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Doel 
In dit document wordt aangegeven welke bestandsoverdracht er tussen Somtoday en vakkeuze-, 

cluster- en roosterprogramma’s er mogelijk is. 

Omdat er vaak gebruik gemaakt wordt van meerdere applicaties voor één proces (jaarovergang) 

is dit document niet opgesplitst naar de verschillende applicaties en is er ook geen afzonderlijke 

Beheer en Gebruik variant. 

Aan het einde van dit document zijn de import en export bestandsdefinities opgenomen die 

betrekking hebben op die koppelingen 
 

Voorbereiding 
Algemeen: er moet een volledige synchronisatie zijn tussen Somtoday en het 

rooster/cluster/vakkenkeuzepakket. De bestanduitwisseling gaat op basis van tekst. Elk verschil 

leidt tot uitval bij import in de andere applicatie. 

 

Uitgangspunt: er is een volledig ingerichte onderwijsstructuur voor het betreffende schooljaar. 

Als de vakkeuzes voor het komende schooljaar vanuit Somtoday moeten komen zullen de 

leerlingen een voorlopige plaatsing voor komende schooljaar moeten hebben en de vakkeuzes 

zullen ingevoerd moeten zijn. 

Werkwijze: er is een grote diversiteit aan werkwijzen. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn: 

- Nieuwe plaatsingen 

- Nieuwe stamgroepen 

- Stamgroepsamenstelling 

- Vakkenpakketkeuze 

- Clustering 

- Nieuwe lesgroepen 

- Lesgroepsamenstelling 

- Rooster, dit gebeurt altijd buiten Somtoday 
 

Enkele voorbeelden: 

- Alles gebeurt in Somtoday, alleen het rooster wordt ingelezen. 

- Er wordt gebruik gemaakt van een vakkenpakketkeuze programma (Zermelo, PKP), 

daarin worden de nieuwe plaatsingen en de vakkenpakketkeuzes verwerkt en dit wordt 

ingelezen in Somtoday. Daarna volgt er een export naar het rooster/clusterpakket. 

Waarna de lesgroepen en de lesgroepsamenstellingen in worden gelezen in Somtoday. 

- Er wordt gebruik gemaakt van een vakkenpakketkeuze programma (Zermelo, PKP), 

daarin worden de nieuwe plaatsingen en de vakkenpakketkeuzes verwerkt en dit wordt 

ingelezen in het rooster/clusterpakket. Als alles klaar is wordt het ingelezen in Somtoday. 
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Export vanuit Somtoday 

Naar Zermelo/PKP 

Voor beide applicaties is een standaard export uit Somtoday beschikbaar. 

(Leerlingen> Rapporten> Vrij exporteren> [leerlingen]> Selecteer export velden> PKP 

Leerlinggegevens (Somtoday)/PKP Vakkenpakket (Somtoday)/Zermelo (Somtoday)) 

Hiermee worden PKP en Zermelo voorzien van de benodigde informatie om of verder te gaan 

met al gemaakte vakkeuzes of als start voor een vervolgopleiding en vakkeuze. 

Naar Untis 

Afhankelijk van de plaats in het geheel is er een export te maken met daarin de basisgegevens 

van Leerlingen, Medewerkers en Vakken staan. (Beheer> Export> Untis) 

Voor het clusteren zal dit aangevuld moeten worden met een export voor Unio. Hiervoor is een 

apart BO-rapport beschikbaar. Voorwaarde hierbij is wel dat de nieuwe plaatsingen en de 

pakketkeuzes al in Somtoday verwerkt zijn. 

De gemaakte vakkeuzes zijn ook te exporteren via Export> Vakkeuzes (per opleiding)> 

[opleiding(en)]> [leerjaar]> Untis> Exporteren. 

Naar Masterplan 

Voor de communicatie met Masterplan gecombineerde beschrijving gemaakt: MasterPlan SA - 

Export naar Somtoday.pdf. 

Daarnaast bestaat er een andere exportmogelijkheid met alleen de vakkeuzes: Export> 

Vakkeuzes (per opleiding)> [opleiding(en)]> [leerjaar]> Masterplan> Exporteren. 

Naar Eduflex 

Omdat de koppeling met Eduflex aan de kant van Eduflex nog niet is aangepast aan Somtoday is 

er met een BO-rapport de mogelijkheid gemaakt hiervoor bestanden te generen. Dit rapport kan 

opgevraagd worden bij Somtoday BV. 

Naar Zermelo  

Zermelo maakt gebruik van standaard exports vanuit Somtoday. 

Voor synchronisatie zijn Beheer> Import&Export>  Exports> Inrichting, en Beheer> 

Import&Export> Exports> Vakken, van belang. 

Voor de leerlingen met hun vakkeuzes is de export Leerlingen> Rapportage> Vrij exporteren> 

[maak selectie]> Selecteren export velden> Exportdefinitie Zermelo (Somtoday)> Exporteren, 

beschikbaar. 

 

De rooster/cluster/vakkeuzepakketten zijn nu van voldoende informatie voorzien om, afhankelijk 

van de werkwijze, een keuze voor een vervolgopleiding of vakkenkeuze te maken, te clusteren 

voor lesgroepindeling, stamgroepindeling en roosteren. Uiteindelijk zullen er bestanden in 

Somtoday moeten worden geïmporteerd. 
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Import in Somtoday 
Alle roosterpakketten zijn in staat om voor Somtoday leesbare bestanden te exporteren.  

Vervolgactie na import lesgroepen. 

 

Niet alle beschikbare vakkeuze/cluster/rooster-pakketten zijn in staat om te gaan met de 

onderwijssoorten die in Somtoday de basis vormen voor de lesgroepen. Leerjaar en 

onderwijssoort zullen na import dan ook leeg blijven. Hierdoor is een vervolgactie in Somtoday 

noodzakelijk om leerjaar en onderwijssoort toe te voegen aan de lesgroepeigenschappen. 

 

- Maak een export van de lesgroepen; Beheer> Import&Export> Exports> Lesgroepen 

- Open deze export in Excel en filter alle lesgroepen zonder leerjaar/onderwijssoort er uit.         

(2e en 3e veld) 

- Vul deze velden met de juiste gegevens. 

- Sla het resultaat op als .csv bestand 

- Controleer in een teksteditor (Notepad, Wordpad, …) of het scheidingsteken een ; is en 

vervang het bestaande scheidingsteken eventueel. 

- Importeer het bestand. (Beheer> Import&Export> Imports> Lesgroepen) 

De lesgroepen worden nu op basis van de bestaande naam herkend en de 

lesgroepeigenschappen worden aangevuld. 

 

Vanuit Zermelo/PKP 

Plaatsingen 

Het is mogelijk vanuit Zermelo/PKP de nieuwe plaatsingen te importeren met de menukeuze 

Beheer> Import> PKP/Zermelo plaatsingen. In beide gevallen zijn er de volgende mogelijkheden: 

- Plaatsingen definitief maken. 

• Dit kan alleen als de stamgroep in het importbestand aanwezig is en de 

stamgroep in Somtoday al bekend is. 

- Bestaande plaatsingen overschrijven. 

• Dit is mede afhankelijk van de begindatum van de bestaande plaatsing, de status 

van de plaatsing (voorlopig/definitief) en of het niet de enige plaatsing is die 

overschreven wordt 

- Vakken meenemen. 

• Deze functionaliteit geldt alleen voor meerjarige (bovenbouw) lichtingen. De 

vakkenkeuze wordt hiermee met één jaar opgerekt, een nieuwe vakkenkeuze 

import is dan niet nodig. 

Vakkeuzes 

Door gebruik te maken van Beheer> Import&Export> Exports> Zermelo/PKP vakkenpakket, 

worden de leerlingen die al een voorlopige plaatsing hebben voorzien van hun keuzevakken. Het 

is hierbij mogelijk direct de lesgroep waarin het vak gevolgd wordt mee te geven, deze moet al 

wel in Somtoday bekend zijn. Er wordt géén lesgroep aangemaakt met deze import. 

Vakken die de leerling al heeft bij de juiste Vaksoort worden overgeslagen. Vakken die de leerling 

nog niet heeft met één van onderstaande vakssorten worden op de volgorde zoals ze in het 

importbestand staan in Somtoday bij de leerling geplaatst. 
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De mogelijke Vaksoorten zijn: 

G  Gemeenschappelijk 

P  Profiel (VWO/HAVO en nieuwe VMBO) 

S  Sectorvak (oude VMBO, dit is nu een P) 

P*  hét Profielvak (nieuwe VMBO) 

PD  Profielvakdeel, onderdelen van hét profielvak (nieuwe VMBO) 

V  Vrije deel 

V*  Keuzevak ster, (nieuwe VMBO) 

B  Beroepsgerichtvak (oude en nieuwe VMBO) 

Verder alleen vanuit Zermelo 

Het is van belang dat de leerlingen een (voorlopige) plaatsing hebben. 

Zermelo levert een viertal bestanden die in de juiste volgorde geïmporteerd moeten worden in 

Somtoday. 

Eerst de stamgroep- en lesgroepnamen (stamgroepen.csv en lesgroepen.csv) daarna de 

stamgroep- en cluster lesgroepindelingen. (stamgroepindelingen.csv en cluster 

lesgroepindelingen.csv) 

 

LET OP: Zermelo levert de klassikale lesgroepen met als naam alleen de stamgroep. Daarom is 

het van belang de klassikale lesgroepen NIET in te lezen, maar in Somtoday aan te maken, nadat 

de stamgroepindeling is ingelezen. 

 

Alle bestanden kunnen geïmporteerd worden onder Beheer> Import&Export> Imports> 

Stamgroepen, Lesgroepen, Stamgroepindelingen en Lesgroepindelingen. 
 

Vanuit Untis 

Het is van belang dat de leerlingen een (voorlopige) plaatsing hebben. Vanuit Untis is het 

mogelijk een coursechoicebestand te exporteren. Dit kan in Somtoday geïmporteerd worden bij 

Beheer> Import&Expoprt> Imports> Vakkeuze Untis. Met deze import worden veel handelingen 

met één import gedaan afhankelijk van de aangevinkte mogelijkheden. 

- Lesgroepen aanmaken 

• De lesgroepnamen die tijdens de import niet in Somtoday worden gevonden 

worden aangemaakt en de leerlingen worden toegevoegd. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van een vaste systematiek. Het is met deze import alleen 

mogelijk klassikale lesgroepen aan te maken. Leerlingen in deze klassikale 

lesgroepen plaatsen kan via Beheer> Controles> Klassikale lesgroepen vullen. 

Beter is het om de klassikale lesgroepen helemaal in Somtoday aan te maken. 

 

- Vakkenpakket wijzigen 

• Het is mogelijk de vakkenkeuzes met het coursechoicebestand te importeren. Als 

het coursechoicebestand wordt gebruikt om de vakkenpakketten aan te passen 

dan heeft deze functionaliteit het risico dat het vakkenpakket bij de leerlingen 

overhoop wordt gehaald als de volgorde van de importregels anders is dan bij 

een eerdere import. In het coursechoicebestand wordt namelijk niet de Vaksoort 

(G,P,S,P*,PD,V,V*,B) meegegeven. De vakken worden bij de leerling geplaatst op 
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volgorde van het importbestand en op volgorde van de beschikbare vakposities. 

Het is dan ook verstandig het coursechoicebestand alleen voor 

vakkenpakketwijzigingen te gebruiken als de bestaande situatie ook met een 

coursechoicebestand ontstaan is. 

Vanuit Masterplan 

Het is van belang dat de leerlingen een (voorlopige) plaatsing hebben en dat de vakkeuzes al 

gemaakt zijn. 

Masterplan levert een viertal bestanden die in de juiste volgorde geïmporteerd moeten worden 

in Somtoday. Eerst de stamgroep- en lesgroepnamen (stamgroepen.csv en lesgroepen.csv) 

daarna de Stamgroep- en Cluster lesgroepindelingen. (Stamgroepindelingen.csv en Cluster 

lesgroepindelingen.csv) 

Alle bestanden kunnen geïmporteerd worden onder Beheer> Import&Export> Imports 

Stamgroepen, Lesgroepen, Stamgroepindelingen en Lesgroepindelingen. 

Vanuit Eduflex 

Het is van belang dat de leerlingen een (voorlopige) plaatsing hebben en dat de vakkeuzes al 

gemaakt zijn. 

Vanuit Eduflex is het mogelijk een coursechoicebestand te exporteren. Dit kan in Somtoday 

geïmporteerd worden bij Beheer> Import&Expoprt> Imports> Vakkeuze Untis. Met deze import 

worden veel handelingen met één import gedaan afhankelijk van de aangevinkte mogelijkheden. 

- Lesgroepen aanmaken 

• De lesgroepnamen die tijdens de import niet in Somtoday worden gevonden 

worden aangemaakt en de leerlingen worden toegevoegd. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een vaste systematiek. Het is met deze import niet mogelijk 

klassikale lesgroepen aan te maken. 

 

- Vakkenpakket wijzigen 

• Het is mogelijk de vakkenkeuzes met het coursechoicebestand te importeren. Als 

het coursechoicebestand wordt gebruikt om de vakkenpakketten aan te passen 

dan heeft deze functionaliteit het risico dat het vakkenpakket bij de leerlingen 

overhoop wordt gehaald als de volgorde van de importregels anders is dan bij 

een eerdere import. In het coursechoicebestand wordt namelijk niet de Vaksoort 

(G,P,S,P*,PD,V,V*,B) meegegeven. De vakken worden bij de leerling geplaatst op 

volgorde van het importbestand en op volgorde van de beschikbare vakposities. 

Het is dan ook verstandig het coursechoicebestand alleen voor 

vakkenpakketwijzigingen te gebruiken als de bestaande situatie ook met een 

coursechoicebestand ontstaan is. 
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Import Rooster 
Het exportbestand van de roosterapplicatie wordt in Somtoday ingelezen bij Beheer> 

Import&Export> Imports> Rooster. 

Het inlezen van het rooster resulteert in de vulling van afspraken bij docenten en leerlingen. De 

betrokkenen (participanten van een afspraak) zien in hun agenda dat er lesuren ingepland zijn. 

De docent kan vanuit zijn agenda of het dashboard het lesuur aanklikken om de constateringen 

voor aan- en afwezigheid te verwerken.  

Importselectie 

<Basisrooster>    Basisrooster horende bij de vestiging 

<Afspraaktype>   Een Afspraaktype van de categorie Rooster 

<Rooster importeren vanaf> Geef de gewenste begindatum, default vandaag 

<Rooster importeren t/m>  Geef de gewenste einddatum, default vandaag 

<Bestand>    Het bestand dat ingelezen moet worden. 

<Locaties bundelen>  Indien aangevinkt wordt bepaald of alle eigenschappen van 

afspraken aan elkaar gelijk zijn behalve de locatie. 

Indien er gebundeld kan worden, dan wordt de locatie van de 

beide afspraken samengevoegd in het formaat 

'<locatie1>+<locatie2>', waarbij de locaties altijd alfabetisch 

gesorteerd worden. 

<Docenten bundelen>  Indien aangevinkt wordt bepaald of alle eigenschappen van 

afspraken aan elkaar gelijk zijn behalve de medewerker(s). 

Indien er gebundeld kan worden, dan worden de medewerkers 

van de beide afspraken samengevoegd. Voordeel is dat er maar 

één keer aan/afwezigheid geregistreerd hoeft te worden. 

<Lesgroepen bundelen>  Indien aangevinkt wordt bepaald of alle eigenschappen van 

afspraken aan elkaar gelijk zijn behalve de lesgroep. 

Indien er gebundeld kan worden, dan worden de lesgroepen van 

de beide afspraken samengevoegd. 

Nadeel is dat er niet voor één van de lesgroepen huiswerk 

opgegeven kan worden. 

<Lesuren bundelen>  Indien aangevinkt wordt bepaald of alle eigenschappen van 

afspraken aan elkaar gelijk zijn behalve het lesuur. Indien er 

gebundeld kan worden, dan wordt  

1. het beginlesuur gelijk aan het laagste lesuur van beide 

afspraken 

2. het eindlesuur gelijk aan het hoogste lesuur van beide 

afspraken 

3. het tijdsinterval gelijk aan de strekking van de tijdsintervallen 

van beide afspraken 

4. het aantal minuten IIVO gelijk aan de tijdsduur van het nieuwe 

tijdsinterval 

Nadeel is dat een leerling niet een gedeelte van de 

samengevoegde afspraak afwezig kan zijn. 
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<Koppel docenten aan lesgroep> Indien aangevinkt worden de docenten bij de lesgroepen 

geplaatst als resultaatinvoerder. Deze functionaliteit wordt 

doorgaans alleen gebruikt als er grote veranderingen zijn in 

docent-lesgroep koppelingen. Bij de import worden de docenten 

toegevoegd, de al aanwezige docent wordt niet overschreven. 

<Controleer op KWT> Indien aangevinkt wordt gecontroleerd of er vakken in het te 

importeren bestand voorkomen die gekenmerkt zijn als KWT-vak. 

(zie ook document KWT) 

 

Na het vullen van hierboven genoemde velden kan de import gestart worden met de knop 

<Starten>.  

 

Eerst volgt een controle op de eerste en laatste datum in het bestand versus de waarden van 

<Rooster importeren vanaf> en <Rooster importeren t/m>. Als er geen overlappende datum is of 

<Rooster importeren vanaf> ligt meer dan één dag voor de eerste datum in het bestand of 

<Rooster importeren t/m> ligt meer dan één dag na de laatste datum in het bestand wordt een 

melding getoond zonder dat het inlezen wordt gestart. De waarden van <Rooster importeren 

vanaf> en <Rooster importeren t/m> of het roosterbestand kunnen dan worden aangepast. 

 

Als de waarden van <Rooster importeren vanaf> en <Rooster importeren t/m> en het bestand 

binnen de marges van de controles met elkaar overeenkomen wordt het inlezen gestart. In het 

scherm krijg je de boodschap “De taak is op de achtergrond gestart. De voortgang van de taak 

kun je hieronder zien. (Het kan enkele seconden duren voordat de voortgang zichtbaar is)” 

 

Van elke import wordt een logbestand bestand gemaakt welke onderin het scherm wordt 

aangeboden als de import voltooid is. 

• Klik op de gewenste regel 

• De details van de import worden getoond 

• In dit verslag kan eventueel gefilterd worden op de soort melding. 

• Een export naar .csv behoort tot de mogelijkheden. 

 

Naar aanleiding van dit foutverslag kan verder gekeken worden naar oorzaken van de niet 

ingelezen roosterregels. Nagegaan moet worden of bijvoorbeeld naamgeving van docenten en 

vakken in Somtoday wel overeenkomen met de gebruikte namen in het roosterprogramma. 

Hierop zal dan een verbeteractie moeten plaatsvinden, waarna het rooster opnieuw kan worden 

geïmporteerd.  

 

Aandachtspunten bij het inlezen van het roosterbestand: 

• Het bestand is een tekstbestand met vrij te kiezen naam en extensie 

• Het bestand bestaat altijd uit regels van veertien velden 

• De velden zijn gescheiden door komma’s 

• De velden Vak en Klas kunnen tijdens de import samengevoegd worden tot een 

lesgroepnaam, het gebruik van ~ om op 1 regel meerdere groepen te plaatsen wordt 

ondersteund. 

• Per bundeling worden de regels in het tekstbestand in een voor de bundeling optimale 

volgorde gesorteerd. 
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Wanneer een blokuur van afspraken: 

Als er roosterregels zijn die in tijd (begintijd + duur) op elkaar aansluiten en dezelfde inhoud 

hebben van docent(en), datum, vak en groep(en) zal hier tijdens de import één blokuur van 

gemaakt kunnen worden. 

Voorbeeld: 

mgn,2011,6,17,1,wi,b2a,101,0,,304,830,50, 

mgn,2011,6,17,2,wi,b2a,101,0,,305,920,50, 

mgn,2011,6,17,3,wi,b2a,101,0,,306,1030,50, 

 

Bovenstaande importregels zullen samengevoegd worden tot 1 afspraak van 8.30 – 11.20 uur als 

het vinkje ‘Lesuren bundelen’ aan staat. 

Voordeel:  er hoeft maar 1 keer aanwezigheid geregistreerd te worden. 

Nadeel:   een leerling die tussendoor naar de orthodontist moet kan niet door de 

docent tijdelijk afwezig  

  geregistreerd worden. 

 

Wanneer worden verschillende lesgroepen samengevoegd: 

Als er roosterregels zijn die alleen op lesgroepnaam verschillen zullen deze worden 

samengevoegd tot 1 afspraak als het vinkje ‘Lesgroepen bundelen’ aan staat. 

Voorbeeld: 

bve,2011,6,17,1,mt,b2a,101,0,,304,830,50, 

bve,2011,6,17,1,mt,b2b,101,0,,304,830,50, 

 

Bovenstaande importregels zullen samengevoegd worden tot 1 afspraak voor b2a èn b2b. 

 

Hoe wordt bepaald voor welke lesgroep de afspraak aangemaakt moet worden? 

Door een vast stramien te volgen wordt bepaald of de afspraak aangemaakt kan worden of niet. 

Voorbeeld 1: Drt,2011,6,17,4,ak,m1c,108,,307,1120,50, 

Bestaat lesgroep m1c? --> klaar, afspraak aanmaken. 

Bestaat lesgroep m1cak? --> klaar, afspraak aanmaken. 

Bestaat lesgroep m1ak? --> klaar, afspraak aanmaken. 

Afspraak kan niet aangemaakt worden --> klaar, logregel maken. 

 

Voorbeeld 2: bkr, 2011,6,17,3,wisa_5,v4a,,217,1010,50, 

Bestaat lesgroep v4a? --> klaar, afspraak aanmaken. 

 Bestaat lesgroep v4awisa_5? --> klaar afspraak aanmaken. 

Bestaat lesgroep v4wisa_5? --> klaar, afspraak aanmaken. 

Afspraak kan niet aangemaakt worden --> klaar, logregel maken. 

Verwerkingsstappen in Somtoday 

Als het bestand wordt ingelezen worden de regels gecontroleerd op inhoud. Er wordt gezocht 

naar docentafkorting, datum, vak en lesgroep. Indien die niet gevonden kunnen worden zal dit in 

het log worden vermeld en wordt de regel overgeslagen. 

Stap 1 

De standaard sortering van de roosterpakketten is: 
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Sortering op: ABCDEFGH 
 

A.      Docent 

B.      Jaar  

C.      Maand  

D.      Dag  

E.     Lesuur 

F.       (Cluster)Vak  

G.     Groep  

H.      Locatie  

 

Somtoday gebruikt voor het samenstellen de optimalere gegevens: 

F Vak 

G Lesgroep 

 

Stap 2 (optie) 

De tweede stap is het bundelen van de samenhangende blokjes die opeenvolgend worden 

aangeboden. Per docent worden beide locaties samengebracht. 
 

 
Stap 3 (optie) 

De derde stap is het bundelen per groep van de samenhangende blokjes die opeenvolgend 

worden aangeboden van (docent + locaties) indien de locaties per docent identiek* zijn. 
 

 
Stap 4 (optie) 

De vierde stap is het bundelen per vak van de samenhangende blokjes die opeenvolgend worden 

aangeboden van (groep + docenten + locaties) indien (docenten + locaties) per groep identiek* 

zijn. 
 

 
Stap 5 (optie) 

De vijfde stap is het bundelen van opeenvolgende afspraken in de tijd indien (groepen + 

docenten + locaties) per begintijdstip identiek* zijn. 
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*Indien de onderliggende inhoud niet identiek is blijft de afwijkende regel zonder verdere 

aggregatie op dat niveau staan en levert daarmee een zelfstandige afspraak in de agenda’s va 

medewerkers en leerlingen. 

 

Via de opties kun je bij het inlezen zelf bepalen tot welk niveau je de afspraken wilt bundelen. 

 

Aandachtspunten: 

• De mate waarin afspraken worden gebundeld heeft invloed op het presentieregistratie-

proces. Per afspraak kan maar één maal de registratie worden ingevoerd. 

• Voor instellingen die gebruik maken van de PRESTO-afwezigheidsregistratie is het 

bundelen van locaties en docenten niet mogelijk.  

Stap 6 

Als Somtoday alle regels uit het roosterbestand heeft verwerkt tot potentiele afspraken worden 

de afspraken vergeleken met de afspraken die al in Somtoday staan. Er zijn dan 3 mogelijkheden: 

1. De afspraak staat in Somtoday en in het importbestand 

a. Deze afspraak wordt overgeslagen, de handeling wordt vermeld in het logbestand 

2. De afspraak staat niet in Somtoday maar wel in het importbestand 

a. Dit is een nieuwe afspraak die aan de afspraken wordt toegevoegd, de handeling 

wordt vermeld in het logbestand 

3. De afspraak staat in Somtoday maar niet in het importbestand 

a. Deze afspraak wordt verwijderd mits de presentieregistratie nog niet is gedaan 

en/of de afspraak handmatig is aangepast. 

b. Als er huiswerk op hetzelde tijdstip van de afspraak was gekoppeld krijgt de 

docent een bericht dat de afspraak is aangepast. Het huiswerk wordt niet 

verplaatst, maar de afspraak wordt wel verwijderd. 

Het bericht voor de docent in Somtoday wordt ook automatisch doorgestuurd 

naar de e-mailbox van de docent als deze dat heeft ingesteld onder Berichten > 

tabje Instellingen, vinkje bij ‘E-mail bij huiswerk en verplaatst het eventueel’. De 

docent kan uiteraard deze instelling zelf uitzetten. 
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Bestandsspecificaties 

Import 

Velden voorafgegaan door een * zijn verplicht. Het aantal velden, zoals bij elk voorbeeld wordt 

vermeld, moet altijd aanwezig zijn. Dit is te controleren door het aantal scheidingstekens te 

tellen, het aantal scheidingstekens is altijd 1 minder dan het aantal velden: bij 7 scheidingstekens 

zijn er 8 velden. 

Rooster 

*<Docentafkorting> 

*<Jaar> 

*<Maand> 

*<Dag> 

*<Lesuur> 

*<Vakafkorting> 

*<Klas/lesgroep> 

*<Lokaal> 

<Leeg> 

<Leeg> 

<Leeg> 

*<Starttijd van de afspraak (les)> 

*<Duur van de afspraak (les) in minuten>  

<Leeg> 

duur van de les wordt vertaald van minuten naar uren en minuten bij de import. Als de 

duur staat aangegeven als 110, dan zal de afspraak 1 uur en 50 minuten gaan duren. 

Voorbeeld 14 velden: doc,2011,1,6,8,bte,TL3,019,0,,0,1015,50, 

Sinds Untis versie 2014 worden er 16 velden in het bestand gezet. Bij de import worden 

deze genegeerd, alleen de eerste 14 velden worden verwerkt. 

Vakken 

*<Vakafkorting> 

*<Vaknaam> 

<landelijke vakcode (vakelementcode)> 

Voorbeeld 3 velden: ne;Nederlands;011 

Vakkeuzes 

*<Leerlingnummer> 

*<Vakafkorting> 

*<Vaksoort (profieldeel G,P,PM,P*,V,V*B)> 

Voorbeeld 3 velden: 345184;wisA;P 
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Vakkeuzes Untis (= coursechoice)  

*<Leerlingnummer> 

<Lesnummer> 

*<Vakafkorting (met clusternummer/letter) 

<Alias van lesnummer> 

*<Stamgroep> 

<Statistiekcode> 

*<Leerlingnummer> 

<Gereserveerd> 

<Gereserveerd> 

<Lesnummers van de alternatieve keuzes (met ~ gescheiden)> 

<Vakken van de alternatieve keuzes (met ~gescheiden)> 

<Gereserveerd> 

<Prioriteiten van de alternatieve keuzes (met ~gescheiden)> 

<Gereserveerd> 

Voorbeeld 14 velden: 105422,92,te6,,h4c,,105422,,,92,te6,,1,  

Stamgroepen 

*<Stamgroepnaam> 

<leerjaar> 

<onderwijssoort> 

<mentor 1> 

<mentor 2> 

<externe id> (alleen bij gebruik van automatische roosterkoppeling Zermelo / Xedule) 

Voorbeeld 5 velden: T3c;3;VMBO TL/GL;ERE;13351; 

Stamgroepindelingen 

*<Stamgroepnaam> 

*<Leerlingnummer> 

Voorbeeld 2 velden: b1a;452318 

Lesgroepen 

*<Lesgroepnaam> 

<Leerjaar> 

<Onderwijssoort> 

<Vak> 

<Stamgroep> 

<Docent> (meerdere docenten gescheiden met ,) 

<externe id> (alleen bij gebruik van automatische roosterkoppeling Zermelo / Xedule) 

Voorbeeld 6 velden: w1brt;1;OND;rt;w1b;teu,hhh,rie;13351; 
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Cluster lesgroepindelingen 

*<Lesgroepnaam> 

*<Leerlingnummer> 

 Voorbeeld 2 velden: b1awi;452318 

PKP plaatsingen 

*<Ingangsdatum (schooljaar) DD-MM-YYYY>  

*<Leerlingnummer> 

*< Vestigingnaam of vestigingafkorting> 

*<Elementcode opleiding> 

*<Opleidingafkorting> 

*<Leerjaar> 

<Stamgroep> 

<Notitieveld> 

Voorbeeld 8 velden: 20120801;578302;Somtoday College;0012;Br1;1;; 

PKP vakkenpakket 

*<Ingangsdatum DD-MM-YYYY> 

*< Leerlingnummer> 

*<Vestigingnaam> 

*<Vak(afkorting)> 

*<Vaksoort (profieldeel G,P,B,V)> 

<Lesgroep> 

<Notitieveld voor PKP> 

Voorbeeld 7 velden: 20120801;217434;Somtoday College;wisB;P;H4wisB_3; 

Zermelo plaatsingen 

*<Ingangsdatum (schooljaar) DD-MM-YYYY> 

*<Leerlingnummer> 

*<Vestigingnaam of vestigingafkorting> 

*<Elementcode opleiding> 

*<Opleidingafkorting> 

*<Leerjaar> 

<Stamgroep> 

<Notitieveld> 

Voorbeeld 8 velden: 20120801;578302;Somtoday College;0012;Br1;1;; 

Zermelo vakkenpakket 

*<Ingangsdatum DD-MM-YYYY> 

*<Leerlingnummer> 

*<Opleidingafkorting> 

*<Vakafkorting> 

*<Vaksoort (profieldeel G,P,B,V)> 
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<Lesgroep> 

Voorbeeld 6 velden: 20120801;875434;H-NG;wisB;P; 

Export 

Inrichting 

Vestiging; 

*<Vestigingafkorting> 

*<Vestigingnaam> 

*<BRIN> 

<leeg> 

 

Opleiding;  

*<Vestigingafkorting> 

*<Opleidingnaam> 

*<Opleidingafkorting> 

*<Opleidingelementcode> 

<leeg> 
 

Vak; 

*<Vestigingafkorting> 

*<Vaknaam> 

*<Vakafkorting> 

<leeg> 

 

Stamgroep; 

*<Vestigingafkorting> 

*<Stamgroepnaam> 

<leeg> 

<leeg> 

 

Medewerker; 

*<Vestigingafkorting> 

*<Medewerkernaam> 

*<Medewerkerafkorting> 

*<Medewerkernummer> 

Lesgroepen 

<Lesgroepnaam> 

<Leerjaar> 

<Onderwijssoort> 

<Vak> 

<Stamgroep> 

<Docent> 
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Lesgroepindelingen 

<Lesgroepnaam> 
<Leerlingnummer> 
Voorbeeld: b1awi;452318 

Stamgroepen 

<Stamgroepnaam> 
<Leerjaar> 
<Onderwijssoort> 
<Mentor 1> 
<Mentor 2> 

Stamgroepindelingen 

<Stamgroepnaam> 
<Leerlingnummer> 

Untis 

Leerlingen.csv 

<Voornaam> 
<Achternaam> 
5x <Leeg> 
<Voornamen> 
<Leerlingnummer> 
<Stamgroep> 
<1 of 2> 
<Leeg> 
<Geboortedatum> 

<Email> 

2x <Leeg> 

 

Medewerker.csv 

<Personeelafkorting> 

<Achternaam> 

<Tussenvoegsels> 

<Personeelnummer> 

24x <Leeg> 

<Voornamen> 

<Leeg> 

<1 of 2> 

<Leeg> 

<Email> 

5x <Leeg> 

<Telefoonnummer> 
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<Mobiele telefoonnummer> 

<Geboortedatum> 

Vakken.csv 

<Vakafkorting> 

<Vaknaam> 

19x <Leeg> 

Vakken 

<Vakafkorting> 

<Vaknaam> 

<Landelijke vakcode (vakelementcode)> 

Vakkeuzes (per opleiding) 

 Per opleiding/leerjaar/vestiging: 

o Masterplan 

o Untis 

Met beide bestanden worden op één regel alle vakken die in het bestand voorkomen 

geëxporteerd en voor elke leerling (leerlingnummer en naam) wordt aangegeven welke 

vakken de leerling wel (met vakafkorting of 1) of niet (met *1 of 0) heeft. 

Vakkeuzes (per vestiging) 

<Leerlingnummer> 

<Vakafkorting> 

<Vaksoort (profieldeel G,P,B,V)> 

 

Vanuit Vrij exporteren 

Export vanuit Leerlingen> Rapporteren> Vrij exporteren> [leerlingen]> Volgende> [maak uw 

keuze]> 

PKP Leerlinggegevens (Somtoday) 

<Leerlingnummer> 

<Roepnaam> 

<Voorvoegsel> 

<Achternaam> 

<Geboortedatum> 

<Geslacht> 

<Vestiging> 

<Leerjaar> 

<Opleiding> 

<Elementcode> 

<Onderwijssoort> 

<Opleiding afkorting> 

<Stamgroep> 

<Mentor (roepnaam+naam)> 
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<Begindatum> 

 

PKP Vakkenpakket (Somtoday) 

<Leerlingnummer> 

<Vestiging afkorting> 

<Elementcode> 

<Leerjaar> 

<Vakken incl. soort> 

  

Zermelo (Somtoday) 

<Leerlingnummer> 

<Roepnaam> 

<Voornamen> 

<Voorletters> 

<Voorvoegsel> 

<Achternaam 

<Geboortedatum> 

<Geslacht> 

<Straatnaam> 

<Huisnummer> 

<Huisnummer numeriek> 

<Huisnummer toevoeging> 

<Postcode> 

<Plaatsnaam> 

<Land (naam)> 

<Buitenland regel 1> 

<Buitenland regel 2> 

<Buitenland regel 3> 

<Vestiging> 

<Vestiging afkorting> 

<Leerjaar> 

<Elementcode> 

<Onderwijssoort> 

<Opleiding afkorting> 

<Opleiding naam> 

<Stamgroep> 

<Lesgroepen> 

<Vakken (incl. soort) 

<Begindatum> 

 


