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Doel 
Deze documentatie helpt bij het inrichten van opleidingen voor de school. De handleiding geeft informatie over 
allerlei zaken die met onderwijsinrichting te maken hebben: het aanmaken van vakken, het bepalen van het 
vakaanbod en het inrichten en aanmaken van een nieuwe opleiding. 
 

Voorbereiding 
Tijdens het lopende schooljaar kan geïnventariseerd worden hoe de inrichting van de opleidingen er volgend 
schooljaar uit zal zien. Zo kan bepaald worden of er nieuwe vakken nodig zijn, nieuwe opleidingen nodig zijn, 
vakposities aangepast kunnen worden, het vakaanbod gewijzigd kan worden, het toetsdossier aangepast kan 
worden en de afdelingen bijgewerkt kunnen worden. Wanneer deze informatie verzameld is kan begonnen 
worden aan het inrichtingsproces.  
 

Proces 
In dit hoofdstuk zal per processtap de benodigde informatie worden gegeven die nodig zijn op de stap uit te 
voeren. De informatie wordt waar nodig aan de hand van een afbeelding verduidelijkt. 
 

 

 
 
De volgende processtappen zullen in deze documentatie doorlopen worden: 
 

1. Lestijden en afwezigheidsperiodes inrichten 
2. Vak toevoegen aan vakkentabel 
3. Opleiding aanmaken 
4. Vakposities aanmaken en wijzigen  
5. Vakaanbod aanmaken en wijzigen  
6. Toetsdossiers aanpassen 
7. Afdelingen bijwerken 

1. Lestijden en afwezigheidsperiodes inrichten 
De lestijd voor volgend schooljaar dienen gecontroleerd en eventueel gewijzigd te worden. Bij het wijzigen van 
de lestijden dient het nieuwe tijdschema aan de betreffende opleiding gekoppeld te worden.  
Pad: Beheer > Onderwijs > Lestijden 
 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van afwezigheidsperiodes, kunnen deze voor volgend schooljaar ingericht 
worden. Pad: Beheer > Afwezigheid > Afwezigheidsperiodes 
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2. Vak toevoegen aan vakkentabel 
Wanneer bekend is welke nieuwe vakken de school zal gaan gebruiken, kunnen deze vakken via De volgende 
stappen toegevoegd worden: Onderwijs > [Vestiging] > Vakken 
In onderstaande afbeelding wordt de invulpagina van een nieuw vak getoond. De roodomrande velden zijn 
verplicht. 
 

 

3. Opleiding aanmaken 
Wanneer bekend is dat de school volgend jaar met een nieuwe opleiding gaat werken, zal er in Somtoday een 
nieuwe opleiding aangemaakt moeten worden. Het pad hiervoor is: Onderwijs > [vestiging] > Opleidingen > 
Nieuwe Opleiding. In onderstaande afbeelding wordt het invoerscherm voor een nieuwe opleiding 
weergegeven. Het is belangrijk dat de gewenste onderwijssoort wordt gekozen, dit is op een later moment niet 
meer aan te passen. 
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4. Vakpositie aanmaken en wijzigen 
Wanneer de bestaande opleidingen goed staan en de nieuwe opleidingen zijn aangemaakt, kunnen de 
vakposities aangepast of gevuld worden. Om de vakposities in te richten dienen de volgende stappen 
doorlopen te worden: Onderwijs > [Vestiging] > Opleidingen > [Opleiding] > Vakposities 
In dit scherm kunnen de vakposities worden gevuld. Voor de onderbouw opleidingen kunnen de vakposities 
met schooleigen vakposities gevuld worden. Voor de bovenbouwopleidingen kunnen de landelijke vakposities 
geactiveerd of gedeactiveerd worden, daarnaast kunnen ook schooleigen vakposities toegevoegd worden.  
 

 
 
Wanneer een vakpositie is toegevoegd kan deze geselecteerd worden en via de knop ‘Wijzigen’ gevuld worden 
met één vak of meerdere keuzevakken. Wanneer een vakpositie moet worden aangepast, zal de bestaande 
vakpositie een einddatum moeten krijgen en zal er een nieuwe vakpositie aangemaakt moeten worden. 
Verwijder nooit een vakpositie, tenzij is nagegaan dat deze bij geen enkele leerling in gebruik is (ook historisch 
gezien niet). 
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5. Vakaanbod aanmaken en wijzigen 
Wanneer je weet welke vakken volgend jaar voor de verschillende opleidingen cluster- en klassikale vakken 
zijn, kan het nieuwe vakaanbod ingevoerd worden  Het huidige vakaanbod kan eventueel aangepast worden. 
Wanneer het huidige vakaanbod aangepast moet worden, moet het eerst een einddatum krijgen. Dit kan 
gedaan worden via de volgende stappen: Onderwijs > [Vestiging] > Vakaanbod 
 

 

6. Toetsdossiers aanpassen 
Om de toetsdossiers voor volgend schooljaar in te richten, kunnen de huidige toetsdossiers gekopieerd worden 
en vervolgens (indien nodig) aangepast worden. Dit kan gedaan worden via de volgende stappen: Onderwijs > 
[Vestiging] > Toetsdossiers. Meer informatie over de handelingen in dit proces kun je vinden in de 
handleidingen over het toetsdossier.  

7. Afdelingen bijwerken 
Controleer ook de samenstelling van de afdelingen bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Wanneer de 
samenstelling van de afdeling verandert, voer dan een Einddatum in bij de huidige afdelingen en maak een 
nieuwe afdeling aan. Afdelingen op basis van stamgroepen moeten elkaar jaar opnieuw aangemaakt worden, 
omdat deze schooljaar gevonden zijn. Wanneer dit niet wordt gedaan is het filteren op deze afdelingen niet 
meer mogelijk. Het stappenplan dat doorlopen kan worden is: Onderwijs > [Vestiging] > Afdelingen. 
 


