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Doel 
Het doel van deze documentatie is om uitleg te geven over het Dashboard Jaarovergang. Zo zal 

worden uitgelegd hoe de controles gelezen en geanalyseerd moet worden. 

 

Voorbereiding 
De voorbereidingen die nodig zijn om het Dashboard Jaarovergang te gebruiken, hebben te 

maken met de jaarovergang processen. Wanneer er gewerkt wordt aan het jaarovergangsproces, 

zal hierbij de gegevens in het dashboard ook voortdurend veranderen en verbeteren. 

 

Proces 
Het proces voor het Dashboard Jaarovergang heeft twee stappen. Allereerst moet het scherm 

geautoriseerd worden voor de juiste gebruikers. Vervolgens kan het proces van de Jaarovergang 

gecontroleerd worden. Deze twee processtappen zullen hieronder besproken worden. 

 

1. Autorisatie Dashboard Jaarovergang 

2. Jaarovergang controleren 

1. Autorisatie Dashboard Jaarovergang 

Het dashboard Jaarovergang is voor de verschillende onderdelen te autoriseren. Aan de 

medewerkers die dit scherm gaan gebruiken kunnen de juiste rechten uitgedeeld worden.  

Deze rechten kunnen via de volgende stappen voor een bepaalde rol worden ingericht: Beheer > 

Instelling > Rollen en Rechten > [Rol] > Onderwijs > Dashboard. 

Hier kan gekozen worden voor de rechten van verschillende onderdelen van het Dashboard. De 

rechten op instellingsniveau geeft toegang tot alle vestigingen met de onderdelen die zijn 

geautoriseerd. 

 

 

2. Jaarovergang controle 

Om het proces van de jaarovergang goed te laten verlopen, kunnen de onderdelen in het 

Dashboard Jaarovergang gecontroleerd worden.  

Het dashboard is te bereiken via de volgende stappen: Onderwijs > Dashboards > Dashboard 

Jaarovergang. 
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Door de controle te verversen met de volgende knop te starten, zullen de meest recente 

gegevens worden getoond:   

De controle kan drie statussen weergeven. Deze zijn als volgt: 

1.  Geen problemen geconstateerd 

2.  Mogelijk problemen geconstateerd 

3.   Een of meerdere problemen geconstateerd 

 

Bij elk onderdeel worden drie schooljaren per vestiging getoond; het vorige schooljaar, het 

huidige schooljaar en volgend schooljaar.  

Per onderdeel zal uitgelegd worden hoe de informatie gelezen kan worden. 

Inrichting 

Om de inrichting van Somtoday omtrent de jaarovergang te controleren, geeft Somtoday drie 

onderdelen weer. 

 

 
 

Opleidingen die eindigen 

Deze controle geeft het aantal opleidingen weer dat dit jaar zal eindigen. Op het dashboard 

wordt het aantal opleidingen weergeven. Dit is een signaal. Er kan doorgeklikt worden op het 

aantal en komt dan op een pagina waar de betreffende opleidingen staan (inclusief ingevulde 

einddatum). Hier kan doorgeklikt worden naar de betreffende opleiding. 

 

Opleidingen zonder licentie 

Deze controle geeft het aantal opleidingen weer waarvoor geen licentie is. Hiervoor dient de 

school het licentie bestand van BRON in te lezen. Dit is een signaal. Mogelijk een groot getal 

indien het bestand niet is ingelezen. Doorklikken op het aantal gaat naar een pagina met de 

betreffende opleidingen (het filter Licentie krijgt waarde [Nee]). Hier kan er doorgeklikt worden 

naar de pagina licentiebestand inlezen.  

 

Vakposities die eindigen 

Deze controle geeft het aantal vakposities dat dit jaar zal eindigen weer. Dit is een signaal. 

Doorklikken op het aantal gaat naar een pagina met een overzicht van de betreffende 

opleidingen, vakposities en einddatum. Doorklikken op de opleiding gaat naar de detailpagina 

van de betreffende opleiding. 
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Instroom 

Met de instroom controle kan gecontroleerd worden of alle dossiers en inschrijvingen goed zijn 

ontvangen en verwerkt. 

Daarnaast wordt laten zien in welke fase de digitale dossiers zijn verwerkt en wat nog verwerkt 

moet worden. 

Het geeft een viertal onderdelen weer. 

 
 

Digitale dossiers ontvangen 

Deze controle geeft alle digitale dossiers in het Leerling registratie portaal die in het betreffende 

schooljaar ingelezen zijn weer. 

 

Digitale dossiers verwerkt 

Deze controle geeft de voortgang van de verwerking van de digitale dossiers die via de registratie 

in het schooljaar met deze vestiging zijn gekoppeld en nog aanwezig zijn in het Leerling 

registratie portaal weer.  

 

Digitale dossiers nog te verwerken 

Deze controle geeft de voortgang van de verwerking van de digitale dossiers die nog aanwezig 

zijn in het Leerling registratie portaal en niet aan een andere vestiging zijn gekoppeld via de 

registratie. Het aantal wordt getoond bij Fase 1. Voor het bepalen van het aantal van de dossiers 

die Fase 2 (Registratie PO-loopbaan) en Fase 3 (Registratie PO-begeleiding) van het 

registratieproces nog niet hebben doorlopen, wordt alleen gekeken naar dossiers die aan de 

vestiging zijn gekoppeld via de registratie. Doorklikken op de aantallen gaat naar een overzicht 

met de betreffende leerlingen. Vanuit daar kan er rechtstreeks Fase 2 of 3 worden gestart voor 

verwerking door op een leerling te klikken.  

 

Totaal aantal inschrijvingen 

Deze controle geeft het totale aantal inschrijvingen, handmatig of digitaal weer. Doorklikken op 

het aantal gaat naar een overzicht met de betreffende leerlingen. 

Groepen 

Deze controle geeft het aantal stamgroepen lesgroepen, afdelingen en mentoren weer ten 

opzichte van het vorige jaar en huidige jaar.  
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Stamgroepen 

Deze controle geeft het aantal stamgroepen weer ten opzichte van vorig schooljaar. Hier wordt 

duidelijk als de stamgroepen nog niet zijn gekopieerd. Ook het verschil wordt weergegeven. 

Doorklikken op de aantallen gaat naar het stamgroepenindelingen-overzicht van het betreffende 

schooljaar. Doorklikken op het verschil gaat naar een overzicht met de stamgroepen die NIET 

gekopieerd zijn. Dit is een signaal. 

 

Het stamgroepenindelingen-overzicht is een weergave van het totale aantal leerlingen in de 

stamgroep en het aantal leerlingen dat een andere onderwijssoort heeft dan de aan de 

stamgroep gekoppelde onderwijssoort. Let op: indien er geen onderwijssoort is gekoppeld wordt 

dit dus ook zichtbaar doordat alle leerlingen in de kolom uitzondering staan. Verder wordt 

zichtbaar of er ook een mentor is gekoppeld. Dit overzicht staat dus NIET op het dashboard, 

maar één stap dieper. Het betreft hier alleen signalen. 

Doorklikken op de stamgroep en getallen gaat naar de stamgroep-samenstelling pagina. 

Doorklikken op de mentorafkorting gaat naar de medewerker-account pagina (zodat je kunt 

checken of ook de juiste rol er aan hangt). Mouse-over bij medewerker-afkortingen met volledige 

naam met voorletters. 

 

Lesgroepen 

Deze controle geeft het aantal Lesgroepen ten opzichte van vorig schooljaar. Hier zullen in de 

eerste instantie grote verschillen zichtbaar kunnen zijn (totdat de eerste import van lesgroepen 

heeft plaatsgevonden). Ook het verschil wordt weergegeven. Doorklikken op de aantallen gaat 

naar het lesgroepen-indelingen-overzicht van het betreffende schooljaar. Doorklikken op het 

verschil gaat naar een overzicht met de lesgroepen die dus (nog) NIET aangemaakt zijn. Dit is een 

signaal.  

 

Het lesgroepen-indelingen-overzicht is een weergave van het totale aantal leerlingen in de 

lesgroep en het aantal leerlingen dat dat een andere onderwijssoort heeft dan de aan de 

lesgroep gekoppelde onderwijssoort. Let op: indien er geen onderwijssoort is gekoppeld wordt 

dit dus ook zichtbaar doordat alle leerlingen in de kolom uitzondering staan. Verder wordt 

zichtbaar of er ook een medewerker is gekoppeld. Ook wordt gecontroleerd of de lesgroepsoort 

(cluster of klassikaal) overeenkomt met wat er staat ingericht onder vakaanbod. Dit overzicht 

staat NIET op het dashboard, maar één stap dieper. Het betreft hier signalen en fout 

(cluster/klassikaal afwijzing). 
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Doorklikken op de lesgroep en getallen gaat naar de lesgroep-samenstelling pagina. Doorklikken 

op de medewerker-afkorting gaat naar de medewerker-account pagina (zodat je kunt checken of 

ook de juiste rol er aan hangt). Mouse-over bij medewerker-afkortingen met volledige naam met 

voorletters. Doorklikken op de afwijking cluster/lesgroep gaat naar het vakaanbod van het 

betreffende vak. 

 

Afdelingen obv stamgroepen 

Afdelingen op basis van stamgroepen dienen ieder jaar opnieuw aangemaakt te worden (nadat 

de stamgroepen zijn gekopieerd). Ook het verschil wordt weergegeven. Doorklikken op de 

aantallen gaat naar het afdelingen-overzicht van het betreffende schooljaar. Doorklikken op het 

verschil gaat naar een overzicht met de afdelingen die dus (nog) NIET zijn aangemaakt. Dit is een 

signaal. 

Aantal individuele mentoren 

Weergave van het aantal leerlingen dat aan een individuele mentor hangt. Dit wordt bekeken 

vanuit de mentor. De mentor komt pas voor in het overzicht als er minimaal 1 leerling aan hangt.  

Dit kan een lange lijst zijn en zal daarom niet worden weergegeven op het dashboard maar één 

niveau dieper. Op het dashboard zelf wordt alleen het aantal gevonden individuele mentoren 

weergegeven. 

Plaatsingen 

De controle van plaatsingen geeft aan hoeveel leerlingen geen adviesplaatsing hebben, hoeveel 

leerlingen zwevend zijn en hoeveel leerlingen een voorlopige plaatsing in een bepaald leerjaar 

hebben.  

 
 

Aantal leerlingen zonder adviesplaatsing 

Deze controle geeft het aantal leerlingen dat GEEN adviesplaatsing heeft weer. Doorklikken op 

het aantal geeft een overzicht per onderwijssoort/leerjaar (dit is dus niet rechtstreeks op het 

dashboard, maar 1 niveau dieper omdat dit mogelijk een hele lange lijst kan zijn). Doorklikken op 

het aantal gaat naar een overzicht met de betreffende leerlingen. Doorklikken op een leerling 

gaat naar de individuele-adviesplaatsing-pagina van de betreffende leerling. 
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Aantal zwevende leerlingen 

Deze controle geeft het aantal leerlingen die nog zweven weer. Dat zijn de leerlingen die GEEN 

plaatsing hebben voor volgend schooljaar, maar die ook NIET zijn uitgeschreven (geen 

einddatum registratieblok). Doorklikken op het aantal gaat naar een overzicht met de 

betreffende leerlingen. Dit is een fout. 

 

Voorlopige plaatsing lj1 t/m lj6 

Deze controle geeft de incomplete voorlopige plaatsingen weer en dan met name wat er dan nog 

incompleet aan is. Een voorlopige plaatsing kan op 3 onderdelen incompleet zijn: vestiging 

ontbreekt, opleiding ontbreekt en stamgroep ontbreekt. 

De kolom ‘verwacht’ geeft het aantal leerlingen dat nieuw is ingeschreven samen met leerlingen 

met een registratieblok zonder einddatum weer. 

Doorklikken op de aantallen gaat naar “plaatsingen voorbereiden” met daar de betreffende 

leerlingen. 

Zijn alle leerlingen definitief geplaatst dan zijn de aantallen allemaal terug naar 0. 


