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Managementinformatie Somtoday - 
CumLaude 
Twee jaar geleden is het onderhoud op de schermen onder Onderwijs > Managementinfo gestopt. 
Aanleiding was veranderde wet- en regelgeving en bevragingen door de overheid (DUO en gemeentes) 
die zijn gestopt. Met ingang van Somtoday release 10.5 zullen de informatieschermen onder Onderwijs > 
Managementinfo gaan verdwijnen. 
 
Dit document beschrijft waar de informatie, voorheen beschikbaar in Somtoday, is terug te vinden in 
CumLaude. 

Instroom Doorstroom Uitstroom (IDU) 
De z.g.n. IDU telling moest door de scholen worden aangeleverd voor de bekostiging. Zo’n 10 jaar 
geleden is dit overgenomen door de uitwisselingen met DUO.  
 
Dit scherm bevatte de informatie over de verplaatsingen van leerlingen tussen “teldatum – 1 jaar” en de 
actuele teldatum: 
 
Aantal leerlingen   Tijdens cursus gekomen Tijdens cursus vertrokken Enz… 
Soort 1 okt. 2017 Intern Extern Intern Extern  
Havo3 80          
Havo4 146 5 1      
Havo5 182       152  
Vwo3 65          
Vwo4 99     5    
Vwo5 102          
Vwo6 86       80  

 
 
De In-, Door- en Uitstroomgegevens zijn in CumLaude te vinden onder Doorstroom > IDU > Tab 
Doorstroom of Matrix. Kies het vorig schooljaar en je ziet de verplaatsingen naar huidig schooljaar. 
Standaard worden hier percentages getoond, maar aantallen zijn ook mogelijk.  
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1 Doorstroommatrix in aantallen van 2017/2018 naar 2018/2019 

     Deze gegevens kun je exporteren via de export-knop:  

 
Je krijgt hier de volgende opties aangeboden: 
 

● Afbeelding 
● PDF  
● Tabel (overzicht in Excel) 
● Data ( gegevens export van de getoonde leerlingen) 

 
Wil je zien om welke leerlingen het gaat? Dan zijn daar 2 manieren voor. 
 

1. Klik op het aantal en CumLaude gaat naar Details > Leerling en toont de alfabetisch eerste 
leerling. Door op pijltjes naast de naam bovenin het scherm te klikken kun je bladeren door deze 
groep leerlingen. Een lijst wordt getoond door op de naam te klikken. De grote pijl naast de naam 
boven de foto brengt je terug in de matrix. 
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2 Details > Leerling 

 
2. Wil je liever een lijstje met namen e.d. printen? Selecteer dan het aantal in de matrix met ‘klik en 

sleep’ (hieronder is de “3” geselecteerd). Kies daarna voor het icoontje Toon alleen selectie”. (Dit 
wordt alleen getoond na het maken van een selectie!) 
CumLaude toont nu uitsluitend de geselecteerde waarde. 
 

 
 
Kies hierna voor Export > Data > Selecteer 
kolommen > [Maak een selectie van de 
gewenste kolommen] > OK > Exporteren. 

 
      

 
      

 SEQ Figure \* ARABIC 3 Selecteer de groep leerlingen voor export. 
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Integrale Leerlingen Telling (ILT) 
Het overzicht zoals tot versie 10 beschikbaar in Somtoday, bevatte deze informatie: 
 

 
4 Somtoday -  ILT overzicht 

 
Binnen CumLaude is dit overzicht beschikbaar bij de menukeuze Leerling > Tab Leerling: 
 

 
5 CumLaude - ILT overzicht 

De groepering dient hiervoor te worden aangepast/uitgebreid (+) naar: 
 

1. Niveau 
2. Leerjaar 
3. Sector/Profiel 
4. Geslacht 

 
Deze gegevens zijn weer op de hierboven beschreven manieren te exporteren.  
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Wil je graag de ILT-code erbij? Kies dan voor Exporteren > Data en selecteer ook de kolom ILT-code: 
      

 
6 Geselecteerde kolommen voor de export van data 

 
Met deze export kun je dan b.v. een draaitabel maken in Excel: 
 

Leerlingen M/V              

 1  2  3  4  5  6  (leeg) Eindtotaal 

Rijlabels Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw (leeg)  

15 98 70 79 82          329 
17     30 17        47 
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CBS tellingen 
Het overzicht zoals tot versie 10 beschikbaar in Somtoday, bevatte deze informatie: 
 

 
7 Somtoday - CBS overzicht 

 
Binnen CumLaude is dit overzicht beschikbaar bij de menukeuze Doorstroom > IDU > Tab Instroom: 
      

 
8 CumLaude - Onderwijssoort vorig jaar 

 
Kies bij de filters voor Leerjaar = 1. 
Pas de de groepering aan naar: 
 

1. Niveau 
2. Leerjaar 
3. Onderwijssoort SvH 

 
Leerlingen die vorig jaar al op school zaten (doublanten leerjaar 1) worden niet gezien als instroom. Deze 
dienen te worden opgeteld bij de aantallen achter “Onderwijssoort SvH” = VO. U kunt deze leerlingen o.a. 
vinden bij Leerlingen > Tab Leerling: 
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9 Huidige 1e jaars, vorig jaar ook 1e jaars 

 
Filter hiervoor op leerjaar 1 en voeg het filter “Leerfase vorig jaar” toe. Selecteer hierin alle waardes 
m.u.v “-“. U ziet nu de leerlingen uit leerjaar 1 die vorig jaar ook al in het vo zaten bij u op school. 
 
Deze gegevens zijn weer op de hierboven beschreven manieren te exporteren.   
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Samenstelling Leerjaar 1 
Het overzicht zoals tot versie 10 beschikbaar in Somtoday, bevatte deze informatie: 
 

 
10 Somtoday "Samenstelling Leerjaar 1" 

 
Binnen CumLaude is dit overzicht beschikbaar bij de menukeuze Leerling > Tab Leerling: 

 
11 CumLaude "Samenstelling Leerjaar 1" 

Kies bij de filters voor Leerjaar = 1. 
Pas de de groepering aan naar: 
 

1. Klas 
2. Niveau 

 
Deze gegevens zijn weer op de eerder beschreven manieren te exporteren. 

  



 

10 
 

Adviezen Leerjaar 3 
Het overzicht zoals tot versie 10 beschikbaar in Somtoday, bevatte deze informatie: 
 
Aantal leerlingen met LWOO Onderwijspositie leerjaar 3  
  VMBO BL VMBO KL VMBO TL Totaal 

Totaal 14 11 7 32 
      
Met LWOO 10 4 2 16 
Zonder LWOO 4 7 5 16 
      
Aantal leerlingen 
gedoubleerd     
Niet gedoubleerd 5 4 4 13 
Leerjaar 1     
Leerjaar 2 9 7 3 19 
      
Aantal leerlingen per advies 
basisschool     
HAVO   1 1 
VMBO BL 6 4  10 
VMBO BL t/m VMBO KL 3   3 
VMBO KL 1 3 2 6 
VMBO TL 2 4 3 9 
 Onbekend 2  1 3 

 
Deze informatie bestond dus uit drie verschillende overzichten: 
 

1. Leerlingen met LWOO-indicatie in leerjaar 3 
2. Leerlingen met/zonder doublure in leerjaar 3 
3. Leerlingen per Advies basisschool in leerjaar 3 

 
Deze informatie is ook in CumLaude beschikbaar: 
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Leerlingen met LWOO indicatie in leerjaar 3 
Binnen CumLaude is dit overzicht beschikbaar bij de menukeuze Leerling > Kenmerk: 
 

 
12 Leerlingen met LWOO indicatie in leerjaar 3 

 
Omdat alleen de leerlingen meetellen die voor het eerst in de derde klas zitten, dien je de volgende 
filtering toe te passen: 
 

1. Selecteer leerjaar 3 
2. Voeg het filter toe (+) “Leerfase vorig jaar” 
3. Selecteer in dit filter alle leerfases van leerjaar 2 

 
Deze gegevens zijn weer op de eerder beschreven manieren te exporteren. 
 

  



 

12 
 

Leerlingen met/zonder doublure in leerjaar 3 
Binnen CumLaude is dit overzicht beschikbaar bij de menukeuze Doorstroom > Cohort Rendement > Tab 
Cohort rendement. Filter hier op vestiging en Leerjaar 3: 
 

 
13 CumLaude overzicht Doublures 

Je kunt nu inzoomen op deze gegevens door op de regel voor de kleurbalk te klikken. Je krijgt dan een 
dergelijk overzicht: 
 

 
14 Doublures leerjaar 1 en 2 voor huidige 3e jaars 

Vul de filtering aan met [Cohort status] = “Volledig cohort gevolgd”. Je ziet nu waar en wanneer de 
leerlingen zijn gedoubleerd. (zie legenda bij deze view) 
 
Deze gegevens zijn weer op de eerder beschreven manieren te exporteren. 
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Leerlingen per Advies basisschool in leerjaar 3 
Binnen CumLaude is dit overzicht beschikbaar bij de menukeuze Onderwijsresultaten >  
Tab “Onderwijspositie t.o.v. advies po”: 
 

 
15 Plaatsing in leerjaar 3 - Adviezen 

Kies hier voor [Indicator over] = “1 jaar”.  
De groepering kan  nu op twee manieren plaatsvinden: 
 

1. Plaatsing in leerjaar 3 (zie screenshot) 
2. Basisschooladvies 

 
De eerste toont een verdeling van de adviezen bij de plaatsing in het 3e jaar, de tweede een verdeling van 
de plaatsingen in het 3e jaar bij de adviezen. 
 
Deze gegevens zijn weer op de eerder beschreven manieren te exporteren. 
 


