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Inleiding	

In deze handleiding staat de procedure beschreven voor het aanmaken van lege lesgroepen en de 
lesgroepindeling nadat de leerling geplaatst zijn op hun opleiding. Hiernaast wordt er uitleg gegeven over hoe 
vanuit een excel bestand een rooster kan worden gemaakt dat kan worden ingelezen in Somtoday.	

Stap 1: Stamgroepen	
Stamgroepnamen worden aangemaakt via Groepen > Stamgroepen > Stamgroep toevoegen. 	
Als de leerlingen uit ParnasSys zijn binnengekomen, dient de plaatsing gedaan te worden voor het juiste 
schooljaar. 	
Dit betekent, dat de leerlingen geplaatst worden in:	

1. Vestiging 
2. Opleiding 
3. Stamgroep 

Aan een Stamgroep hangen de 1ee en 2ee mentor. 	Als leerlingen uit verschillende leerjaren en opleidingen bij 
elkaar gezet worden dan wordt de Stamgroep niet voorzien van leerjaar en onderwijssoort. Bij het aanmaken 
of inlezen van de stamgroepnamen dient hiermee rekening gehouden te worden. Laat dan leerjaar en 
onderwijssoort leeg. 	

Stap 2: Vakken	
Nadat de leerlingen geplaatst zijn, dien je de leerling de keuzevakken toe te kennen.  Dit gaat via Leerling > 
Leerling zoeken > selecteer de eerste leerling > tabblad vakken. 	
Uiteraard kan dit ook collectief via Onderwijs > Collectief muteren > Vakkeuzes muteren. Kies dan de opleiding, 
daarna het vak of de vakken waarvoor een vakkeuze ingevuld moet worden om het vervolgens collectief per 
leerling in te kunnen geven.	

Stap 3: Lesgroepen	
Er zijn klassikale lesgroepen. Dit zijn de groepen die les hebben in een samenstelling die gelijk is aan de 
stamgroep. Deze groepen kunnen door Somtoday zelf aangemaakt worden via Groepen > Lesgroepen. 	
Daarnaast is het mogelijk om lesgroepen aan te maken die afwijken van een stamgroep, de zogenaamde 
clusters. Of een vak in een klassikale groep of een cluster wordt gegeven wordt bepaald bij Onderwijs > 
Selecteer vestiging> Vakaanbod.  	
	
Als de school uit meerdere onderwijssoorten en leerjaren leerlingen in groepen wil plaatsen is het verstandig 
om de vakken op cluster te zetten.	
	
Er zijn twee elementen die voor de lesgroepen moeten worden ingelezen: de lesgroepnamen en de 
lesgroepindeling (samenstelling van de groepen). Zodra de school de beschikking heeft over BO-rapporten die 
beide bestanden kunnen aanmaken, kan het werk beginnen.	
	
De leerlingen zijn geplaatst en hebben hun vakken. Dat is het uitgangspunt. 	
We beginnen met het BO-rapport voor de lesgroepnamen:	

• Leerling_VSO Lesgroepnamen aanmaken na vakkeuzes 
Dit rapport haalt de benodigde gegevens op om de lesgroepnamen te kunnen inlezen. 	

• Ga naar Leerling > Leerling zoeken > selecteer het schooljaar en de juiste vestiging  
• Klik op de knop Rapportages 
• Type lesgroepen en zoek met het loepje. 
• Selecteer Leerling_VSO Lesgroepnamen aanmaken na vakkeuzes 
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• Draai het rapport uit als Excelsheet 
• Bewaar deze vervolgens als csv-bestand (MS-DOS).  
• Controleer het bestand eventueel met Notepad++ 
• Het bestand moet aan de layout voldoen (* verplicht veld): 
*<Lesgroepnaam>	
<Leerjaar>	
<Onderwijssoort>	
<Vak>	
<Stamgroep>	
<Docent>	
Voorbeeld 6 velden: w1brt;1;OND;rt;w1b;teu,hhh,rie	

	
Opmerking: Leerjaar en Onderwijssoort zijn leeg, om te zorgen dat de leerlingen die pas na 1-8 zijn 
ingestroomd gemakkelijk inde groep geplaatst kunnen worden via Groepen > Lesgroepen >  Selecteer de groep 
> knop Samenstelling wijzigen. Handmatig kunnen eventueel de afkortingen van de docenten toegevoegd 
worden (zie voorbeeld teu,hhh,rie). 	
	
Lees het CSV-bestand in bij Beheer > Import & Export > Import > Lesgroepen. Selecteer de juiste vestiging en 
het juiste schooljaar. 	

Het volgende rapport is de voor de indeling van de groepen. Dit rapport -Leerling_VSO Lesgroepsamenstelling- 
haalt de leerlingen van een stamgroep op die hetzelfde vak hebben.  
Volg onderstaand stappenplan om het rapport uit te draaien: 

• Ga naar Leerling > Leerling zoeken > selecteer het schooljaar en de juiste vestiging  
• Klik op de knop Rapportages 
• Type lesgroepen en zoek met het loepje. 
• Selecteer Leerling_VSO Lesgroepsamenstelling na vakkeuze 
• Draai het rapport uit als Excelsheet 
• Bewaar deze vervolgens als CSV-bestand  
• Controleer dit bestand eventueel met Notepad++ 

Het bestand moet aan de layout voldoen (* verplicht veld): 
*<Lesgroepnaam>	
*<Leerlingnummer>	
Voorbeeld 2 velden: b1awi;452318	

Lees het CSV-bestand in bij Beheer > Import & Export > Import > Lesgroepindelingen. Selecteer de juiste 
vestiging en het juiste schooljaar.  

 

 

 

 

 

 

 

	



 

9 augustus 2018   
5 

Handmatig de lesgroepen aanvullen	
De vulling van de lesgroepen kan gecontroleerd worden met rapport:  Stamgroep_VSO Lesgroep vak leerling, 
een rapport dat gedraaid wordt via Groepen> Stamgroepen.  
	

 
 
Dit rapport geeft de leerlingen per Stamgroep met hun opleiding. Onder de vakken wordt weergegeven in 
blauw of de leerling het vak heeft. Wit betekent: “heeft het vak niet”. Een streepje betekent geen Lesgroep. Dit 
kan ook gecontroleerd worden via Beheer > Controles Vakkenpakketten en groepsindelingen. 	
Voor de leerlingen die niet zijn binnengekomen in de lesgroepen geldt dat ze na 1-8-2014 zijn binnengekomen. 	
We kunnen nu de groep vullen met willekeurige leerlingen. Via Groepen > Lesgroepen > Selecteer groep > 
Knop Samenstelling wijzigen > Knop Leerlingen toevoegen. Nu krijg je alle leerlingen te zien die dit vak hebben. 	

Lesgroepen: Leerjaar en Onderwijssoort	
Hierna worden de lesgroepnamen geëxporteerd via Beheer > Export > Lesgroepen. In Excel kan dit bestand 
geopend worden en vervolgens dient op de 2e en 3e positie respectievelijk het leerjaar en de onderwijssoort 
gevuld te worden, die op 1 van de leerlingen uit de groep van toepassing is.  Daarna bestand bewaren en 
opnieuw importeren via Beheer > Import > Lesgroepen. Om resultaten te kunnen invoeren dient dus in de 
eigenschappen van de groep leerjaar en onderwijssoort van één leerling uit de groep te staan!	
Om de onderwijssoort en het leerjaar te controleren is een speciaal rapport voorhanden. Dit rapport haalt van 
1 leerling uit de groep de onderwijssoort en het leerjaar  op. Het is niet handig om het csv-bestand uit dit 
rapport te gebruiken, omdat daarmee de docenten worden gewist. 	
Liever dus het rapport te draaien en te leggen naast de export van de Lesgroepen, dit openen in Excel en daarin 
de mutaties doen aan de hand van de uitdraai. Daarna dient het CSV-bestand opnieuw geimporteerd te 
worden. Resultaat moet zijn dat als de docenten geautoriseerd zijn zij via de lesgroepen bij het 
voortgangsdossier kunnen. Dat was nog niet het geval. 	
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Rooster	
Om het rooster op te nemen in Somtoday kan met een excelbestand gewerkt worden waarmee een rooster 
gemaakt kan worden om in te lezen in Somtoday. Dit is een standaard Excelsheet welke door Somtoday B.V. 
wordt geleverd. In deze sheet zijn meerdere tabbladen aangemaakt.  
Zodra de Excelsheet wordt geopend, dient de optie voor macro’s aangezet te worden. Je krijgt een melding 
zodra je de Sheet opent: 
 
Enable macros when the Message Bar appears 
When you open a file that has macros, the yellow Message Bar appears with a shield icon and the Enable 
Content button. If you know the macro, or macros, are from a reliable source, use the following instructions: 
On the Message Bar, click Enable Content. The file opens and is a trusted document. 
The following image is an example of the Message Bar when macros are in the file. 
 
 
 
 
Zorg dat je de inhoud met “Enable Content” / “Sta inhoud toe” het gebruik van macro’s toestaat.  

Werkblad Klassenrooster	
In het tabblad Klassenrooster staat standaard een weekrooster van een klas (lesgroepen). 	
De eerste klas staat op de 1 rij. Elke volgende klas staat 50 rijen verder naar beneden in het werkblad. 	
Er kan met maximaal 30 klassen geroosterd worden.	
De naam van de klas	
Vul in cel C1 de naam van de klas in. Boven het rooster van de volgende klas (cel C51) moet je ook de naam 
aanpassen.	
Voer bij alle klassen in de juiste positie de namen van de klassen in. 	

De datum	
Voer bij de oranje pijl de datum in van de eerste dag van de week (bijv. maandag 22-08-2016) en de laatste dag 
van de periode waarvoor je het roosterbestand wilt aanmaken. Denk hierbij aan de vakanties. Het 
roosterbestand zal altijd een hele week (ma t/m vr) aanmaken.	
 
De roosterregels	
De dagen van de week staan per klas naast elkaar. 	

• Voer onder Vak de vakafkorting in voor het uur. Deze afkorting moet overeen komen met de 
vaknamen in Somtoday bij Onderwijs > Vestiging > tabblad vakken, anders wordt het rooster niet 
begrepen door Somtoday.  

• Voer onder Docent de afkorting van de docent in. Deze afkorting moet overeenkomen met de 
Docentenafkorting in Somtoday.  

• Voer onder Lokaal het lokaal in. Het gebruik hiervan is vrij.  
• Het is mogelijk om per lesuur 1 tot 4 roosterregels aan te maken.  

 
Het werkblad Klassenroosters is opgebouwd met zgn. namenreeksen. Hierdoor worden de gegevens 
volledig  overgenomen naar de tabbladen maandag t/m vrijdag.     	

Werkblad Maandag t/m vrijdag 	
(Niks mee doen)	
In dit werkblad wordt de invoer vertaald naar het Somtoday-formaat, maar is nog voorzien van lege regels.  
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Export	
Hoe maak je nu het rooster bestand voor Somtoday?	
In het Excelbestand staan een aantal macro’s. Een macro voert geautomatiseerd een aantal stappen 
achtereenvolgens uit.	De macro voor de export wordt gestart met de snelkeuzetoets  <Ctrl+g> en voert de 
volgende stappen uit:	

• Tabbladen maandag t/m vrijdag worden gefilterd op gevulde kolommen en de gegevens gekopieerd 
naar een nieuw tabblad Blad1 
Automatische herhaling: De datum in cel F2 wordt 1 week opgehoogd. De kopieerslag wordt herhaald 
tot de einddatum is bereikt.  

• Het tabblad Blad1 wordt opgeslagen onder de naam WEEKROOSTER dd-mm-jjjj tot dd-mm-jjjj.csv.   
Kies desgewenst een andere locatie en klik OK. 

• Voer evt. de datum van een nieuwe periode in en voer de macro met Ctrl-g opnieuw uit. Het bestand 
hoeft niet tussentijds te worden afgesloten. 
 

NB: Dit proces kan enige tijd in beslag nemen, vooral wanneer je dit voor een heel schooljaar tegelijkertijd 
uitvoert.	

Printen	
• Met de macro <Ctrl+r> uitgevoerd op het werkblad Klassenrooster worden alle lege regels verborgen. 
• Via Pagina-indeling stel je de Afdrukstand in op liggend en de Marges op smal. 
• Via Beeld zet je het werkblad in de modus Pagina einde-voorbeeld.  
• Selecteer de kolommen B t/m S, klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies Afdrukbereik 

bepalen. 
• De blauwe (stippel)lijnen kunnen worden versleept, zodat telkens een of meerdere klassen op 1 

pagina passen. Voeg indien nodig een extra pagina-einde in door met  de rechtermuisknop op de 
eerste cel van de nieuwe pagina te klikken. 

• Met <Ctrl+t> worden alle lege rijen weer zichtbaar. 
	

Import	
• Importeer de weekroosters in Somtoday via Beheer>Import & Export> Import Rooster. 

Stel de begin en einddatum in gelijk aan de maandag en vrijdag van het betreffende roosterbestand. 
Selecteer het bestand en klik op Starten. 

• Zet het vinkje Koppel docenten aan lesgroepen aan. 
Zet evt. de vinkjes om te lesuren, groepen en docenten bundelen. 

• Lesuren bundenlen zet je aan als je bv lesuur 1 en 2 als één blokuur wilt behandelen. Dit 
heeft als voordeel dat de docent slechts één maal absentie hoeft in te voeren i.p.v. voor 
beide uren. 

• Lesgroepen bundelen gebruik je om meerdere lesgroepen als één grote groep voor de docent 
aan te bieden. Dan hoeft deze maar één keer absentie in te voeren. 

• Idem bij Locaties en Docenten. 
• Dit bundelen heeft geen gevolgen voor de lesgroepen in Somtoday. 

 

 


