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Inrichten schooljaar 
In deze handleiding tref je een overzicht aan van de menukeuzes die je dient te doorlopen ter 
voorbereiding van een nieuw schooljaar. 

Beheer> Onderwijs> Lestijden 
Controleer de lestijden en maak eventueel een nieuw tijdschema aan. Het nieuwe tijdschema dient aan 
de betreffende opleiding(en) te worden gekoppeld.  

Beheer> Afwezigheid> Afwezigheidsperiodes 
Indien je gebruik maakt van afwezigheidsperiodes dien je voor een nieuw schooljaar de periodes vast te 
leggen. Controleer ook de Redenen en Maatregelen (Beheer> Afwezigheid). 

Onderwijs> [vestiging]> Vakken 
Contoleer de vakken die volgend jaar nodig zijn en vul de lijst eventueel aan. 

Onderwijs> [vestiging]> Vakaanbod 
Controleer het huidige vakaanbod (Klassikaal, Cluster) en pas dit waar nodig aan.  
Let op: Indien een vak van cluster naar klassikaal gezet moet worden of andersom, vul dan eerst bij het 
huidige vakaanbod het veld ‘Eindschooljaar’ in en maak in het nieuwe jaar het vakaanbod opnieuw aan.  

Onderwijs> [vestiging]> Opleidingen 
Opleidingen bevatten een eenmalig ingangsjaar en hebben doorlopende geldigheid totdat het veld geldig 
t/m schooljaar wordt gevuld. Er hoeven bij de aanvang van een nieuw schooljaar dan ook geen 
opleidingen te worden aangemaakt.  
 
Controleer bij Onderwijs> [vestiging]> Opleidingen met de zoekbalk op volgend schooljaar om te 
controleren welke opleidingen beschikbaar zijn. Definieer indien nodig nieuwe opleidingen en beëindig de 
opleidingen die niet langer worden verzorgd. 

Vakposities 
Controleer bij alle opleidingen de vakposities en pas ze waar nodig aan.  
Let op: Geef bij aanpassingen de bestaande vakpositie een einddatum en maak een nieuwe aan. 
Verwijder nooit een vakpositie, tenzij nagegaan is dat deze bij geen enkele leerling meer in gebruik is, ook 
niet historisch gezien. 

Onderwijs> [vestiging]> Toetsdossiers 
Onderaan de pagina heeft u de optie <Kopiëren naar volgend jaar>. U selecteert de lichtingen en kiest 
daarna voor <Volgende>. Het volgende scherm toont wat van het huidige jaar naar het volgende jaar 
gekopieerd gaat worden. 
 
Zie voor een uitgebreide toelichting: Resultaatverwerking Beheer. 
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Onderwijs> [vestiging]> Afdelingen 
Controleer de samenstelling van de afdelingen. Indien een afdeling van samenstelling moet veranderen 
vul dan de ‘Einddatum’ bij de bestaande afdeling en definieer een nieuwe afdeling. Afdelingen op basis 
van stamgroepen moeten elk schooljaar opnieuw aangemaakt worden. 
 

BRON 
Bron aanleveren 
Voor het aanmaken van een aanleverbatch ga je naar Onderwijs> BRON> (schooljaar). Hier staan nu een 
x-aantal meldingen in de wachtrij (ongeveer uw leerlingenaantal). Klik op ‘batch aanmaken’.  
De meldingen T (toevoeging) van nieuwe leerlingen, de A (aanpassingen) van doorstromers en de U 
(uitschrijvingen) van de leerlingen die vertrekken staan klaar in de wachtrij.  
Selecteer de leerlingen waarvoor je een batch wilt aanmaken en verstuurt deze naar BRON. Voor de 
details inzake de BRON procedure verwijzen we naar de handleiding ‘BRON Voortgezet Onderwijs’ die ook 
van de DUO-site is te downloaden.  

Foto aanvragen 
U neemt contact op met DUO voor de aanvraag van een actuele foto van het actieve schooljaar. Rond 1 
oktober zal dit een bijna dagelijkse actie zijn tot uw telling kloppend is. Foto inlezen via Onderwijs> 
BRON> Fotobestand inlezen. 
Als het inlezen klaar is kun je klikken op de fotonaam en dan krijgt je een overzicht met de verschillen 
tussen Somtoday en BRON op de teldatum (01-10-….). Indien het overzicht leeg is, klopt je ILT-telling met 
BRON en ben je dus klaar. Indien er nog verschillen zijn, moet je gaan onderzoeken wat er aan de hand is.  
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Vakkenpakketten en lesgroepen 
Als de leerling is ingeschreven en ingedeeld in een opleiding kan het vakkenpakket worden samengesteld. 
Aan de hand van de combinatie van opleiding en vakkenpakket wordt de leerling in een lesgroep 
geplaatst. Een lesgroep vormt de basis voor de roosterindeling. Er zijn verschillende manieren mogelijk 
om de verbindingen tussen Somtoday, de samenstelling van het vakkenpakket en de roosterindeling te 
maken. 

Beheer van lesgroepen 
Aan het begin van het schooljaar worden de lesgroep gegevens geïmporteerd. Gedurende het jaar 
kunnen deze gegevens worden bekeken en worden gewijzigd door medewerkers die hiertoe 
geautoriseerd zijn.  
 
Er zijn lesgroepen die de samenstelling van de stamgroep (het klassikale verband) volgen. De vakken 
waarvoor dit geldt worden bij Onderwijs> [Vestiging]> Vakaanbod met een [K] weergegeven. De overige 
lesgroepen, de clustergroepen, worden Onderwijs> [Vestiging]> Vakaanbod met een [C] weergegeven. 

Inlezen stamgroepen en lesgroepen 
Het is mogelijk om apart de naamgeving van de stamgroepen, zowel als de stamgroep-samenstelling in te 
lezen. Zo kunnen ook de namen van de lesgroepen en de lesgroep-samenstellingen worden ingelezen. Dit 
kan vanuit afzonderlijke bestanden.  
 
Het inlezen van vakken en groepen kan vanuit het roosterprogramma via één exportbestand worden 
ingelezen. De procedure hiervoor staat beschreven in het document ‘Koppeling met 
vakkeuze_cluster_rooster-pakketten’. Deze handleiding is te vinden op de servicesite. 
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Controles 
Vanuit Beheer> Controles, kunnen verschillende controles gestart worden. In dit hoofdstuk kun je een 
toelichting vinden op de meest relevante. 

Vakkenpakketten 
Er kan gecontroleerd worden over de hele opleiding of de hele plaatsing, maar ook van de peildatum tot 
het einde van de opleiding of plaatsing. 
 
Hierbij kan gecontroleerd worden op Vakken: 
 
  Overlappende vakkeuzes (binnen vakpositie)   
    Dekking vakkeuzes (binnen vakpositie)   
    Dubbele vakken (binnen het vakkenpakket)   
    Ongeldige vakken (volgens vakpositie) 
 
Of Overig: 
   Vakken met afwijkende lichting (NIET hoger niveau, volgens opleiding)   
    Huidige studielast (van het schooljaar @ peildatum, HAVO/VWO 2e fase)   
    Geschikte profielen (van vakkenpakket, HAVO/VWO bovenbouw)   

Geschikte opleidingen (van vakkenpakket, op basis van de plaatsing op de peildatum) 
 Controleer sectoren (VMBO exameninrichting) 

 

Groepsindelingen 
Er kan gecontroleerd worden op verschillende aspecten met betrekking tot groepsindelingen: 
   Overlappende groepsindelingen   
    Dekking groepsindelingen   
    Inrichting groepsindelingen (o.a. schooljaar & vakaanbod)   
    Zwevende groepsindelingen (behoren niet tot huidige vakkenpakket) 
 
Klassikale lesgroepen vullen  
Deze controle haalt de klassikale lesgroepen op zonder leerlingen om die in één keer te voorzien van de 
leerlingen uit de gekoppelde stamgroep. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


