beheer > Leermiddelen > Leermiddelen en filter op producttype ’Teacher’. 

 Klik op het bewerken van het leermiddel (groene icoontje) en kopieer de URL van het leermiddel. 

 Open een nieuw tabblad en plak de URL in de adresbalk. Het docenten leermiddel moet nu openen 
 

Hoe controleert u de werking op leermiddelen in SOMtoday ELO? 
De enige manier is daadwerkelijk met de accountgegevens inloggen op de ELO van de leerling. ‘Inloggen als leerling 
vanuit SOMtoday’ zal absoluut niet werken i.v.m. de cookieinstellingen zoals hierboven is uitgelegd. 
 

Let op: als u de leermiddelen inricht, dan zal het leermiddel in de eerste week voor het einde van uw zomervakantie 

(dus regio gebonden) functioneren. De toegang tot het leermiddel is niet eerder beschikbaar omdat de uitgevers en 

distributeur uw bestelling niet eerder kunnen openstellen. Omdat de zomervakanties verschillende einddata kennen in 

Nederland, bepaald dit het beschikbaar komen van het leermiddel. 
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SOMtoday ELO leermiddelen (geldt ook voor WISportaal) 
Hieronder ziet u wat de leerling in SOMtoday ELO ziet staan qua digitale leermiddelen. Dit geldt ook voor het 
WISportaal 
Bij een IBF bestelling is het leermiddel per vak beschikbaar.  
Bij een EBF bestelling staan alle leermiddelen van alle vakken onder het kopje [Persoonlijke leermiddelen] 
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Veranderingen binnen uw school met leermiddelen? 
Er kunnen zaken veranderen binnen uw school in het gebruik van digitale leermiddelen. 

Leermiddelen opnemen in SOMtoday/WISportaal 
U heeft de toegang tot de digitale leermiddelen nog niet via SOMtoday ELO/WISportaal lopen, maar u wilt dat wel. Geef 
dit bij uw distributeur aan. Uw distributeur heeft u hierover een mail verstuurd met het verzoek uw keuze voor komend 
schooljaar kenbaar te maken. Neem contact op met de servicedesk van SOMtoday voor het opvragen van de gegevens 
die u door moet geven aan uw distributeur en Kennisnet. 
 

Overstap van ELO naar SOMtoday ELO/WISportaal 
U gaat wisselen van ELO en u wilt gebruik maken van SOMtoday ELO en de digitale leermiddelen moeten via SOMtoday 
beschikbaar worden gesteld. Geef dit bij uw distributeur aan. Uw distributeur heeft u hierover een mail verstuurd met 
het verzoek uw keuze komend schooljaar kenbaar te maken. Neem contact op met de servicedesk van SOMtoday voor 
het opvragen van de gegevens die u door moet geven aan uw distributeur en kennisnet. 
In het volgende hoofdstuk leest u hoe u uw SOMtoday ELO omgeving technisch kan koppelen. 
 

U stapt van IBF over naar EBF 
U moet gaan prematchen in SOMtoday. De leerlinggegevens uit Edu-iX moeten gekoppeld worden aan de SOMtoday 
leerlingen. Zie het hoofdstuk over EBF. 
 

U wisselt van distributeur  
Als u van distributeur wisselt worden de technische gegevens van SOMtoday tussen de distributeurs uitgewisseld. 
Vraag dit na bij uw distributeur. Binnen SOMtoday hoeft u geen instellingen aan te passen. 
Wel moet u indien u EBF besteld alle leerlingen opnieuw prematchen. Ga daarvoor naar  

 Beheer > Leermiddelen > Prematch Edu-iX > knop [Collectief ontkoppelen] en selecteer alle leerlingen. 

 Klik op de knop [Acties aanmaken] en klik op de knop [Terug] 

 Klik op de knop [Wachtrij] 

 Verstuur alle acties uit de wachtrij. Controleer de logfile op bevestiging/fouten. 
Alle leerlingen zijn nu losgekoppeld van de Edu-iX gebruikers die uw oude distributeur had aangeleverd.  
Ga nu naar het hoofdstuk over de EBF bestelling, en begin opnieuw met het binnenhalen van de nieuwe Edu-iX 
gebruikers van uw nieuwe distributeur. U moet nu opnieuw de prematching uitvoeren. 
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Problemen met digitaal lesmateriaal?  
Problemen en storingen zijn vervelend. Hier vindt u enkele tips om u zo snel mogelijk verder te helpen. 

Wat kunt u zelf controleren? 
Als digitaal lesmateriaal niet wil openen vanuit SOMtoday, dan kan u snel controleren of er iets aan de hand is met 
SOMtoday. 
De toegang vanuit SOMtoday tot al uw digitaal lesmateriaal loopt via de Kennisnet federatie. 
Om de verbinding te controleren tussen SOMtoday en de Kennisnet federatie kunt u de volgende stappen doorlopen. 

1. Sluit uw browser en start deze weer op 
2. Log in op SOMtoday 
3. Open in dezelfde browser deze link: https://referentie.entree.kennisnet.nl/referentiesp/ 

Deze pagina moet informatie van u als gebruiker (docent/medewerker of leerling) en van uw school tonen. 
Indien dit niet het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw applicatiebeheerder. Hij kan de storing 
melden bij de servicedesk van SOMtoday. 
 
 

Storing bij uitgever controleren? 

Op de onderstaande pagina vindt u o.a. een overzicht van uitgeverspagina's waarop actuele storingen worden 
vermeldt. Controleer of uw storing hierop voorkomt. 
 
http://www.directetoegang.nl/actuele_storingen.htm 
 
Tip: plaats deze bovenstaande link in een mededeling voor de docenten in SOMtoday. Mochten er dan problemen zijn 
met het materiaal van de uitgever, dan kan de docent via deze link snel zelf wat info nakijken. 

https://referentie.entree.kennisnet.nl/referentiesp
http://www.directetoegang.nl/actuele_storingen.htm
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SOMtoday koppelen aan Kennisnet en distributeur 
 
Hieronder is beschreven welke eenmalige stappen u moet uitvoeren om uw SOMtoday omgeving te koppelen aan de 
Kennisnetfederatie en uw distributeur. Dit geldt ook voor het WISportaal. 
Alle stappen worden op de productieomgeving van SOMtoday en SOMtoday ELO uitgevoerd als applicatiebeheerder. 
 
 
Stap 1: Neem contact op met uw distributeur 
Geef bij uw distributeur op dat u uw SOMtoday ELO wilt gaan gebruiken om de leerling toegang te geven tot de digitale 
leermiddelen. Neem hiervoor contact op met uw distributeur. 
 
 
 
Stap 2: SOMtoday feature controle 
Controleer welke features u heeft aanstaan voor de linkjes naar digitale leermiddelen. Dit bepaalt waar de leerling in 
SOMtoday ELO de leermiddelen zien. (Voor EBF scholen moet Digitale leermiddelen SSO aanstaan.) 
 

 Feature ‘Digitale leermiddelen SSO’ moet aangevinkt zijn voor EBF bestellingen, en mag (handig) voor IBF 
bestellingen. 

 In de feature SOMtoday ELO is per vestigingen ‘Leermiddelen’ aangevinkt. 
 
 
 
Stap 3.1: Meldt uw school aan bij de Kennisnet Federatie 
U moet (als dat nog niet eerder is gebeurd in het verleden) uw school aanmelden bij de Kennisnet Federatie. Zie 
hiervoor de onderstaande link: 
https://www.kennisnet.nl/entree-federatie/aanmelden/ 
 
 
 
Stap 3.2: ARP uitbreidingsset van de Kennisnet Federatie 
U moet een extra uitbreidingsset op de standaard attributen set aanvragen bij de Kennisnet Federatie. Hieronder vindt 
u de link naar de het formulier van de uitgebreide ARP overeenkomst. De Kennisnet Federatie moet deze ontvangen.  
https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/276/0/sbdl-directe-toegang-arp-formulier-verzoek-
uitbreiding-attributen 
 
Let op: vul alle brin + vestigingsvolgnummers in op het formulier 
 
 
  

https://www.kennisnet.nl/entree-federatie/aanmelden/
https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/276/0/sbdl-directe-toegang-arp-formulier-verzoek-uitbreiding-attributen
https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/276/0/sbdl-directe-toegang-arp-formulier-verzoek-uitbreiding-attributen


[      

December 2016  pagina 19 

Stap 4: Controle van de attributen per vestiging 
Nadat de aanmelding en de ARP uitbreidingsset door de Kennisnetfederatie zijn verwerkt (u moet bevestiging 
ontvangen dat de attributen worden doorgegeven) kunt u een controle  stap uitvoeren. 
 

 Log in in SOMtoday en open daarnaast een nieuw tabblad 

 Voer deze URL in:  https://referentie.entree.kennisnet.nl/referentiesp  en druk op enter 
 
U ziet nu welke attributen worden doorgestuurd naar de Kennisnetfederatie. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn de 
instellingen van SOMtoday of de Kennisnetfederatie niet goed. 

 
  

https://referentie.entree.kennisnet.nl/referentiesp
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Stap 5: CallBack URL (portaalURL) controleren 
Controleer via een webpagina van Entree de CallBackURL/PortaalURL naar uw SOMtoday omgeving.  
Ga naar de website http://mijnentree.kennisnet.nl/ 
 

 Klik op Log in met je schoolaccount en type de naam van uw school in. Selecteer deze. 

 U moet nu uitgekomen zijn bij de inlogpagina van SOMtoday. Mocht dat niet zo zijn, dan is er iets mis. 
 
 
 
Stap 6: Controle koppeling uitvoeren 
Controleer of uw distributeur de juiste informatie heeft vastgelegd over uw SOMtoday ELO omgeving 

 U heeft een mail ontvangen van Directe Toegang waarin u wordt gevraagd naar een persoonlijke pagina te 
gaan. Open deze mail en klik op de link in deze mail. 

 Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd en bevestigd ontvangt u een mail met een code. Kopieer die code. 

 Login in SOMtoday, en voer de onderstaande URL in de browser in. 

 http://toegang.eduroute.nl/8717927000000  en druk op enter. U ziet onderstaand scherm: 

 
 Voer de code in en bevestig deze. De controle koppeling is uitgevoerd.  

 
U heeft alle stappen doorlopen en uw omgeving is technisch gekoppeld aan de Kennisnetfederatie en uw distributeur. 
 
 
 
Stap 7: Meldt u ‘controle koppeling’ gereed bij de servicedesk van SOMtoday 
Nadat u de controle koppeling heeft uitgevoerd moet u dit doorgeven aan de servicedesk van SOMtoday via een ticket. 
Deze zal voor uw SOMtoday omgeving het Edu-iX account opvragen en invoeren in uw SOMtoday omgeving. Dit 
account is nodig om de bestelde leermiddelen voor de docent te importeren, en indien u EBF besteld te kunnen 
prematchen. 

http://mijnentree.kennisnet.nl/
http://toegang.eduroute.nl/8717927000000

