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Inleiding 
 

Dit document bevat een beschrijving van de functionaliteit “Afwezigheid” in Somtoday. 

 

Uitgangspunten 
Om een zuivere weergave te krijgen van de door leerlingen gevolgde en gemiste lessen moet 

het dagrooster worden ingelezen. De constateringen van docenten tijdens de les (afspraken) 

spelen een belangrijke rol. Weergaves en tellingen zijn altijd gebaseerd op deze 

constateringen. Constateringen kunnen niet van een reden worden voorzien. Tegenover 

iedere constatering (anders dan “Present”) komt altijd een melding te staan. Middels een 

melding kan een constatering worden afgedekt. 

 

 

 

 

 

 

 

- Briefje dokter/tandarts 
- Telefoon ouders 
- Kaarten retour 
- …enz 

Meldingen 

- Invoer door docenten 
- Schrapkaarten 
- Pasjes 
- Lijsten (klassenboek, 

lijst per docent) 

Constateringen 

Openstaande meldingen 

(niet afgehandeld) 

Openstaande constateringen 

(constateringen zonder 

melding) 

Openstaande afspraken 

(afspraken zonder 

constateringen) 

 

Rooster inlezen 

Afspraken 

Verwerking in SOM 
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Afwezigheid 
 

De menukeuze Leerlingen > Afwezigheid is de toegang tot alle overzicht schermen.  

Via de submenukeuze: 

• Afwezigheid invoeren 

• Dashboard Afwezigheid 

• Constateringen 

• Meldingen 

• Maatregelen 

• Openstaande afspraken  

krijg je een overzicht en kun je de details van lopende zaken m.b.t. de absentieregistratie 

bekijken en afhandelen. 

Afwezigheid invoeren 
 

Meldingen (briefjes, telefoontjes, ingeleverde kaarten e.d.) kunnen ingevoerd worden via de 

menukeuze Leerlingen > Afwezigheid invoeren. 

Het scherm Afwezigheid invoeren blijft leeg. De cursor staat in het veld [Leerling]. Door het 

invoeren van een aantal karakters van de naam van de leerling (voornaam, achternaam, 

stamgroep) ontstaat een zoeklijst. Met <> en <Enter> of aanklikken kan de gewenste 

leerling gekozen worden. Ook is het mogelijk om hier het leerling-nummer in te voeren.  

Indien voor de leerling opmerkingen ingevoerd zijn bij Opmerkingen – vandaag wordt dit 

getoond door het icoontje achter de naam in de bovenbalk.  

Op het icoontje klikken, opent het venster van Opmerkingen – vandaag. 

Afhankelijk van de ingestelde voorkeuren worden informatie panelen getoond.  

De applicatiebeheerder kan voor alle gebruikers voorkeuren vastleggen bij Beheer – 

Afwezigheid. Iedere gebruiker kan dit voor zichzelf aanpassen via de knop <Voorkeuren> 

onderin het scherm. 
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Door de juiste vestiging te kiezen en het leerlingnummer in te voeren kom je in het scherm 

afwezigheid invoeren van de betreffende leerling. 

Weekoverzicht 

Bovenin het scherm staat het weekoverzicht.  

 

Groen   Aanwezig 

Blauw Geoorloofd afwezig 

Rood Ongeoorloofd afwezig (ook constatering afwezig zonder reden) 

Wit (nog) Geen constatering/les 

Grijs Les. Tooltip toont de gegevens van de les 

“karakter” Afkorting van reden. Tooltip toont reden 

P Aantal lesuren Present 

G Aantal lesuren Geoorloofd afwezig 

O Aantal lesuren Ongeoorloofd afwezig inclusief uren zonder reden 

Knop Naar totaaloverzicht van leerling 

Gele driehoek Tooltip toont eventueel aanwezige melding van voorgaande week 
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In het blok Melding toevoegen kan een nieuwe afwezigheids melding ingevoerd worden. 

 

De velden [Reden] en [Begindatum] zijn verplicht. De <Tab>-toets zorgt voor het doorlopen 

van de velden. 

 

[Reden] Een reden kan gekozen worden door intikken van de eerste letter (één of 

meerdere keren) van de reden of het openklikken van de combobox en 

selecteren van de gewenste reden. 

 

Ook is het mogelijk om constateringen in te voeren/corrigeren; 

P – Aanwezig 

A – Aanwezig 

[Begindatum] Standaard wordt dit veld gevuld met de systeemdatum 

[Einddatum] Afhankelijk van de instellingen bij de reden, blijft dit veld leeg of wordt dit 

veld gevuld met de systeemdatum 

[Begintijd/uur] Hier kan de tijd of het lesuur ingevoerd worden. 

- Bij een Te Laat-melding wordt dit veld gevuld met de begintijd van 

het lopende lesuur. 

- Bij een verwijdermelding wordt dit veld gevuld met de systeemtijd. 

[Eindtijd/uur] Hier kan de tijd of het lesuur ingevoerd worden. 

- Bij een Te Laat-melding wordt dit veld gevuld met de systeemtijd. 
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- Bij een verwijdermelding wordt dit veld gevuld met de eindtijd van 

het lopende lesuur. 

[Opmerkingen] Toelichting bij de melding 

[Afg.] Afgehandeld?: Afhankelijk van de instellingen bij de reden, blijft dit veld 

default leeg of wordt het vinkje geplaatst. 

[Print] Afhankelijk van de instellingen bij de reden, blijft dit veld leeg of wordt het 

vinkje geplaatst en wordt het formulier aangeboden voor afdrukken.  

 

Met de knop <Opslaan> wordt de melding vastgelegd. Na het opslaan van de melding toont 

het scherm rechtsboven een link naar het af te drukken formulier indien dat aanwezig is.  

 

 

Indien een melding zorgt voor een maatregel bij een leerling, verschijnt tijdens het 

aanmaken van de melding een nieuw schermdeel Maatregelen. 

 

[Maatregel] Een maatregel kan aangepast worden door in intikken van de eerste letter 

(één of meerdere keren) van de maatregel of het openklikken van de 

combobox en selecteren van de gewenste maatregel 

[Datum] Dit veld gevuld met de bij de toekenningregel aangegeven waarde. (Zelfde 

schooldag, volgende schooldag of leeg)  

[Opmerking] Toelichting bij de maatregel 
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Met de knoppen <Opslaan> en <Alleen melding opslaan> worden de wijzigingen vastgelegd 

voor resp. zowel de melding als maatregel of alleen de melding.  

Na het opslaan van de maatregel toont het scherm rechtsboven een link naar het af te 

drukken formulier indien dat aanwezig is. 

 

 

 

Maatregelen worden gedefinieerd bij Beheer > Afwezigheid > Maatregelen. (Zie procedure 

Afwezigheid – Beheer) 
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Afwezigheid opmerkingen 
 

Het schermdeel Leerlingpanel bevat een veld Afwezigheid opmerkingen.  

 

 

 

 

 

Opmerkingen die in dit veld worden geplaatst zijn als tooltip zichtbaar in het klassenboek op 

de tabbladen Afwezigheid invoeren, Afwezigheid overzicht en huiswerk. 

 

 

 

 

 

In dit veld mogen dus alleen opmerkingen geplaatst worden die iedereen mag lezen en 

relevant zijn bij het invoeren van absentiegegevens.
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Constateringen 

De menukeuze Leerlingen > Afwezigheid > Constateringen opent het scherm Afwezigheid - 

Openstaande constateringen. 

In dit scherm kun je filteren op [Vestiging], [Afdeling], [Onderwijssoort], [Vanaf datum], [T/m 

datum], [Vanaf Lesuur], [T/m lesuur],[Vanaf stamgroep],[T/m stamgroep] [Leerjaar], 

[Leerling], [Constateringsoort], [Afgehandeld] en [Melding]. Met <Enter> of het loepje kan de 

zoekopdracht gestart worden. 

Alle constateringen waar geen melding voor aanwezig is, en die voldoen aan de filter 

instellingen, worden getoond.  

Algemene functionaliteit: 

De gegevens zijn te sorteren door op de kolomkoppen te klikken.  

Met de knoppen <Kolommen kiezen> ,<Exporteren naar Excel>en <PDF afdrukken>  

kun je de inhoud van het scherm zelf samenstellen en exporteren naar Excel of een 

PDF afdrukken. 

Achter iedere regel in de kolom Verwerken staat een knop <Melding toevoegen voor deze 

constatering>.  

Na het aanklikken van deze knop  opent het scherm Melding toevoegen. Hier kunnen 

meldingen aangemaakt worden voor het betreffende lesuur/lesuren. 

[Reden] Een reden kan gekozen worden door het intikken van de eerste letter (één 

of meerdere keren) van de reden of het openklikken van de combobox en 

selecteren van de gewenste reden 

[Vanaf datum] Standaard wordt dit veld gevuld met de datum van de constatering 

[Vanaf lesuur] Standaard wordt dit veld gevuld met de begintijd van het lesuur van de 

constatering 

[T/m datum] Standaard wordt dit veld gevuld met de datum van de constatering 
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[T/m lesuur] Standaard wordt dit veld gevuld met de eindtijd van het lesuur van de 

constatering 

[Opmerkingen] Toelichting bij de melding 

[Afg.] Afgehandeld?: Afhankelijk van de instellingen bij de reden, blijft dit veld leeg 

of wordt het vinkje geplaatst. 

 

Met de knoppen <Opslaan> en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd. Met de knop <Formulier> kan een aan de reden voor afwezigheid gekoppeld 

formulier worden afgedrukt. 

Indien een melding zorgt voor een maatregel bij een leerling, verschijnt na het opslaan een 

pop-up schermpje Maatregelen. 

[Maatregel] Een maatregel kan aangepast worden door het intikken van de eerste letter 

(één of meerdere keren) van de maatregel of het openklikken van de 

combobox en selecteren van de gewenste maatregel 

[Datum] Standaard wordt dit veld gevuld met de systeemdatum 

[Opmerking] Toelichting bij de maatregel 

[Print] Afhankelijk van de instellingen bij de reden, blijft dit veld leeg of wordt het 

vinkje geplaatst en wordt het formulier aangeboden voor afdrukken.  

Met de knoppen <Opslaan> en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd. 

Na het opslaan van de melding sluit het scherm Melding toevoegen en is de constatering uit 

de lijst in het scherm Afwezigheid – Openstaande constateringen verwijderd. 

De knop <Afdrukken> zorgt voor een pdf-bestand van het zoekresultaat. Dit bestand is 

direct af te drukken. 

Voor iedere regel staat een checkbox .  
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Met de knoppen linksonder in het scherm: 

kun je 1 of meerdere constateringen selecteren voor verdere actie: 

 

- <Berichten versturen>:  

Het scherm Collectief contactmomenten aanmaken opent zich en er kan een SMS of 

email verstuurd worden naar de geselecteerde leerlingen c.q. hun 

ouders/verzorgers. 

- <Afhandelen>:  

Voor alle geselecteerde leerlingen wordt een melding aangemaakt met de 

reden/afhandeling zoals deze bovenin het scherm is klaargezet: 

 
 

- <Afhandelen + versturen> 

Combineert de twee bovenstaande acties. 

 

Toepassing: 

Je kunt hiermee in één actie bij een groot aantal leerlingen waarvoor constateringen 

open staan, een melding aanmaken voor ongeoorloofd verzuim (of excursie) en via email 

of sms de leerlingen/ouders informeren. Eventuele maatregelen zullen bij dit proces 

NIET worden getoond maar wel worden gegenereerd. 
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Meldingen 
 

De menukeuze Leerlingen > Afwezigheid > Meldingen opent het scherm Afwezigheid – 

Meldingen. 

 In dit scherm kun je filteren op [Vestiging], [Afdeling], [Reden], [Geoorloofd/ongeoorloofd], 

[Soort], [Afgehandeld], [Vanaf datum],[T/m datum],[Vanaf stamgroep],[T/m stamgroep] 

[Leerjaar], [Leerling] en [Onderwijssoort]. Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht 

gestart worden. 

Het veld [Afgehandeld] staat bij het openen van het scherm op “Nee” zodat alleen de nog af 

te handelen meldingen worden getoond. 

Alle meldingen die voldoen aan de filterinstellingen, worden getoond. Achter iedere regel 

staan de knoppen <Details van melding> en <Melding verwijderen>. 

Na het aanklikken van de knop < Details van melding > opent het scherm Melding 

toevoegen. Hier kunnen meldingen aangepast worden. 

[Reden] Een reden kan gewijzigd worden door het intikken van de eerste letter (één 

of meerdere keren) van de reden of het openklikken van de combobox en 

selecteren van de gewenste reden 

[Vanaf datum] Standaard wordt dit veld gevuld met de datum van de melding 

[Vanaf lesuur] Standaard wordt dit veld gevuld met de begintijd van het lesuur van de 

melding 

[T/m datum] Standaard wordt dit veld gevuld met de datum van de melding 

[T/m lesuur] Standaard wordt dit veld gevuld met de eindtijd van het lesuur van de 

melding 

[Opmerkingen] Toelichting bij de melding 

[Afg.] Checkbox  Niet Afgehandeld of  Afgehandeld 

 

Met de knoppen <Opslaan> en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd. Met de knop <Formulier> kan een aan de reden voor afwezigheid gekoppeld 

formulier worden afgedrukt.  
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Indien een melding zorgt voor een maatregel bij een leerling, verschijnt na het opslaan een 

pop-up schermpje Maatregelen. 

Na het opslaan van de melding sluit het scherm Melding toevoegen en opent het scherm 

Afwezigheid – Meldingen zoeken. Indien de melding na het opslaan niet meer voldoet aan 

de filterinstellingen is de melding verwijderd uit de lijst. 

Voor iedere regel staat een checkbox .  

Met de knoppen linksonder in het scherm: 

 

kun je 1 of meerdere maatregelen selecteren voor verdere actie: 

 

- <Berichten versturen>:  

Het scherm Collectief contactmomenten aanmaken opent zich en er kan een SMS of 

e-mail verstuurd worden naar de geselecteerde leerlingen. 

- <Afhandelen>:  

Voor alle geselecteerde leerlingen wordt de melding afgehandeld. 

- <Afhandelen + versturen> 

Combineert de twee bovenstaande acties. 
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De knop <Formulieren Afdrukken> zorgt voor een pdf-bestand van het zoekresultaat. Dit 

bestand is direct af te drukken. 

Met de knop <Exporteren naar Excel> kun je kiezen uit de exportformaten Basis / Uitgebreid 

en  Uitgebreid per lesuur waarbij de naam van de leerling gesplitst wordt in roepnaam/ 

voorvoegsel / achternaam ten behoeve van de sorteringen. 
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Maatregelen 
 

De menukeuze Leerlingen > Afwezigheid >Maatregelen opent het scherm  

Openstaande maatregelen. 

In dit scherm kun je filteren op [Vestiging], [Afdeling], [Onderwijssoort], [Afgehandeld], 

[Vanaf datum], [T/m datum],[Vanaf stamgroep],[T/m stamgroep [Leerjaar], [Leerling] en 

[Maatregel]. Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Het veld [Afgehandeld] staat bij het openen van het scherm op “Nee” zodat alleen de nog af 

te handelen maatregelen worden getoond. 

Alle maatregelen die voldoen aan de filter instellingen, worden getoond. Achter iedere regel 

staat een knop <Details van maatregel>. 

Na het aanklikken van de knop < Details van maatregel > opent het scherm Maatregel 

toevoegen. Hier kunnen maatregelen aangepast worden. 

[Maatregel] Een maatregel kan gewijzigd worden door in intikken van de eerste letter 

(één of meerdere keren) van de reden of het openklikken van de 

combobox en selecteren van de gewenste maatregel 

[Datum 

maatregel] 

Standaard wordt dit veld gevuld met de datum van de maatregel 

[Opmerkingen] Toelichting bij de maatregel 

[Afgehandeld] checkbox  Niet Afgehandeld of  Afgehandeld 

 

Met de knoppen <Opslaan> en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd.  

Na het opslaan van de maategel sluit het scherm Maatregel toevoegen en opent het scherm 

Openstaande maatregelen. Indien de maatregel na het opslaan niet meer voldoet aan de 

filterinstellingen is de maatregel verwijderd uit de lijst. 

Voor iedere regel staat een checkbox   
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Met de knoppen linksonder in het scherm: 

 

Kun je 1 of meerdere maatregelen selecteren voor verdere actie: 

 

- <Berichten versturen>:  

Het scherm Collectief contactmomenten aanmaken opent zich en er kan een SMS of 

e-mail verstuurd worden naar de geselecteerde leerlingen. 

- <Afhandelen>:  

Voor alle geselecteerde leerlingen wordt de maatregel afgehandeld. 

- <Afhandelen + versturen> 

Combineert de twee bovenstaande acties. 

 

De knop <Afdrukken> zorgt voor een pdf-bestand van het zoekresultaat. Dit bestand is 

direct af te drukken. 
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Openstaande Afspraken 
 

De menukeuze Leerlingen > Afwezigheid > Afspraken opent het scherm  

Afspraken met niet afgehandelde presentieregistratie. 

In dit scherm kun je filteren op [Vestiging], [Afdeling], [Onderwijssoort], [Vanaf datum], [T/m 

datum], [Lesuur vanaf], [Lesuur t/m], [Docent], [Soort afspraak], [Titel] en [Huiswerk]. Met 

<Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Alle afspraken die voldoen aan de filter instellingen en waarvoor de presentieregistratie niet 

heeft plaatsgevonden, worden getoond. Achter iedere regel staan de knoppen <Details van 

afspraak> en <Afspraak verwijderen>.  

Na het aanklikken van de knop <Details van afspraak> opent het scherm Uitgebreide 

afspraak. Hier kunnen de afspraken aangepast worden. 

Met de knoppen <Opslaan> en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd.  

Voor iedere regel staat een checkbox   

Met de knoppen linksonder in het scherm: 

Kun je 1 of meerdere maatregelen selecteren voor verdere actie: 

. 
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De keuze voor de optie <Presentie verwerken> zet bij alle geselecteerde afspraken: 

 

- de afspraak op Gecontroleerd  

- de leerlingen waarvoor een melding bestaat op Afwezig met de betreffende reden 

- de overige leerlingen op Aanwezig. 
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Dashboard Afwezigheid 
 

De menukeuze Leerlingen > Afwezigheid > Dashboard afwezigheid opent het scherm 

Dashboard Afwezigheid. 

In dit scherm kun je filteren op [Vestiging], [Afdeling], [Onderwijssoort], [Stamgroep] en 

[Leerjaar].  Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

 
   

Het scherm toont: 

- het aantal meldingen dat nog niet is afgehandeld 

- het aantal constateringen van het soort “Afwezig”  waarvoor nog geen melding 

bestaat  

- het aantal openstaande (nog niet afgehandelde) maatregelen 

- het aantal openstaande afspraken 

- het aantal openstaande afspraken van vandaag. 

 

Je kunt de details van deze gegevens bekijken in de hiervoor beschreven schermen door op 

het aantal te klikken. 
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Constateringen invoeren 
 

Constateringen kunnen ingevoerd worden door docenten, coördinatoren en administratie. 

Docenten 
Docenten voeren afwezigheidsgegevens in door in het “Home”-scherm via de weekagenda of 

het docentendashboard.  

Vanuit docentendashboard 

 

Achter een lesuur kun je kiezen voor <Afwezigheid invoeren voor deze lesgroep>. Het vinkje 

of de helptekst geeft aan of de afwezigheid is verwerkt. 

Vanuit de Weekagenda 

 

Achter een lesuur kun je kiezen voor <Afwezigheid invoeren voor deze lesgroep>. Achter 

deze knop staat al aangegeven of de Afwezigheid is verwerkt of niet. 
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Afwezigheid invoeren 

Het tabblad Afwezigheid registratie van het klassenboek opent zich. Dit scherm kan ook 

vanuit de Agenda geopend worden door bij een lesafspraak in het hokje linksboven te 

klikken. Tevens is het mogelijk om het betreffende scherm via het klassenboek te 

benaderen. (Groepen > Groep selecteren > Klassenboek) 



 

7 februari 2019   
23 

Beschikbare informatie: 

• In de titelbalk: Titel van de afspraak, datum, lesuur en lesgroep 

• Boven de tabbladen van het klassenboek het aantal leerlingen Aanwezig en Afwezig. 

• Leerlingen die niet op Aanwezig staan worden getoond in een gekleurde balk. 

• Leerlingen waarvoor al een melding aanwezig is worden getoond in een gekleurde 

balk met daarin vermeld de reden van de melding.  

• De gele driehoek is voorzien van een tooltip. In deze tooltip staat de absentie-

opmerking van de betreffende leerling. 

• Door op het icoontje voor de leerling te klikken opent zich het opmerkingenscherm 

voor Opmerkingen – Vandaag voor lezen en/of invoer. 

• Door het plaatsen van de muis op de naam van een leerling verschijnt onderin het 

scherm een informatiebalk met foto. Tevens is daar te zien welke constateringen er 

vandaag al zijn voor deze leerling. 

 

Door op de naam van de leerling te klikken (1 of meerdere keren) wordt de constatering 

aangepast. Bij het selecteren van een reden van de constateringsoort [Telaat] of [Verwijderd] 

kan de tijd worden ingevoerd. De tellers bovenin het scherm passen zich steeds aan. 

Door de applicatiebeheerder is bepaald welke redenen beschikbaar zijn voor docenten. 

Met de knoppen <Opslaan>, <Opslaan + Opmerkingen> en <Annuleren> worden de 

wijzigingen vastgelegd resp. geannuleerd.  

De knop <Opslaan + Opmerkingen> geeft de mogelijkheid om bij een melding een 

opmerking te plaatsen: 

 

Na het opslaan komt bovenin het scherm te staan: Constateringen opgeslagen om uu:mm  

Indien een melding resulteert in een maatregel, dan zal deze maatregel hier niet worden 

getoond. 

De knop <Terug> zorgt voor terugkeer naar de agenda of het “Home”-scherm. 



 

7 februari 2019   
24 

Coördinatoren/administratie 
 

Coördinatoren en andere medewerkers die absentiegegevens moeten verwerken, kunnen 

constateringen invoeren bij: 

 

• Personeel > Personeelslid(leden) selecteren > Agenda. 

Het scherm Afwezigheid registratie kan vanuit de Agenda geopend worden door bij 

een lesafspraak in het hokje linksboven te klikken. 

• Leerlingen > Leerling(en) selecteren > Agenda 

Het scherm Afwezigheid registratie kan ook vanuit de Agenda geopend worden door 

bij een lesafspraak in het hokje linksboven te klikken.  

• Groepen > (Lesgroepen) > Groep selecteren > Klassenboek.  

Selecteer [Datum], [Afspraak]. Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart 

worden. 

Het scherm Afwezigheid registratie zoals beschreven bij Docenten opent zich. 

• Een constatering kan ook ingevoerd worden via het scherm Weekoverzicht bij de 

leerling via het schermdeel Nieuwe melding. 
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Absentiegegevens bij leerling 

Via de menukeuze Leerlingen > Leerling selecteren > Afwezigheid > …  

- Weekoverzicht 

- Meldingen 

- Constateringen 

- Maatregelen 

- Totaaloverzicht 

-  

zijn de gegevens m.b.t. afwezigheid van individuele leerlingen op te vragen. 

Weekoverzicht 
Het weekoverzicht opent het scherm zoals beschreven bij Afwezigheid - Meldingen invoeren.  

 

Groen   Aanwezig 

Blauw Geoorloofd afwezig 

Rood Ongeoorloofd afwezig (ook constatering afwezig zonder reden) 

Wit (nog) Geen constatering/les 

Grijs Les. Tooltip toont de gegevens van de les 

“karakter” Afkorting van reden. Tooltip toont reden 

P Aantal lesuren Present 

G Aantal lesuren Geoorloofd afwezig 

O Aantal lesuren Ongeoorloofd afwezig inclusief uren zonder reden 

Knop Naar totaaloverzicht van leerling 

Gele driehoek Tooltip toont inhoud opmerkingveld bij leerlinggegevens 
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Meldingen 
 

Het scherm Afwezigheid – Meldingen toont de meldingen van het lopende schooljaar.  

In dit scherm kun je filteren op [Afgehandeld], [Reden],[Geoorloofd/ongeoorloofd [Vanaf 

datum] en [T/m datum]. Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Alle meldingen die voldoen aan de filter instellingen, worden getoond. Achter iedere regel 

staat een knop <Melding wijzigen> en een knop <Melding verwijderen>. 

• <Meldingen wijzigen> opent het scherm Melding toevoegen. Hier kunnen meldingen 

aangepast worden. 

 

[Reden] Een reden kan gewijzigd worden door het intikken van de eerste letter 

(één of meerdere keren) van de reden of het openklikken van de 

combobox en selecteren van de gewenste reden 

[Vanaf datum] Standaard wordt dit veld gevuld met de datum van de melding 

[Vanaf lesuur] Standaard wordt dit veld gevuld met de begintijd van het lesuur van de 

melding 

[T/m datum] Standaard wordt dit veld gevuld met de datum van de melding 

[T/m lesuur] Standaard wordt dit veld gevuld met de eindtijd van het lesuur van de 

melding 

[Opmerkingen] Toelichting bij de melding 

[Afg.] Checkbox  Niet Afgehandeld of  Afgehandeld 

 

Met de knoppen <Opslaan> en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd. Met de knop <Formulier> kan een aan de reden voor afwezigheid 

gekoppeld formulier worden afgedrukt. 
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• <Melding verwijderen> genereert een vraag: “Weet je zeker dat je deze 

Absentiemelding wilt verwijderen? Eventuele constateringen worden ontkoppeld.” 

Hierbij de keuze tussen <OK> en <Annuleren> 

 

Rechts boven de lijst staan de knoppen voor het exporteren van de gegevens als csv-

bestand en voor het afdrukken naar een pdf-bestand van het zoekresultaat. Tevens is hier 

de optie beschikbaar om collectief de geselecteerde meldingen te veranderen naar een 

andere reden. 

Herhalende melding 

Onderin het scherm staan nog vier knoppen: <Rapportages>, <Melding toevoegen>, 

<Formulier> en<Herhalende melding toevoegen> . 

• . Rapportages> hieronder zijn de beschikbare rapportages beschikbaar 

• <Melding toevoegen> opent het scherm Melding toevoegen. (Zie beschrijving 

hierboven). 

• <Formulier> Met deze knop is het mogelijk om een actuele melding (datum+tijd) 

waaraan een formulier hangt af te drukken. 

• <Herhalende melding toevoegen> opent het scherm Melding toevoegen  met daarin 

een extra regel: [Aantal weken interval].<. 

 

Als een leerling iedere dag het eerste tot en met het derde uur geoorloofd afwezig is, dan 

gebruik je de knop Herhalende melding toevoegen op de tab Meldingen bij de betreffende 

leerling. Logischerwijs vul je dan de reden in, aantal weken interval zet je op 1 en vervolgens 

geef je de begindatum en de einddatum  aan en dat het dan van het eerste uur tot het derde 

uur is.  Als einddatum geef je aan tot wanneer deze melding geldt. In onderstaand voorbeeld 

is de leerling dus ieder woensdag de 1e drie uren afwezig in de,periode van 10-01-2018 tot 

en met 10-03-2018 
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\ 

 

 

 

 

 

 

Indien een melding zorgt voor een maatregel bij een leerling, verschijnt na het opslaan een 

pop-up schermpje Maatregelen. 
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Constateringen 
 

Het scherm Afwezigheid – Constateringen toont de constateringen van het lopende 

schooljaar.  

In dit scherm kun je filteren op [Soort], [Vanaf datum], [T/m datum] , [Afgehandeld]en[Vrij 

veld]. Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Alle constateringen die voldoen aan de filter instellingen, worden getoond. De gegevens zijn 

te sorteren door op de kolomkoppen te klikken. Achter iedere regel staat een knop <Melding 

toevoegen voor constatering> en een knop <Constatering verwijderen>. 

• <Meldingen toevoegen voor constateringen> opent het scherm Melding toevoegen. 

(Zie beschrijving bij melding zoeken.) 

• <Constatering verwijderen> genereert een vraag: “Weet je zeker dat je deze 

constatering wilt verwijderen?” Hierbij de keuze tussen <OK> en <Annuleren>. 

Rechts boven de lijst staan de knoppen voor het exporteren van de gegevens als csv-

bestand en voor het afdrukken naar een pdf-bestand van het zoekresultaat. 

Onderin het scherm staan nog vier knoppen: <Rapportages>, <Melding toevoegen>, 

<Formulier> en<Herhalende melding toevoegen> . 

• . Rapportages> hieronder zijn de beschikbare rapportages beschikbaar 

• <Melding toevoegen> opent het scherm Melding toevoegen. (Zie beschrijving 

hierboven). 

• <Formulier> Met deze knop is het mogelijk om een actuele melding (datum+tijd) 

waaraan een formulier hangt af te drukken. 

• <Herhalende melding toevoegen> opent het scherm Melding toevoegen  met daarin 

een extra regel: [Aantal weken interval].<. 

 

Indien een melding zorgt voor een maatregel bij een leerling, verschijnt na het opslaan een 

pop-up schermpje Maatregelen. 
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Maatregelen 
 

Het scherm Afwezigheid – Maatregelen toont de maatregelen van het lopende schooljaar.  

In dit scherm kun je filteren op [Afgehandeld], [Maatregel]. [Vanaf datum], [T/m datum]. Met 

<Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Alle constateringen die voldoen aan de filter instellingen, worden getoond. De gegevens zijn 

te sorteren door op de kolomkoppen te klikken. Achter iedere regel staat een knop 

<Maatregel wijzigen> en een knop <Maatregel verwijderen>. 

• < Maatregel wijzigen > opent het scherm Maatregel toevoegen. (Zie beschrijving bij 

Openstaande maatregel.) 

• <Maatregel verwijderen> genereert een vraag: “Weet je zeker dat je deze maatregel 

wilt verwijderen?” Hierbij de keuze tussen <OK> en <Annuleren>. 

 

Rechts boven de lijst staan de knoppen voor het exporteren van de gegevens als csv-

bestand en voor het afdrukken naar een pdf-bestand van het zoekresultaat. Tevens is hier 

de optie beschikbaar om collectief de geselecteerde maatregelen te veranderen naar een 

andere reden. 

 

Onderin het scherm staan nog twee knoppen: <Maatregel toevoegen> en <Rapportages>. 

 

• <Maatregel toevoegen> opent het scherm Maatregel toevoegen. (Zie beschrijving bij 

maatregel zoeken.) 

• <Rapportages> hieronder zijn verschillende rapportages beschikbaar(deze zijn ook 

beschikbaar bij Meldingen ,en Constateringen . 
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Totaaloverzicht 
 

Het totaaloverzicht van een leerling laat de gegevens uit het weekoverzicht over een langere 

periode zien. In dit scherm kun je filteren op [Vanaf datum], [T/m datum], [Vanaf lesuur], 

[T/m lesuur], [Aan-en afwezigheid], [Geoorloofd/Ongeoorloofd of Melding of Constatering of 

Alleen constateringen], [Lege rijen] en [Toon totalen]. Met <enter> of het loepje kan de 

zoekopdracht gestart worden. 

Achter iedere regel staan de tellingen voor: 

- P aantal uren present 

- G aantal uren geoorloofd afwezig 

- O aantal uren ongeoorloofd afwezig 

Het totaaloverzicht is voorzien van een legenda. De totaaltellingen staan onder het 

jaaroverzicht.  

 

 

 

N.B. De tellingen geven de totalen van de constateringen. Uren met een melding waar geen 

constatering tegenover staat (wit hokje met de afkorting van de reden) worden niet 

meegeteld! 
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Leerplicht 
 

De menukeuze Leerlingen > Leerplicht bestaat uit drie opties: 

• Leerplichtrapportage 

• Individuele leerplicht 

• Verzuimloket 

Leerplichtrapportage 
 

De menukeuze Leerlingen > Leerplicht > Leerplichtrapportage geeft de mogelijkheid tot het 

zoeken van leerlingen die gemeld moeten worden bij de leerplichtambtenaar. 

Het scherm Leerplichtrapportage kent één filter optie n.l. [Vestiging].  

 

Als zoekcriteria zijn beschikbaar: 

[Peildatum] Vanaf deze datum wordt gezocht in de afgelopen X-weken 

[x] 

achtereenvolgende 

lesuren 

Minimum aantal achtereenvolgende gemiste lesuren 

laatste [x] weken Aantal weken terug vanaf peildatum 

tot [x] jaar Alleen leerlingen jonger dan x worden getoond 

 

Als gemiste lessen worden geteld de uren zonder reden en de uren met een ongeoorloofde 

reden. Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Alle leerlingen die voldoen aan de criteria en filterinstellingen, worden getoond. De gegevens 

zijn te sorteren door op de kolomkoppen te klikken. Achter iedere regel staat een knop 

<Overzicht afwezigheid> en een knop <Verzuimmelding maken>. 

• <Overzicht afwezigheid> opent het scherm Totaaloverzicht. (Zie beschrijving bij 

Totaaloverzicht.) Hier worden de detailgegevens van de afwezigheid van de leerling 

getoond. 

• < Verzuimmelding maken> opent het scherm Verzuimmelding aanmaken.  
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Individuele leerling 
 

De menukeuze Leerlingen > Leerplicht > Individuele leerling geeft de mogelijkheid tot het 

zoeken van leerlingen die gemeld moeten worden bij de leerplichtambtenaar. Het gaat 

hierbij om leerling die niet gemeld worden op basis van de criteria bij de menukeuze 

Leerlingen > Leerplicht > Rapportage, maar om het melden van luxe verzuim, signaal 

verzuim of beginnend verzuim. 

Het scherm kent de volgende filterinstellingen [Periode], [Achternaam], [Leerlingnummer], 

[Vestiging], [Leerjaar], [Opleiding] en [Stamgroep]. 

Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Alle leerlingen die voldoen aan de filter instellingen, worden getoond. De gegevens zijn te 

sorteren door op de kolomkoppen te klikken. Achter iedere regel staat een knop <Overzicht 

afwezigheid> en een knop <Verzuimmelding maken>. 

• <Overzicht afwezigheid> opent het scherm Totaaloverzicht. (Zie beschrijving bij 

Totaaloverzicht.) Hier worden de detailgegevens van de afwezigheid van de leerling 

getoond. 

• < Verzuimmelding maken> opent het scherm Verzuimmelding aanmaken.  

Verzuimmelding aanmaken 
 

Het scherm Verzuimmelding aanmaken kent twee stappen. 

Stap 1 van 2 bestaat uit vier schermdelen 

• Schermdeel Personalia toont de persoonsgegevens van de te melden leerling.  

• Schermdeel Woonadres toont de adresgegevens van de te melden leerling. 

Schermdeel Plaatsingsgegevens toont de plaatsingsgegevens van de te melden 

leerling.  

• Schermdeel Gegevens contactpersoon kent de volgende muteerbare velden: 
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[Naam 

contactpersoon] 

Verplicht veld – Naam van gebruiker wordt getoond 

[Emailadres] Verplicht veld – Emailadres van gebruiker wordt getoond 

[Functie 

contactpersoon] 

Optioneel veld 

[Netnummer] Optioneel veld 

[Abonneenummer] Optioneel veld 

[CC e-mail 

ontvanger] 

Optioneel veld  

Toegestane waarden: 

- Contactpersoon 

- Behandelaar 

- Beide 

 

Met de knop <Volgende> wordt Stap 2 van 2 geopend. 
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Stap 2 van 2 bestaat uit drie schermdelen: 

• Schermdeel Verzuim kent drie verplicht te vullen velden en één optioneel veld:  

 

[Verzuimsoort] Verplicht veld - Het veld kent vijf mogelijke waarden 

• 16 uren per 4 weken 

• RMC verzuim 18+ 

• Signaal verzuim 18+ 

• Beginnend verzuim  

• Luxe verzuim  

[Vermoedelijke 

reden] 

Verplicht veld - Korte omschrijving  

[Begindatum] Verplicht veld - Eerste moment van het verzuim 

[Einddatum] Optioneel veld - Laatste moment van het verzuim  

 

• Schermdeel Toelichting kent geen verplichte velden, tenzij het vinkje bij Actie 

gewenst wordt weggehaald. 

 

[Toelichting] Optioneel veld – Toelichting bij melding 

[Actie gewenst] Optioneel veld – Default   

[Toelichting actie gewenst] Optioneel veld 

[Ondernomen actie] Optioneel veld – Toelichting bij ondernomen actie 

•  

•  

•  

•  

•  

• \ 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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• Schermdeel Verzuimdag specificatie kent geen verplichtte velden  

Dagen 

specificeren 

Default op “Nee, niet van toepassing” 

Na keuze voor “Ja, specificeren” kan met de knop <verzuimdag 

toevoegen> detail informatie over het verzuim worden toegevoegd.  

 

Onderin het scherm staan nog vier knoppen: <Vorige stap>, <Verzenden>, <Opslaan> en 

<Annuleren>. 

- <Vorige> opent het scherm Verzuimmelding aanmaken Stap 1 van 2.  

- <Verzenden> controleert of er een certificaat aanwezig is. (Zie procedure Afwezigheid 

– Beheer) Indien het certificaat is ingelezen dan wordt de melding verstuurd. 

- Met de knoppen <Opslaan> en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd.  
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Verzuimloket 
 

De menukeuze Leerlingen > Leerplicht > Verzuimloket opent het scherm Verzuimmeldingen.  

Het scherm kent de volgende filterinstellingen [Periode], [Meldingsnummer], [Vestiging], 

[Leerlingnummer], [Achternaam], [Status] en [Soort verzuim]. 

Met <Enter> of het loepje kan de zoekopdracht gestart worden. 

Alle Meldingen die voldoen aan de filterinstellingen, worden getoond. De gegevens zijn te 

sorteren door op de kolomkoppen te klikken. Door op de betreffende melding te klikken 

kom je in het scherm waar je de melding kunt wijzigen, verwijderen of verzenden. De 

verwijder knop is alleen aanwezig voor de meldingen met status “wacht op verzending”. 
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Rapportages 
 

Schoolspecifieke rapporten 
 

In de schermen: 

- Klassenboek  

- Stamgroep zoeken 

- Stamgroep samenstelling 

- Lesgroep zoeken 

- Lesgroep samenstelling 

- Leerling zoeken 

- Individuele mentor pagina 

kan de applicatiebeheerder BusinessObjects rapportages klaarzetten voor de diverse 

gebruikersgroepen. 

Somtoday heeft hiervoor een aantal standaard rapporten ontwikkeld: 

Leerling_Afwezigheid_Meldingen en Constateringen.rep 

Leerling_Afwezigheid_Meldingen per leerling.rep 

Leerling_Afwezigheid_Meldingen van vandaag.rep 

Leerling_Afwezigheid_Nog af te handelen afwezigheid.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_ Onderwijstijd.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_Afwezigheid per reden.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_Meldingen en Constateringen.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_Meldingen Niet afgehandeld en 

Ongeoorloofd.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_Meldingen per stamgroep.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_Nog af te handelen afwezigheid.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_Totalen afwezigheid per stamgroep.rep 
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Stamgroep_Afwezigheid_Totalen constateringen.rep 

Stamgroep_Afwezigheid_Totalen te laat per stamgroep.rep 

 

 

Naast deze rapportages kun je in de genoemde schermen ook nog de eigen BusinessObjects 

rapporten beschikbaar stellen. 

 


