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Doel 
Het doel van deze documentatie is om uitleg te geven over het proces van het registreren van 

leerlingen en het plaatsen van leerlingen in een opleiding. Er wordt in gegaan op het geven van 

nieuwe plaatsingen en nieuwe registratieblokken. Voor het registreren en plaatsen van nieuwe 

leerlingen kan het document Nieuwe leerlingen registreren geraadpleegd worden. 

 

Voorbereiding 
Voordat leerlingen een nieuwe (voorlopige) plaatsing krijgen, zal de inrichting van de opleidingen 

voor volgend schooljaar afgerond moeten zijn. 

Wanneer de inrichting voor volgend schooljaar is afgerond, kan bedacht worden op welke manier 

de nieuwe plaatsing bij de leerlingen zal worden ingevoerd. Op basis hiervan kun je bepalen 

welke informatie nodig is uit deze documentatie. 
 

Proces 
Het proces van het plaatsen van nieuwe leerlingen kan op diverse manieren worden uitgevoerd. 

De keuze van de school bepaald op welke manier dit wordt gedaan. Het proces kan er als volgt 

uit zien:  

 

             
 
 

Voorlopige plaatsing toevoegen, vakkeuzes toekennen aan de leerlingen, leerlingen in een 

stamgroep plaatsen en de plaatsing definitief maken. 

 

1. Voorlopige plaatsing toevoegen 

a. Voorlopige plaatsing toevoegen vanuit adviesplaatsing. 

b. Voorlopige plaatsing toevoegen bij de leerling individueel. 

c. Voorlopige plaatsingen collectief voorbereiden. 

d. Voorlopige plaatsingen toevoegen door middel van Zermelo/PKP import. 

2. Plaatsingen definitief maken 

3. Leerlingen uitschrijven 

a. Leerlingen individueel uitschrijven 

b. Leerlingen collectief uitschrijven 

Plaatsingen 
en 

registraties 
voorbereiden 
voor volgend 

schooljaar Voorlopig 
plaatsen

Definitief 
plaatsen

Uitschrijven

https://www.dropbox.com/s/a439vkhh51kuhxm/Nieuwe%20leerlingen%20registreren.pdf?dl=1
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Basisregel: 

Binnen Somtoday heeft een leerling altijd aaneen gesloten plaatsingen binnen een 

registratieblok. Wanneer een leerling nadat hij is uitgeschreven weer op school komt of de 

bekostiging van de leerling verandert, zal een nieuw registratieblok worden aangemaakt en 

zullen de nieuwe plaatsingen in een nieuw registratieblok vallen. 
 
 



 

21 augustus 2018   
5 

1. Voorlopige plaatsing toevoegen 

a. Voorlopige plaatsing toevoegen vanuit adviesplaatsing 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van adviesplaatsingen kunnen deze gemakkelijk worden 

omgezet naar een voorlopig plaatsing. Het omzetten naar een voorlopige plaatsing wordt gedaan 

op basis van de hoogst wegende adviesplaatsing. Om deze handeling bij de leerling individueel te 

doen, kan het volgende productiepad gevolgd worden: Leerlingen> [Leerling]> Overig> 

Adviesplaatsingen> Voorlopig plaatsen. 

Om dit collectief te kunnen doen kan gebruik worden gemaakt van de volgende stappen: 

Onderwijs> Collectief muteren> Adviesplaatsingen verwerken> [Leerlingen]> Volgende> 

Stamgroep en mentor invoeren> Plaatsing aanmaken. 

Het invoeren van een stamgroep en individuele mentor is hier nog niet verplicht, dit is pas 

verplicht bij het definitief maken van de plaatsing.  

 

Op onderstaande afbeeldingen wordt een voorbeeld gegeven van het overzetten van een 

adviesplaatsing naar een voorlopige plaatsing. Meer informatie over het gebruik van 

adviesplaatsingen is te vinden in de documentatie over adviesplaatsingen. 

 

 

b. Voorlopige plaatsing toevoegen bij de leerling individueel 

Plaatsingen kunnen ook worden toegevoegd bij de individuele leerling. Veelal wordt deze 

functionaliteit gebruikt wanneer voor een enkele leerling een nieuwe plaatsing wordt 

toegevoegd, bijvoorbeeld halverwege het jaar. 

Deze plaatsing kan worden toegevoegd via de volgende stappen: Leerlingen> [Leerling]> 

Onderwijs> Plaatsingen> Plaatsing toevoegen. 

Wanneer dit productiepad wordt gevolgd, komt een invulscherm naar voren waar de benodigde 

informatie voor een nieuwe plaatsing kunnen worden ingevoerd en vervolgens kunnen worden 

opgeslagen. Op onderstaande afbeelding wordt dit invulscherm getoond. 
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c. Voorlopige plaatsingen collectief voorbereiden. 

Naast voorlopige plaatsingen bij de leerling individueel toe te kunnen voegen, is het ook mogelijk 

om dit collectief voor leerlingen te kunnen doen. Hiervoor kan je gebruik maken van het 

plaatsingen voorbereiden scherm via de volgende stappen:  

Onderwijs> Collectief muteren> Plaatsingen voorbereiden. 

Dit scherm kan gebruikt worden om leerlingen een voorlopige plaatsing te geven, de voorlopige 

plaatsing van leerlingen te wijzigen en om leerlingen in stamgroepen te plaatsen. 

 

In stap 1 kan gekozen worden om welke plaatsing het gaat. Aan de hand van een definitieve 

plaatsing of een nieuwe voorlopige plaatsing kan bepaald worden vanuit welk schooljaar en 

leerjaar de leerlingen naar voren moeten komen. Het scherm is interactief dus het is belangrijk 

om het scherm goed te lezen wanneer een vinkje wordt gezet. 
 

 
 

In stap 2 worden de leerlingen getoond die voldoen aan de selectie in stap 1.  

Hier wordt in drie verschillende kleuren informatie gegeven over de voorlopige plaatsing van de 

leerling. 

Rood betekent dat de leerling een incomplete voorlopige plaatsing heeft. Veelal 

ontbreekt hier de stamgroep. 

Groen betekent dat de leerling een complete voorlopige plaatsing heeft. 

Wit betekent dat de leerling nog geen voorlopige plaatsing heeft. 

In dit scherm kunnen vervolgens de juiste leerlingen worden geselecteerd en met de knop 

‘Volgende’ kan naar stap 3 worden gegaan.  
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In stap 3 kunnen de gegevens worden ingevoerd die aan de voorlopige plaatsing toegevoegd of 

gewijzigd moeten worden. 

In onderstaande afbeelding wordt getoond welke invul opties dit zijn. 

Wanneer ‘Geen wijzigen’ wordt gekozen betekent dit dat er geen wijziging zal worden gedaan aan 

die gegevens van de reeds eerder aangemaakte voorlopige plaatsing van de leerling. De 

gegevens van de voorlopige plaatsing staan achter de leerling. Op deze manier kunnen er 

collectief plaatsingen worden toegevoegd en kunnen de bestaande voorlopige plaatsingen 

gewijzigd worden. Het definitief maken van de plaatsingen vindt niet in dit scherm plaats.  

 

 

d. Voorlopige plaatsingen toevoegen door middel van Zermelo/PKP import. 

Met een Zermelo/PKP plaatsingen import is het mogelijk om de voorlopige plaatsingen te 

importeren in Somtoday. 

Voor het importeren van de voorlopige plaatsingen is het volgende mogelijk: 

- Bestaande plaatsingen overschrijven: Dit is afhankelijk van de begin- en einddatum, 

status van de bestaande plaatsing. 

- Vakken meenemen: Deze functionaliteit geldt alleen voor meerjarige lichtingen in de 

bovenbouw, waardoor de vakkeuzes met één jaar worden opgerekt. 

- Plaatsingen definitief maken: Dit is alleen mogelijk als de stamgroep in het 

importbestand wordt meegenomen en de stamgroep in Somtoday al bekend is. 

 

De importdefinitie voor zowel de import van plaatsingen vanuit Zermelo als de PKP is als volgt: 

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

* <Leerlingnummer> 

* <Vestigingsnaam of vestigingsafkorting> 

* <Elementcode opleiding> 

* <Opleidingsafkorting> 
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* <Leerjaar> 

   <Stamgroep> 

   <Notitieveld> 

Voorbeeld: 01-08-2016;123456;Somtoday;0012;havo;2;;;                 

 

Meer informatie over de import mogelijkheden in Somtoday kan gevonden worden in de 

documentatie over Rooster, cluster en vakkeuze pakketten. 
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3. Leerlingen uitschrijven 

Leerlingen die volgend schooljaar niet meer op school zitten, kunnen worden uitgeschreven. 

Voor deze leerlingen zal het registratieblok een einddatum krijgen. Indien de registratie van een 

leerplichtige leerling wordt beëindigd dient de school van bestemming in Somtoday ingevuld te 

worden. Ook wanneer een leerling naar het buitenland verhuisd kan dit worden aangegeven. Bij 

het beëindigen van de registratie zal de plaatsing ook automatisch een einddatum krijgen. 

Het uitschrijven van leerlingen kan individueel bij de leerlingen, maar ook collectief. Beide 

manieren zullen hieronder kort beschreven worden 

a. Leerlingen individueel uitschrijven 

Een leerling kan individueel uitgeschreven worden door de volgende stappen te gebruiken: 

Leerlingen> [Leerling]> Onderwijs> Registratie> Beëindigen registratie. 

Het scherm wat naar voren komt, wordt in onderstaande afbeelding weergegeven. De rood 

omrande velden zijn verplicht om in te vullen. Na uitschrijving van ene leerling is het mogelijk om 

een bewijs van uitschrijving af te drukken met de knoppen onderin het scherm. 

 

 

b.  Leerlingen collectief uitschrijven 

Leerlingen kunnen ook collectief worden uitgeschreven, bijvoorbeeld na het examen. Dit kan 

gedaan worden via de volgende stappen: Onderwijs> Collectief muteren> Uitschrijven.  

In dit scherm kunnen de juiste leerlingen geselecteerd worden en vervolgens in stap 2 collectief 

worden uitgeschreven. Het beste kan de selectie leerlingen gemaakt worden op basis van de 

uitschrijfdatum en reden, toelichting en vertrekstatus. De leerlingen die geselecteerd zijn zullen 

in een keer worden uitgeschreven met deze informatie. 

 

Bij nog leerplichtige leerlingen of geslaagde leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben is 

het verplicht de school van vertrek in te voeren. Ook kan bij vertrek naar het buitenland ingevuld 

worden of als het niet bekend is waar de leerling naar toe gaat. Deze gegevens kunnen later ook 

nog gewijzigd worden. Wanneer vervolgens op opslaan wordt geklikt, worden de leerlingen 

uitgeschreven. 
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2. Voorlopige plaatsingen definitief maken 

Het is verstandig om zo lang mogelijk te wachten met het definitief maken van de voorlopige 

plaatsingen. Bij de definitieve plaatsingen wordt er namelijk direct een BRON-melding 

aangemaakt. Door te wachten met de definitieve plaatsing tot na de eerste twee weken van het 

nieuwe schooljaar, kunnen veranderingen van de voorlopig geplaatste leerlingen makkelijker en 

sneller gedaan worden. Met een voorlopige plaatsing is het alleen niet mogelijk om resultaten 

voor de leerling in te voeren, de andere functionaliteiten zoals afwezigheid en het zorgvierkant 

kunnen wel gebruikt worden. 

 

Voorlopige plaatsingen kunnen collectief worden omgezet naar definitieve plaatsingen via de 

volgende stappen: 

Onderwijs> Collectief muteren> Plaatsingen bevestigen. 

 

In stap 1 wordt net zoals bij het voorbereiden van de plaatsingen met de kleuren rood, groen en 

wit aangegeven hoe volledig de voorlopige plaatsing van de leerling is. Om de voorlopige 

plaatsing definitief te maken moet deze volledig zijn ingevuld, inclusief de stamgroep van de 

leerling. De groene kleur geeft aan dat de voorlopige plaatsing van de leerling compleet is. 

Wanneer dit niet het geval is moet de voorlopige plaatsing aangepast of toegevoegd worden. 

Hiervoor zullen de stappen zoals beschreven in Plaatsingen voorbereiden uitgevoerd worden.  

De leerlingen die wel een volledige voorlopige plaatsing hebben kunnen hier geselecteerd 

worden om vervolgens naar stap 2 te gaan via ‘Volgende’. 
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In stap 2 kan gecontroleerd worden of de voorlopige plaatsing van de geselecteerde leerlingen 

daadwerkelijk definitief moeten worden gemaakt. Wanneer dit goed is nagekeken kan gekozen 

worden voor ‘Definitief maken’. De voorlopige plaatsingen zijn vervolgens definitief gemaakt en 

er zal een BRON-melding worden gemaakt. Nu kunnen er ook resultaten voor de leerlingen 

worden ingevoerd. 

 

 
 


