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Inleiding 
In dit uitgebreide document wordt de gehele examenprocedure beschreven uitgaande een 

klaargezette inrichting zoals beschreven in het document Examenwerking Beheer. 

 

Nieuw in examen 2019 
Voor nieuwe zaken en aandachtspunten in 2019 kun je kijken op de servicesite onder: 

Aandachtspunten examen 2019. Zodra de wijzigingen bekend zijn zal deze op de 

servicesite geplaatst worden  

Examen verwerking 

Examenstatus van de leerling 
Alle leerlingen in het laatste leerjaar van de lichting zijn examenkandidaten. Definitieve plaatsing 

van een leerling in het laatste jaar resulteert automatisch in de status ‘aangemeld’ voor tijdvak 1. 

Voor leerlingen die niet deelnemen aan het centraal eindexamen, of zich voor of tijdens het 

examen terugtrekken, of die gespreid examen over meerdere jaren doen, moet dit met de juiste 

status worden aangegeven voor de betreffende leerling. Dit opdat er geen examenuitslag wordt 

berekend. 
De laatste status is vanuit de uitslag berekening ‘Geslaagd’ of ‘Afgewezen’. Al de mogelijke 

statussen zijn in de onderstaande tabel weergegeven, met de indicatie of ze handmatig of 

automatisch worden toegevoegd. 

 

Status Automatisch/handmatig Officiële 

datum 

Aangemeld Automatisch voor tijdvak 1 bij plaatsing 

laatste leerjaar, handmatig voor tijdvak 2 

en 3. 

 

Voortijdig teruggetrokken Handmatig 
 

Tijdens examen 

teruggetrokken 
Handmatig 

 

Afgewezen Automatisch vanuit berekening uitslag / 
deze kunnen ook handmatig worden 

toegevoegd via: status toevoegen 

Ja  

Geslaagd 

 

In Leerlingen> Examens> Kandidaten worden de actuele statussen zichtbaar (na verversen). 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2zbgiuw
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Leerlingen> Examens> Kandidaten.  
De filtering op "Laatste status binnen tijdvak" heeft de volgende werking:  

Indien er geen tijdvak gekozen wordt dan zal bij filtering op de status een vergelijking 

gemaakt worden met laatste examenstatus "overall". Indien er wel een tijdvak bij 

opgegeven wordt, dan zal de laatste status binnen het betreffende tijdvak gezocht 

worden.  

 

Leerlingen> Examens> Kandidaten> Verwijzingen en status update.  

De filtering werkt hetzelfde. 

Examennummers 
Het examennummer kan toegewezen worden aan alle leerlingen die examens doen in een 

bepaald schooljaar. Dit is niet verplicht, het nummer is voor schooleigen doeleinden. Het 

examennummer is uniek voor een leerling binnen een bepaald jaar en binnen een instelling. 

Binnen dit jaar worden de nummers verdeeld over de vestigingen en vervolgens over de 

onderwijssoorten of opleidingen. 

 

Vanuit Leerlingen> Examens> Kandidaten kunnen examennummers worden toegekend met de 

knop <Examennummers>. Bij het toekennen van de examennummers moet eerst een vestiging 

worden geselecteerd en vervolgens één of meer onderwijssoorten en opleidingen. Vervolgens 

wordt een bereik van nummers opgegeven. Deze nummers worden op volgorde van achternaam 

en waar nodig op voornaam aan de leerlingen toegekend. Wanneer meerdere 

onderwijssoorten/opleidingen worden geselecteerd dan wordt er doorgenummerd (leerlingen 
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alfabetisch) over onderwijssoorten/opleidingen. Je kunt er voor kiezen om een toevoeging bij het 

examennummer te genereren bijvoorbeeld de letter(s)van de locatie of de letter(s)van de 

onderwijssoort/opleiding. 

 

In Leerlingen> Examens> Dashboard wordt zichtbaar of examennummers zijn toegewezen (na 

verversen). 

Cijferlijst genereren 
De profielen en aanvullende opleidingen bij een leerling worden bij de examenuitslag bepaald. 

Op dat moment worden ook de cijferlijsten opgeslagen in de database. Het is mogelijk eerder 

over de cijferlijsten te beschikken en de profielen inzichtelijk te maken door middel van de knop 

[Cijferlijsten genereren]. Deze vind je onder Leerlingen > Examens > Kandidaten. In dit scherm 

kun je de leerlingen selecteren waarvoor je cijferlijsten wilt generen. Na het genereren van de 

cijferlijsten worden de profielen zichtbaar op de examentab van de leerling én rapporteerbaar 

met BO. 

Controle examendossier 
Het is mogelijk de leerlingen die aangemeld zijn voor het examen te controleren op volledigheid 

van hun examendossier. Via Leerlingen> Examens> Kandidaten> Examenuitslag/controle> 

Resultaten controle toevoegen is het verplicht een Schooljaar, Vestiging en Lichting te kiezen. 

Daarna kunnen ‘Te controleren ontbrekende gegevens’ aangevinkt worden. Hierbij heb je de 

keuze uit: 

 
• Examendossiertoetsen 

• Schoolexamencijferkolom 

• Eindcijferkolom 

• Centraalexamens 

• Werkstukgegevens 

• Lo, kv1 en ckv geen onvoldoende 

 

Na de keuze voor <Controleren> kan in het scherm Overzicht Examenuitslag 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.1egqt2p
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berekeningen/controles de voortgang gevolgd worden. Als de controle klaar is kan de Logfile, uit 

het schermdeel Logbestanden gedownload worden. 

In Leerlingen> Examens> Dashboard> RESULTATEN – Ontbrekende gegevens, worden deze 

actuele examendossiergegevens zichtbaar (na verversen). 

Aanvullen examenvakken 

Indien door vakmutaties e.d. de examenvakken bij de leerlingen niet (meer) goed staan, dan 

kunnen deze vakken in één actie goed gezet worden. Ga hiervoor naar Beheer> Resultaten> 

Examenvakken synchroniseren. “Alle geselecteerde leerlingen in een examenjaar zullen worden 

gecontroleerd. Hierbij zullen alle vakken waarvoor de vakpositie aangemerkt staat als zijnde "Telt 

mee voor slagen", en waarvoor een vak is gekozen dat gekoppeld is aan een landelijk bepaald 

vak, worden aangemerkt als examenvak”. 
Met de knop <Selecteer leerlingen> kom je in een selectiescherm om aan te geven voor welke 

leerlingen je de controle/correctie wilt laten uitvoeren. 
Voor een individuele leerling volstaat het bewaren van het tabblad Vakken bij de leerling. 
Mocht bij een vak(positie) de instelling “Telt mee voor slagen” zijn aangepast dan kan dit bij de 

leerlingen worden gecorrigeerd met de optie Beheer> Onderwijs> Synchroniseer diplomavak. 

Gespreid examen 
Een leerling die gespreid examen gaat doen zit 2 jaar in een examenjaar en dus in 2 lichtingen. 

Leerling start met gespreid examen 
Een leerling die voor het eerste jaar gespreid examen gaat doen dient via 

Leerlingen>Examens>[Leerling]>Wijzigen de status ‘Gespreid examen’ te krijgen. Dit zorgt ervoor 

dat er geen examenuitslag wordt berekend in het eerste jaar van gespreid examen en het juiste 

examenjaar naar BRON gaat. Vakken die niet in het eerste jaar van gespreid examen worden 

geëxamineerd mogen worden verwijderd uit de lijst met examenvakken. Dit voorkomt dat je 

vanuit DUO signalen krijgt in de bronmeldingen. Het is echter niet verplicht, je mag dit signaal 

negeren.  

Een examenvak verwijderen doe je door te kiezen voor de groene knop achter de betreffende 

vakken en vervolgens te kiezen voor <Verwijderen>. 

     

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.3cqmetx
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Leerling sluit gespreid examen af 
Bij de leerlingen die hun gespreid examen gaan afronden (het tweede jaar van gespreid examen) 

moet het vinkje bij Gespreid examen NIET worden gezet (er moet nu immers wel een uitslag 

komen). De complete set van vakken moet nu op het examentabblad van de leerling staan. Bij de 

“Bijzonderheden” van de vakken waarvoor in een eerder jaar examen is afgenomen, moet de 

aanduiding “Eerder geëxamineerd (gespreid examen)” worden aangezet.(Leerlingen> Examens> 

[Leerling]> Wijzig> (vak)> Vink aan: Eerder geëxamineerd (gespreid examen)) 

 

Wanneer bovenstaande geregeld is, neemt Somtoday automatisch de resultaten van vorig 

schooljaar mee. 

 

 

 
 

 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele speciale situaties zichtbaar (na 

verversen). 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2dlolyb
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Vervroegd examen 
Leerlingen die in het voorexamenjaar alvast examen gaan doen voor één of meerdere vakken, 

doen een zogenaamd vervroegd examen. 

Rekentoets in voorlaatste examenleerjaar 
Voor de rekentoets is het niet nodig een examen voorlaatste jaar aan te maken, we raden het 

zelfs af. 

Examen voorlaatste leerjaar 
De examendeelname die de leerling automatisch heeft gekregen bij de start van de 

examenlichting moet verwijderd worden. (Leerlingen> [leerling]> Examens> Wijzigen> Deelname 

verwijderen> OK) Daarna moet er een nieuwe examendeelname worden toegevoegd met het 

kenmerk ‘Voorlaatste jaar’. 

 
 

Hierdoor gaat de leerling ‘meeliften’ met de lichting die in het actieve schooljaar examen gaat 

doen. De vakken waarvoor de leerling vervroegd examen gaat doen moet via de Vakkentab van 

de leerling voorzien worden van ‘Aanmerken als examenvak’. (Leerlingen> 

[leerling]>Vakken>Vakkeuzedetails wijzigen> Aanmerken als examenvak> Opslaan). Tenslotte 

moeten in het toetsdossier van de nieuwe lichting de resultaten van de leerling voor die vakken 

worden overgenomen. De leerling wordt voor de vakken van het examen voorlaatste jaar dus 

opgenomen in het toetsdossier van het actieve examen. 
 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele speciale situaties zichtbaar (na 

verversen). 

Tweede jaar van vervroegd examen 
De leerling heeft een nieuwe examendeelname gekregen voor de eigen examenlichting. De 

vakken die in het voorexamenjaar al geëxamineerd zijn krijgen automatisch de status ‘In 

voorlaatste jaar geëxamineerd’. 

 

NB het kenmerk ‘Eerder jaar geëxamineerd’ is alleen van toepassing bij leerlingen die voor de 2e 

keer in het hoogste leerjaar zijn geplaatst en het gespreid examen afsluiten. 

 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele speciale situaties zichtbaar (na 

verversen). 

Examen voor-voorlaatste jaar 

Havo 

Wanneer een leerling in het voor-voorlaatste jaar zit (dus havo 3 ) en al examen gaat 

doen in één of meerdere vakken is het (nog) niet mogelijk om een 'examen voorlaatste 

jaar' aan te maken. Het gaat immers om een jaar voor het voorlaatste jaar. Om toch een 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2dlolyb
https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2dlolyb
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examendeelname toe te voegen bij de leerling moeten de volgende stappen worden 

gevolgd: 

- De leerling moet alvast een definitieve plaatsing krijgen in het komende schooljaar 

- Vervolgens kun je via Examens> Examendeelname toevoegen> Examen voorlaatste jaar.   

Bovenstaande gaat eigenlijk alleen goed als het SE hard overgenomen wordt. Het 

koppelen van het vak voor-voorlaatste jaar aan het op dat moment actuele 

examentoetsdossier gaat hier mee niet lukken en is helaas nog niet mogelijk.   

Vwo 
Vanaf nu is het mogelijk om een examendeelname voor-voorlaatste jaar toe te voegen voor leerlingen uit 4 
VWO. Het is daardoor voor VWO-leerlingen mogelijk om al in het 4e leerjaar examen te doen voor bepaalde 
vakken. 
Door de bestaande examendeelname te verwijderen, kan een nieuwe examendeelname voor-voorlaatste jaar 
toegevoegd worden. Hiermee wordt er een examendeelname voor dit schooljaar aangemaakt en aangemeld. 
Via de vakdetails op het vakkentab van de leerling kan het vak (of de vakken) aangemerkt worden als 
examenvak voor het betreffende examenjaar. 
 
 

 

Terugtrekken voor examen 
DUO verwacht a.d.h.v. de leerlingen die op 1 mei zijn ingeschreven de SE cijfers. 
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Van leerlingen die zich terugtrekken voor het examen, maar op 1 mei nog wel ingeschreven staan 

moet de examenstatus ‘Voortijdig teruggetrokken’ toegekend en uitgewisseld worden. 

Leerlingen> Examens> [leerling]> Wijzig> ’Groen knopje: Status toevoegen>(Status) 

Als het wenselijk is de tot dan toe behaalden SE/CE resultaten mee te sturen naar BRON is dit bij 

het aanmaken van de BRONmelding mogelijk door bij ‘Vakken bij teruggetrokken leerlingen’ aan 

te geven: Ja. 

 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele speciale situaties zichtbaar (na 

verversen). 

Dispensatie/Vrijstelling 
De regels omtrent het verlenen van dispensatie (ook wel ontheffing genoemd) of vrijstelling staan 

duidelijk beschreven in het examenbesluit op www.examenblad.nl. 

 

Over het algemeen geldt dat vrijstelling wordt verleend voor een vak als de leerling het vak in een 

andere opleiding voldoende heeft afgerond. 

 

Dispensatie wordt in de eerste plaats verleend vanuit het oogpunt van een lichamelijke 

beperking van een leerling. Het toekennen van dispensatie/ontheffing voor een vak moet worden 

doorgeven aan de inspectie. 

 

Daarnaast geeft het Eindexamenbesluit de school ruimte dispensatie te gunnen aan vwo 

leerlingen voor b.v. een tweede moderne vreemde taal in geval: 

a. de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke 

stoornis die effect heeft op taal, 

b. de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of Friese taal, of 

c. de leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel natuur en                         

gezondheid en de taal verhindert naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding. 

 

De leerlingen moeten wel een vervangend vak kiezen van voldoende studielast. 

Om dit voor BRON verwerkbaar te maken, moet er wél een moderne vreemde taal geselecteerd 

woorden én moet dit vak het kenmerk Dispensatie krijgen én moet er een extra keuzevak 

geselecteerd worden. 

 

In Somtoday is de dispensatie of vrijstelling toe te kennen door op het tabblad “Examen” van de 

leerling het vak waarvoor dispensatie of vrijstelling moet worden verleend bij “Bijzonderheden” te 

voorzien van het vinkje Dispensatie/Vrijstelling. 

 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2dlolyb
http://www.examenblad.nl/
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In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele speciale situaties zichtbaar (na 

verversen). 

Berekening Combinatiecijfer vmbo 
De berekening van het combinatiecijfer voor de vmbo richtingen bb, kb en gl is geheel 

geïntergreerd in Somtoday. 

Combinatiecijfer voor vmbo bb en kb 
Dit combinatiecijfer wordt berekend op grond van het rekenkundig gemiddelde van de 

Eindcijfers (0-decimalen) van de beroepsgerichte keuzevakken (minimaal 4) van de vaksoort 

Keuzevak ster. 

Combinatiecijfer voor vmbo gl 
Dit combinatiecijfer wordt berekend op grond van het rekenkundig gemiddelde van de 

Eindcijfers (0-decimalen) van de beroepsgerichte keuzevakken (minimaal 2) van de vaksoort 

Keuzevak ster én het beroepsgerichte profielvak van de vaksoort Profielvak ster, waarbij het 

beroepsgerichte profielvak als weging het aantal beroepsgerichte keuzevakken krijgt. 

Beroepsgericht keuzevak niet in combinatiecijfer, maar wel op de cijferlijst. 
Het kan voorkomen dat de leerling een extra beroepsgericht keuzevak niét wil mee laten tellen in 

het combinatiecijfer, maar wél op de cijferlijst wil hebben. Om dit goed te regelen, ook naar 

BRON, moeten de volgende stappen gezet worden: 

• zet het extra beroepsgerichte keuzevak van Keuzevak ster om naar Keuzevak, 

o Hierdoor wordt het resultaat niet meer meegenomen in een nieuwe berekening 

van het combinatiecijfer en vervalt het kenmerk Onderdeel van combinatiecijfer 

voor de BRONuitwisseling. 

• geef het extra beroepsgerichte keuzevak op de examentab van de leerling het vak-

kenmerk Laten vallen voor tijdvak 1/2/3, 

o Hierdoor vervalt het kenmerk Diplomavak. 

• controleer of de vakssoort een V is en pas desnoods aan, 

o Het kan zijn dat hier alsnog een V* wordt weergegeven wat samenhangt met de 

bepaling van de vaksoorten. Deze worden niet één op één overgenomen van de 

vakkeuzes, maar zijn wel bepalend voor de weergave op de cijferlijst. 

• trigger een herberekening van het combinatiecijfer door in het toetsdossier van het 

combinatiecijfer het tabblad Examendossier te selecteren en te kiezen voor [Dossier 

bewerken] en [Wijzigingen opslaan]. 

o Door een wijziging van het vakkenpakket wordt géén herberekening van de 

resultaten getriggerd. 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2dlolyb
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Onderwijs ondersteunende hulpmiddelen 
Per kandidaat per examenvak kunnen de toegestane hulpmiddelen worden ingevoerd via 

Leerlingen> [leerling]> Examens> Wijzigen> knop Hulpmiddelen. De bij de leerling ingevoerde 

hulpmiddelen (Begeleiding> Zorgvierkant> Leer-, sociaal-emotionele en medische beperkingen> 

Algemene gegevens wijzigen> Onderwijs ondersteunend hulpmiddel) worden getoond zodat het 

toegestane hulpmiddel per examenvak kan worden geplaatst. 

 

 
 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele speciale situaties zichtbaar (na 

verversen). 

Vak hoger niveau 
Het is wettelijk alleen toegestaan een leerling in een vak of vakken op een hoger niveau examen 

te laten doen als de leerling in alle examenjaren het vak op het hogere niveau heeft gevolgd. 

Hiervoor is het van belang dat bij een leerling bij aanvang van de examenlichting het vak of de 

vakken de juiste niveau aanduiding krijgt. 

 

Er zijn 2 mogelijke situatie: 

1. de leerling volgt een vak op hoger niveau met dezelfde vakcode 

Bij Leerlingen>(leerling)>Vakken>Wijzigen kan met behulp van het vinkje Toon niveau de 

standaard onderwijssoort aangepast worden naar het gewenste hogere niveau.  
2. de leerling volgt een vak op hoger niveau met een andere vakcode 

Bijvoorbeeld: Nederlands VMBO-TL vakcode 0011, hoger niveau HAVO vakcode 1001. De leerling 

moet het vak van het hogere niveau in het vakkenpakket hebben. 

 
 

Na <Opslaan> wordt in het scherm Vakkenpakket het hogere niveau achter het vak getoond. Als 

dit op een later moment gebeurt dan zijn de resultaten van het standaard niveau niet meer in de 

schermen te zien. Ze zijn niet weg, maar verborgen door het hogere niveau. 

Als het vak hoger niveau nog niet in een opleiding aanwezig is dan moet er een opleiding 

aangemaakt worden waar het vak wél in aanwezig is. 

Als de aanpassing in een lopend schooljaar noodzakelijk wordt is het praktischer om voor de 

enkele leerlingen met hoger niveau een aparte opleiding aan te maken met de uitbreiding van de 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2dlolyb
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vakken op hoger niveau. Het vakaanbod van deze vakken op Cluster en aanvulling van 

toetsdossiers en de examen(s). Alleen de leerlingen met vak(ken) op hoger niveau moeten dan 

worden verplaatst naar de nieuwe opleiding in plaats van het aanpassen van de vakkeuzes van 

alle leerlingen. 

 

 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele speciale situaties zichtbaar (na 

verversen). 

Invoeren/wijzigen van behaalde scores 
Door het aanmaken van examens bij de CE-vakken (zie Aanmaken examens) worden per tijdvak 2 

kolommen bij de lesgroepen aangemaakt: een scorekolom en een bijbehorende cijferkolom. 

Onder Groepen> Lesgroepen> (Groep selecteren)> Resultaten Examendossier staat achteraan 

een kolom CE. Door op deze kolom te klikken opent zich onderstaand scherm: 

 

 
Als er een score wordt ingevoerd wordt deze altijd omgerekend met de voor dit vak geldende 

schaallengte-normeringsterm combinatie. Met deze uitkomst wordt de cijferkolom gevuld en 

wordt, in combinatie met het SE, het Eindcijfer berekend. 

 

Let op: Als er een hogere score wordt ingevoerd dan de toegestane schaallengte wordt de 

ingevoerde waarde op de maximale score (=schaallengte) gezet en heeft de leerling dus een 10 

behaald. De betreffende score krijgt een afwijkende achtergrondkleur. Bij de beoordeling 

(geslaagd/gezakt) wordt dit zichtbaar gemaakt doordat de leerling niet beoordeeld kan worden 

door hogere score dan schaallengte. 

Bij de invoer van een resultaat in de cijferkolom blijft de scorekolom leeg. 

Invoeren/wijzigen van examengegevens 
 

Vanuit Leerlingen> Examens> Kandidaten kan worden ingezoomd op een enkele 

examenkandidaat. Om gegevens in te voeren voor een leerling die nog geen examenkandidaat is, 

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2dlolyb
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moet via Leerlingen> [leerling]> Examens> Examendeelname toevoegen, de leerling worden 

aangemeld voor het examen en voor een tijdvak. 

Raadplegen 
Voor de geselecteerde leerling wordt de menukeuze Examens weergegeven. Links bovenin wordt 

de aanmelding voor de tijdvakken en de examenuitslag weergegeven. Rechts bovenin worden 

het toegekende examennummer en de werkstukgegevens getoond. Op de onderste helft van de 

pagina wordt het vakkenpakket weergegeven met de resultaten en bijzonderheden die 

betrekking hebben op het examen. 

Wijzigen 
Met behulp van de knop <Wijzigingen> wordt eenzelfde overzicht verkregen, maar nu met de 

optie om bepaalde gegevens te wijzigen. Vanuit dit overzicht kan de uitslag voor een enkele 

leerling worden toegevoegd. De gegevens van het sector- of profielwerkstuk kunnen worden 

gewijzigd en er kan worden ingezoomd op één vak om overige bijzonderheden aan te geven. Op 

het moment dat een leerling doorstroomt of herkanst voor een bepaald vak, dan kan deze 

verwijzing vanuit dit scherm worden toegevoegd. 

Vanuit dit scherm kan ook worden ingezoomd op de details van een specifiek vak van de 

examenkandidaat. 

Invoeren werkstukken 
Voor VMBO TL/GL, HAVO en VWO moet een examenwerkstuk worden ingeleverd. Per leerling 

wordt de titel, het resultaat, het vak of de vakken waar het werkstuk bij hoort en een eventuele 

begeleider opgeslagen. Leerlingen van HAVO en VWO moeten een profielwerkstuk aanleveren en 

leerlingen van VMBO TL/GL moeten een sectorwerkstuk aanleveren. Per keer dat de leerling 

examen doet is altijd precies één werkstuk vereist. Voor HAVO en VWO leerling moet minstens 

één vak worden opgegeven, voor de VMBO leerlingen hoort het werkstuk bij de gehele sector en 

is het opgeven van vakken niet noodzakelijk. 
Een werkstuk kan worden ingevoerd bij de leerling in één van de jaren waarin hij in de 

examenlichting zit. Naast het invoeren van werkstukgegevens per leerling, kunnen deze 

gegevens ook collectief per (examen)stamgroep worden ingevoerd. Vanuit Groep> 

Stamgroepen> [stamgroep]  kan met de tab Werkstukken het Werkstukgegevensscherm van de 

stamgroep worden opgevraagd en onderhouden.  
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Voor de nieuwe 2e fase is de beoordeling een cijfer, voor het VMBO (TL en GL) een letter. 

 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele werkstuk gegevens zichtbaar (na 

verversen). 

 

 

De dag van de uitslag 

Herberekenen CE met juiste schaallengte/normering 
Indien de examenkolommen door Somtoday zijn aangemaakt door het inlezen van een DNT 

bestand zal de schaallengte en normering automatisch gevuld worden. De school moet dit 

controleren en een juiste vulling blijft de verantwoordelijkheid van  de school. 

Let Op: wij importeren alleen de schaallengte en normering, maar rekenen niets door! Het is aan 

de school om de geïmporteerde waarden te controleren en daarna te kiezen voor "Opslaan en 

CE herberekenen" 

 

Indien het niet automatisch wordt gevuld moet onderstaande alsnog gedaan worden. 

De schaallengtes en normeringtermen van de examentoetsen in een tijdvak kunnen voor een 

vestiging en lichting collectief worden ingevoerd.  

Met de menukeuze Onderwijs> [vestiging]> Toetsdossiers> Centrale invoer L/N wordt het scherm 

Centrale invoer schaallengte en normeringsterm voor het schooljaar van het toetsdossier 

geopend. Na keuze van Lichting en Tijdvak wordt met <Volgende> het scherm Centrale invoer 

schaallengte en normeringsterm voor de geselecteerde lichting-tijdvak combinatie geopend. Hier 

kunnen de gepresenteerde schaallengten en normeringstermen overschreven worden. Ga hierbij 

met de <Tab>-toets of met de muis naar een volgende cel. Met <Opslaan en CE herberekenen> 

wordt de herberekening van de ingevoerde scores op basis van de nieuwe schaallengte-

normeringsterm gestart. Dit kan enige tijd duren omdat er meerdere vestigingen en meerdere 

scholen tegelijkertijd herberekeningen gestart hebben. In het scherm wordt aangegeven hoeveel 

wachtenden er nog zijn. 

Verlaat dit scherm altijd via <Opslaan en CE herberekenen>. 

Bepalen van de examenuitlsag 
Wanneer voor de verschillende vakken de examenresultaten zijn ingevoerd kan worden 

berekend welke leerlingen zijn geslaagd en welke leerlingen zijn afgewezen.  

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.3ygebqi
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De berekening van de geslaagden vindt plaats met behulp van de wettelijke slaag-zakregeling, 

deze is in de software vastgelegd. Vul dus zelf géén beoordelingsnorm in! 

Het berekenen van de examenuitslag kan door middel van menukeuze Leerlingen> Examens> 

Examenuitslag/controle> Berekening toevoegen. Na keuze van het Schooljaar, Tijdvak en Officiële 

datum (de dag van de uitslag), kan gekozen worden voor welke Vestiging en welke Lichting of Alle 

Lichtingen de uitslag berekend moet worden. Voor alle kandidaten die zich hebben aangemeld 

voor het betreffende tijdvak wordt berekend of ze geslaagd of afgewezen zijn. De voortgang van 

de berekening kan gevolgd worden in het scherm Voortgang Examenuitslag berekening, na 

voltooiing kan het resultaat in dit scherm bekeken worden en kan met <Logbestand 

downloaden> het totale bestand gedownload worden. 

Bij het bepalen van de examenuitslag worden ook de cijferlijsten (opnieuw) berekend 

Dit betekent dat op de examentab van leerling bepaald wordt voor welke profiel(en) de leerling 

een examenuitslag krijgt en wordt voor elk vak bepaald van in welke vaksoort (GPV) het vak past. 

Omdat dit af kan wijken van de vakkeuze op de vakkentab of omdat de leerling een andere 

indeling wenst, is dit altijd aan te passen door te kiezen voor <Wijzigen>. De vaksoort die op de 

examentab staat wordt gebruikt voor de verdeling van de vakken op de cijferlijst(en). 

 

Opnieuw beoordelen 
 

Van de leerlingen die zijn afgewezen kan worden bekeken of ze mogelijk kunnen slagen door een 

onvoldoende in de vrije keuze te laten vallen of van dubbel profiel naar enkel profiel te wisselen. 

Vak laten vallen 

Indien een leerling alsnog kan slagen door een vak waarvoor een onvoldoende is gescoord te 

laten vallen, dan kan dit worden aangegeven bij de detailgegevens van het betreffende vak.  

 

 
 

Via Leerlingen> Examens> Kandidaten selecteer je de leerling. Na selectie, kan met <Wijzigen> via 
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de groene knop achter het vak onder “Verwijzing toevoegen” gekozen worden voor “Laten vallen” 

gevolgd door “Status toevoegen”. Het vinkje bij “Diploma vak” wordt hiermee verwijderd en de 

juiste gegevens gaan naar BRON. Hiermee wordt het vak wél weergegeven op de cijferlijst, maar 

telt niet mee in de beoordeling 

Bovenstaande actie is alleen mogelijk voor de vakken van een vakpositie van het type “Keuzevak” 

met de indicatie “Optioneel”. Het kan dus voorkomen dat je een vak van positie moet wisselen op 

de Vakkentab van de leerling voordat deze de indicatie “Laten vallen” kan krijgen. 

 

Let er op dat bij het schuiven met, en laten vallen van, vakken van een VMBO-TL leerling 

(elementcode 0400) kan er een vakkenpakket ontstaan zonder sector. Hier zit in de slaag-

zakregeling géén controle op! 

Nadat dit is opgeslagen dient de leerling opnieuw te worden beoordeeld. 

Opnieuw beoordelen 

Leerlingen> Examens> Kandidaten> [leerling]> Wijzigen 

1. Verwijder de laatste beoordeling 

2. De knop “Status toevoegen” zorgt voor een nieuwe regel in de “Examen historie” 

 

 

 
 

 

 
3. Kies hier voor “Bereken: geslaagd of afgewezen” en geef de gewenste datum van 

beoordeling en tijdvak in. 

4. Bij het Opslaan van het scherm wordt een nieuwe berekening en beoordeling voor deze 

leerling uitgevoerd. 

Profiel wisseling 
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Indien een leerling alsnog kan slagen door van een dubbel profiel naar een enkel profiel over te 

stappen, dan dien je de leerling van opleiding te veranderen. 

 

Dit kan via Leerlingen> [leerling]> Onderwijs> Plaatsingen> Nieuwe plaatsing. Selecteer het juiste 

schooljaar, leerjaar, opleiding enz.  

Zet onderaan het scherm alle opties op “Ja”. 

 

 

 
 

Om de leerling nu opnieuw te beoordelen voer je de handelingen vermeld onder “Opnieuw 

beoordelen” uit. 

Dubbel profiel 
Als een leerling is beoordeeld voor een dubbel profiel, dan komt er op het tabblad Examen van 

de leerling een extra kolom om de vaksoort van een vak per profiel te kunnen aangeven. 

 
Per vak en profiel kun je hier aangeven of het vak geplaatst moet worden in het 

Gemeenschappelijk deel, Profiel deel of onder de vrije keuze. Deze instellingen zijn van belang 

voor de rapportages (speciaal de cijferlijsten). 

Herexamen advies vanuit Somtoday 
Somtoday kan voor afgewezen leerlingen uitrekenen wat wiskundig gezien de beste kans is om 

een vak te herkansen. Dit is een rekenkundig voorstel, de vergadering over de uitslag kan dit 

voorstel gebruiken als ondersteuning. 

 

Via Leerlingen > Examens > Kandidaten> filter op afgewezen kandidaten > kies eerste leerling is 

de knop <Herexamen advies> beschikbaar. 
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Bij het opvragen van de herkansing wordt op dat moment een voorstel uitgerekend. Dit wordt 

niet opgeslagen, en is niet uit te printen. 

 

 

 
 

Omdat dit statistische berekeningen zijn kan de taak (zeer) lang duren, totdat elke regel is 

doorgerekend is de melding “Nog geen statistische informatie bekend”. 

Door via het bovenstaande pad te filteren op de afgewezen kandidaten, kan door middel van de 

blader-icoontjes  gemakkelijk door de lijst met afgewezen kandidaten worden 

gebladerd. 

Herkansingen en doorstroming 

Individueel aanpassen status 
Een leerling die een vak gaat herkansen of een vak, door ziekte, in een volgend tijdvak doet, moet 

een doorverwijzing krijgen. 

• Doorstroming    – Leerling heeft voor dit vak nog geen examen gedaan 

• Herkansing     – Leerling heeft een examen gedaan voor het vak en gaat dit herkansen 

 

Via Leerlingen> Examens> Kandidaten> [leerling]> Wijzigen> Vakdetails aangegeven worden of 

het om een Herkansing of een Doorstroom gaat en naar welk tijdvak. Na Opslaan is de leerling 

ook aangemeld voor het betreffende tijdvak. 

Vergeet hierbij niet voor het betreffende vak nieuwe CE-kolommen aan te maken voor het 

nieuwe tijdvak in het (examen)toetsdossier. 

Collectief aanpassen status 
Voor het collectief invoeren van herkansing of doorstroming is een zoekscherm beschikbaar 

waar de nieuwe en oude examenstatus van de leerling wordt weergegeven. Uitgangspunt voor 

de examengegevens is een overzicht van de examenkandidaten.  

 

Vanuit Leerlingen> Examens> Kandidaten> Verwijzingen en status update, kunnen met behulp 

van de zoekbalk de gewenste leerlingen in beeld worden gebracht. Door een leerling aan te 

klikken komen onderin alle examenvakken in beeld en kan per examenvak een Herkansing of 

Doorstroom en het Tijdvak aangegeven worden. 
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Vergeet niet op te slaan voordat een volgende leerling aangeklikt wordt.  

Vergeet hierbij niet voor het betreffende vak nieuwe CE-kolommen aan te maken voor het 

nieuwe tijdvak in het (examen)toetsdossier. 

 

In Leerlingen> Examens> Dashboard worden de actuele statussen zichtbaar (na verversen). 

Herkansing van examenvak met kenmerk Eerder jaar geëxamineerd 

Als een leerling in een eerder jaar examen heeft gedaan voor een vak dan mag de leerling dit 

examen herkansen in het huidige examenjaar. Om dit goed in Somtoday én naar BROn te 

krijgen, moet het kenmerk ‘Eerder jaar geëxamineerd’ bij het vak worden verwijderd. Dit doe je 

via de Vakkentab van de leerling. (Leerlingen> [leerling]>Vakken>Vakkeuzedetails wijzigen> 

Aanmerken als examenvak verwijderen > Opslaan). Het eerder behaalde resultaat (die nu 

herkanst wordt) moet worden ingevoerd bij het huidige examenjaar. Het resultaat van de 

herkansing kan ook bij het huidige  examenjaar worden ingevoerd. 

De verwerking van de examenresultaten voor dit vak moet dus geheel plaatsvinden in het 

huidige examenjaar. 

Afdrukken waardepapieren 
 

Diploma’s, (voorlopige) cijferlijsten, certificaten  

• Leerlingen> Rapportages> met zoekterm ’diploma’, ‘cijferlijst’ of certificaat‘’ 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1y4sFFqD-iIaX67PcLQAvvOc0iS79dpXuQc8TSpg3ER8/edit#heading=h.2zbgiuw
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Examen dashboard 

Onderdelen van het dashboard 

 

Het examen dashboard is via Leerlingen> Examens> Dashboard te bereiken. 

Aangeboden wordt de vestigingstructuur en de onderwijssoorten die voor controle in 

aanmerking komen van het actuele examenjaar. 

 

De keuze die je maakt wordt weergegeven in de bovenste regel van het dashboard. 

INRICHTING – Combinatievakken 
Controle of alle Tweede fase opleidingen een combinatievak hebben ingericht. Op het dashboard 

het aantal opleidingen weergeven die geen combinatie-vak ingericht hebben staan. Op het aantal 

klikken gaat naar een overzicht met de opleidingen waar het combinatievak ontbreekt. 

Doorklikken op de betreffende opleiding gaat naar de vakposities van die opleiding. 

INRICHTING - Landelijke vakposities 
Controle of de school landelijke vakposities heeft gedeactiveerd. Op het dashboard het aantal 

opleidingen weergeven waar minimaal één landelijke vakpositie is gedeactiveerd. Dit is een 

signaal. 
Op het aantal klikken gaat naar een overzicht met de opleidingen waar een landelijke vakposities 

is gedeactiveerd. Doorklikken op de betreffende opleiding gaat naar de vakposities van die 

opleiding. 

VAKKENPAKKET – VMBO sectoren bij 0400 opleidingen 
Controle of bij leerlingen een sector kan worden berekend op basis van hun vakkenpakket. Het 

niet kunnen berekenen van een mogelijke sector is geen blokkade op de mogelijkheid een 

geldige examenuitslag te kunnen bepalen en wordt getoond bij “Geen sector”. Deze melding is 

ook zichtbaar op het tabblad Vakken bij de leerling. 
Indien er bij leerlingen verschillen worden gevonden tussen de (handmatig) toegekende 
Sectoren en de sector(en) die volgens de berekening mogelijk zijn worden die verzameld bij 

“Sector verschillend”. Deze melding is ook zichtbaar op het tabblad Vakken bij de leerling. 
Op het aantal klikken gaat naar een overzicht met de betreffende leerlingen. Doorklikken op de 

betreffende leerling gaat naar de individuele examentab van de betreffende leerling. 

VAKKENPAKKET – Profielen 
Controle of het berekende profiel (o.b.v. vakkenpakket op examentab) overeenkomt met het 

profiel waarop de leerling is geplaatst. Controle moet weergeven bij hoeveel leerlingen er een 

verschil is geconstateerd. Dit is een signaal, geen fout. 

Mouse-over (i-tje): 

Er is een verschil geconstateerd tussen het (door SOM) berekende profiel en het profiel waarop 

de leerling is geplaatst. Controleer of dit verschil een bewuste keuze is. 

De gebruiker kan hier doorklikken naar overzicht met de betreffende leerlingen. Op het 

betreffende leerlingnummer klikken gaat naar de individuele vakken-tab van de leerling. 
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EXAMENDOSSIERS - Verhouding SE/CE 
Controle geeft het aantal vakken waar de verhouding verkeerd staat op basis van de vakkentabel 

van DUO.  
Doorklikken op het aantal levert een overzicht met onderwijssoort, leerjaar en vak. Doorklikken 

op een vak gaat naar de instellingen-pagina van het betreffende examendossier. 
LET OP: Als een rekentoetsvak wel is aangemaakt in de vakkentabel en er is een vakaanbod voor, 

maar er heeft nog geen leerling het rekentoetsvak gekozen dan is de SE:CE verhouding nog 

steeds 50:50. Op het examendashboard zal deze verhouding voor een signaal zorgen onder 

EXAMENDOSSIERS - Verhouding SE/CE als Verhouding SE/CE onjuist. Op zich een juist signaal, 

maar omdat dit komt doordat niemand het betreffende rekentoetsvak gekozen heeft kan het 

signaal genegeerd worden. 

EXAMENDOSSIERS - OVG weergave 
Controle of de vakken die met O, V of G afgesloten dienen te worden ook de juiste weergave 

ingesteld hebben staan in de SE kolom. De controle geeft een overzicht met het aantal vakken 

dat de onjuiste weergave heeft staan. Signaal als er geen conversietabel is gekoppeld.  
Doorklikken op het aantal levert een overzicht met onderwijssoort, leerjaar en vak. Doorklikken 

op een vak gaat naar de instellingen-pagina van het betreffende examendossier. 

EXAMENDOSSIERS - CE kolommen 
Controle of voor de vakken met een Centraal Examen ook daadwerkelijk CE kolommen zijn 

aangemaakt. Bij tijdvak 2 en 3 wordt het aantal kolommen gebaseerd  op of er leerlingen zijn 

aangemeld voor dat tijdvak/vak.  
Doorklikken op de aantallen (de verschillen) geeft een overzicht met de vakken waar de 

kolommen ontbreken. Doorklikken op het vak gaat naar het betreffende toetsdossier. 

EXAMENDOSSIERS - Status examendossiers 
Controle op het aantal niet-bevroren toetskolommen in de examendossiers. Het gaat om de 

toetskolommen in het examendossier met weging > 0.  
Doorklikken geeft een overzicht met de vakken die niet bevroren zijn. Op het vak klikken gaat 

naar het bevriezen en ontdooien scherm. 

KANDIDATEN – Examenstatussen 
Controle op de hoogste statussen per tijdvak. Het aantal leerlingen met een bepaalde hoogste 

status wordt weergegeven.  
Doorklikken op het aantal geeft een overzicht met de betreffende leerlingen. Doorklikken op een 

leerling gaat naar de individuele examentab van de leerling. Doorklikken op het aantal afgewezen 

kandidaten gaat naar de herexamenhelper. 

KANDIDATEN – Examennummers 
Controle op het aantal kandidaten zonder examennummer per lichting.  
Doorklikken op het aantal gaat naar een overzicht met de leerlingen zonder examennummer. 

Klikken op de betreffende leerling gaat naar de individuele examentab van de leerling. 
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KANDIDATEN - Werkstuk gegevens 
Controle of alle werkstuk-gegevens bij alle leerlingen zijn ingevuld (alleen voor HAVO, VWO en 

VMBO TL en GL).  
Doorklikken op het aantal geeft de leerlingen waarbij de werkstukgegevens nog niet compleet 

zijn. Op de betreffende leerling klikken gaat naar de individuele examen-tab van de leerling. 

KANDIDATEN - Bijzondere situaties 
Controle op leerlingen die een bijzondere situatie hebben.  
Doorklikken op het aantal gaat naar de betreffende leerlingen. Klikken op de leerling gaat naar 

verschillende pagina’s afhankelijk van de situatie: 
• dispensatie: examen-tab leerling 

• vrijstelling: examen-tab leerling 

• gespreid examen: examen-tab leerling 

• vak hoger niveau: vakken-tab leerling 

• examen voorlaatste jaar: examen-tab leerling 

• extern bekostigd: onderwijs – registraties leerling 

• Onderwijs Ondersteunend Hulpmiddel: Leerling > examen > examenvak > OOH  instellingen 

• Extra vak: examen-tab leerling 

KANDIDATEN - Extern Onderwijs 
Leerlingen met type registratie ‘Extern onderwijs’ en VAVO leerlingen (op basis van elementcode) 

moeten GEEN examendeelname hebben. Controle of er extern onderwijsleerlingen zijn met een 

examendeelname. 
Doorklikken op het aantal geeft een overzicht met de betreffende leerlingen. Op de leerling 

klikken gaat naar de individuele examentab van de betreffende leerling. 

RESULTATEN - Ontbrekende resultaten 
Controle op leerlingen waar een examenresultaat ontbreekt.  
Doorklikken op de getallen gaat naar overzicht met de betreffende leerlingen. Klikken op een 

leerling gaat naar resultaten-pagina (examendossier) van de betreffende leerling. Klikken op 

details gaat naar een overzicht met de daadwerkelijk missende resultaten. 

RESULTATEN - Resultaten OVG 
Controle op leerlingen met een Onvoldoende die Voldoende of Goed moet worden.  
Doorklikken op de aantallen gaat naar overzicht met de betreffende leerlingen. Klikken op een 

leerling gaat naar examenresultaten-pagina van leerling of examen-pagina van leerling 

(sectorwerkstuk). 
 


