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Doel 
Het doel van deze documentatie is om aan de hand van het proces inzicht te geven in de werking van 
Keuzewerktijd. De documentatie zal de algemene processen beschrijven van het gebruik van Keuzewerktijd. 
Onder Keuzewerktijd worden één of meerdere afspraken bedoeld, waarbij een leerling de keuze heeft om zich 
voor een bepaalde afspraak in te schrijven. Deze afspraken kunnen op hetzelfde tijdstip plaats vinden, maar dat 
hoeft niet. Door deze functionaliteit op de testomgeving uit te proberen, kan de werking hiervan ondervonden 
worden. 
 

Voorbereiding 
Het is handig om vooraf helder te krijgen welke afspraken met welke leerlingen in Somtoday moeten worden 
ingevoerd. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt op welke manier de afspraken in Somtoday worden 
ingevoerd. Het is hierbij handig om voorkennis te hebben van Somtoday op het gebied van afspraken 
toevoegen. 
 
Om KWT-afspraken te kunnen aanmaken is het belangrijk dat de medewerkers hiervoor de juiste rechten 
hebben gekregen. Deze rechten kunnen via Beheer> Instelling> Rollen en Rechten> [Selecteer rol/voeg nieuwe 
rol toe] door de Functioneel Beheerder binnen de school aan de medewerker gegeven worden. In 
onderstaande afbeelding is weergegeven waar deze rechten te vinden zijn binnen een rol. Je kunt rechten 
autoriseren op instellings-, vestigings- en docentniveau.  
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Proces 
In onderstaand stroomschema wordt weergegeven hoe de processtappen van KWT eruitzien. Het toevoegen 
van KWT-afspraken, kan op twee verschillende manieren: handmatig of via een import. Wanneer de afspraken 
toegevoegd zijn, kunnen leerlingen zich gaan inschrijven in de ELO. Tijdens en na het inschrijven kunnen de 
afspraken worden beheerd door medewerkers.  
 

 
In de volgende hoofdstukken wordt per processtap meer informatie gegeven. Via de onderstaande linken kan 
snel door het document genavigeerd worden naar de relevante informatie. 
 
1. Hoe kan ik KWT-afspraken toevoegen? 

a. Hoe kan ik handmatig KWT-afspraken? 
b. Hoe importeer ik KWT-afspraken? 

2. Hoe kunnen leerlingen zich inschrijven in de ELO? 
3. Hoe kan ik KWT-afspraken inzien en beheren? 

KWT-afspraken toevoegen
Inschrijven door leerlingen 

in ELO

Afspraken beheren en 
beïnvloeden door 

medewerkers

Handmatig KWT-
afspraken toevoegen of

KWT-afspraken 
toevoegen via 

import
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1. Hoe kan ik KWT-afspraken toevoegen? 
Om leerlingen te laten kiezen en in te laten schrijven voor verschillende afspraken, kunnen er afspraken 
worden toegevoegd in Somtoday. Dit kan op twee verschillende manieren: handmatig of via een 
importbestand. Beide opties zullen hier worden toegelicht. 

a. Hoe kan ik handmatig KWT-afspraken toevoegen? 
Wanneer er één of meerdere KWT-afspraken worden toegevoegd, kunnen de volgende stappen worden 
doorlopen: Leerlingen> KWT> Keuzemoment(en) toevoegen. 
Om de KWT-afspraken toe te voegen worden twee schermen doorlopen. In het eerste scherm kunnen de 
gegevens van de afspraak worden ingevoerd. In de tweede stap wordt een overzicht getoond van de aan te 
maken afspraken. 
 
In stap 1 kan men aangegeven hoeveel verplichte keuzes minimaal en maximaal  gegenereerd moeten worden.  
 

 
 
In stap 2 zijn de te genereren keuzes naast elkaar gezet en kunnen de gegevens voor de verschillende keuzes 
worden aangepast. Het is ook mogelijk om een KWT-keuzemoment toe te voegen door op het [+] aan de 
rechterkant te klikken 
 
In de velden van de KWT gegevens kunnen de gegevens ingevoerd worden die speciaal van toepassing zijn voor 
een KWT afspraak. Dus hoeveel leerlingen zich kunnen inschrijven, wanneer de inschrijving opent en sluit en 
wie zich kan inschrijven voor de afspraak. Op onderstaande afbeelding is weergegeven hoe dit scherm 
eruitziet.  
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In dit scherm komt ook het verplichte veld ‘Titel/keuze voor leerling’ beschikbaar. Dit is de omschrijving die de 
leerling bij de afspraak in de ELO ziet.  
Het is mogelijk om één afspraak met meerdere keuzes aan te maken. Hiervoor moeten de tijden en de 
afspraakkenmerken hetzelfde zijn. Met het veld ‘Afspraakomschrijving’ kunnen de afspraken onderscheiden 
worden. 
Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld, kunnen de afspraken toegevoegd worden via ‘Opslaan’. Als er 
KWT-afspraken aangemaakt moeten worden waarbij de keuze niet bij de leerlingen ligt maar bv bij de mentor 
dan kan dit door de Inschrijving open en dicht gelijk te maken. Hierdoor krijgt de leerling geen 
keuzemogelijkheid te zien. 
Wanneer de afspraken gegenereerd zijn, zijn deze terug te vinden via Leerlingen> KWT. 

 

b. Hoe importeer ik KWT-afspraken? 
Het toevoegen van KWT-afspraken via een import is alleen mogelijk voor een vak met het kenmerk ‘KWT 
afspraak’.  
Hiervoor kan een nieuw vak worden aangemaakt. Voor dit vak moet vakaanbod ingericht worden, het vak 
moet aan een opleiding gekoppeld worden en worden toegevoegd aan het vakkenpakket van de leerling.  
Vervolgens kan een lesgroep worden aangemaakt behorend bij dit vak en kunnen leerlingen aan deze lesgroep 
worden toegevoegd. Wanneer dit gedaan is, kan vanuit het roosterprogramma of Excel bestand de afspraken 
geïmporteerd worden in Somtoday. 
Het format van de KWT roosterimport ziet er als volgt uit: 
[docentafkorting],[jaar],[maand],[dag],[lesuur],[vakcode],[lesgroepnaam],[locatie],,,,[starttijd],[duur], 
 
Hieronder is een voorbeeld weergegeven: 
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In dit voorbeeld worden 3 docenten (PGB, TVM, PAA) ingepland voor 3 groepen (1AKWT, 1BKWT, 1CKWT) in 3 
lokalen (121, 031, aula) op hetzelfde moment. 
PBG,2015,09,01,3,KWT,1AKWT,121,,,,1030,50, 
PBG,2015,09,01,3,KWT,1BKWT,121,,,,1030,50, 
PBG,2015,09,01,3,KWT,1CKWT,121,,,,1030,50, 
TVM,2015,09,01,3,KWT,1AKWT,031,,,,1030,50, 
TVM,2015,09,01,3,KWT,1BKWT,031,,,,1030,50, 
TVM,2015,09,01,3,KWT,1CKWT,031,,,,1030,50, 
PAA,2015,09,01,3,KWT,1AKWT,aula,,,,1030,50, 
PAA,2015,09,01,3,KWT,1BKWT,aula,,,,1030,50, 
PAA,2015,09,01,3,KWT,1CKWT,aula,,,,1030,50, 
 
De waarde van veld 6 (hier: KWT) wordt getoond in de KWT details onder ‘KWT omschrijving’, zodat duidelijk is 
voor welk onderdeel de inschrijving van leerlingen wordt gedaan. 
 
Er zijn twee mogelijkheden om de KWT-afspraken te importeren. Dit kan samen met de rest van het rooster 
worden geïmporteerd of apart van het normale rooster. Beide manieren zijn kort beschreven. 
 
Samen met het normale rooster 
Het importeren van het rooster kan via de volgende stappen: Beheer> Import & Export> Roosterbestand. 
Door deze manier te gebruiken staan de KWT-afspraken tussen de normale rooster afspraken. Door in het 
rooster importscherm het vinkje ‘Controleer op KWT-afspraken’ aan te zetten, worden de afspraken voor het 
vak met KWT-kenmerk als KWT-afspraken aangemaakt voor de leerlingen. Voor dit vak kunnen geen normale 
afspraken worden ingelezen.  
 
Onder ‘tijdstippen inschrijving’ is het mogelijk om de gewenste inschrijvingstijden op te geven. Er kan gekozen 
worden om de inschrijving op vaste tijdstippen of afhankelijk van de begintijd van de afspraak te openen en te 
sluiten. 
 

 
 
Apart van het normale rooster 
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Wanneer de KWT-afspraken apart van het normale rooster worden ingelezen, kan er gebruik gemaakt worden 
van een apart basisrooster.  
 
Een nieuw basisrooster kan gemaakt worden via de volgende stappen: Beheer> Onderwijs> Basisrooster. 
Een nieuw afspraaktype kan gemaakt worden via de volgende stappen: Beheer> Afwezigheid> Afspraaktype 
Vervolgens kan het bestand worden ingelezen via Beheer> Import & Export> Roosterbestand. Hier kan gekozen 
worden voor het nieuwe basisrooster en het nieuwe afspraaktype. 
 

 
 
Vanaf versie 9.0 (1 augustus 2018 productie) verwijderd de roosterimport een KWT-afspraak automatisch uit 
Somtoday als deze niet in de import voorkomt en er nog geen inschrijvingen gedaan zijn voor deze KWT-
afspraak. Wanneer er wél inschrijvingen zijn blijft de afspraak staan en verschijnt er een vermelding in het 
logfile met de volgende tekst: ‘kwt afspraak niet verwijderd, deze heeft inschrijvingen’.  

2. Hoe kunnen leerlingen zich inschrijvingen in de ELO? 
Zodra de inschrijvingsdatum en tijd begonnen is, kunnen leerlingen zich gaan inschrijven op een of meerdere 
afspraken. 
Zij zien de afspraken in de Somtoday ELO (of een ander portaal). Wanneer nog een keuze kan worden gemaakt 
voor een KWT afspraak wordt de afspraak weergegeven met een stippelrand. Wanneer de leerling een keuze 
heeft gemaakt wordt er een voorlopige afspraak gepland.  
Als het maximaal aantal inschrijvingen voor een afspraak is bereikt, kunnen de leerlingen zicht niet meer 
inschrijven voor de afspraak. De leerling kan de keuze aanpassen tot de deadline van de inschrijvingsperiode 
verstreken is.  
 
In onderstaande afbeeldingen wordt weergegeven hoe de leerling het proces van inschrijven doorloopt in 
Somtoday ELO.  
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3. Zelf leerlingen inschrijven 
Ga naar Leerlingen > KWT. Door op de betreffende KWT te klikken kunnen leerlingen die zich nog niet voor een 
KWT afspraak hebben ingeschreven, collectief bij een van de afspraken ingeschreven worden. Op deze wijze 
kunnen leerlingen ook uitgeschreven worden. 
 

 
 
 
 
Om meerdere leerlingen voor verschillende keuzes in te schrijven kun je gemakkelijker gebruik maken van de 
knop [Keuzes inzien] 
 

 
Na het selecteren van een afspraak kun je  alle geselecteerde leerlingen inschrijven ij die afspraak (mits de 
leerlingen ook uitgenodigd waren voor de afspraak). 
Let op: leerlingen worden niet automatisch uitgeschreven bij een eventueel gelijktijdige andere KWT-afspraak. 
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Pad: Leerlingen > KWT . Selecteer 1 of meerder afspraken > Keuzes 

 

4. Hoe kan ik de KWT-afspraken inzien en beheren? 
De aangemaakte afspraken kunnen medewerkers wijzigen, inzien en beheren en tevens kunnen zij berichten 
sturen. Dit kan via de volgende stappen: Leerlingen > KWT. Hoe het wijzigen en inzien en beheren werkt zal 
kort worden beschreven. 
Onderstaande afbeelding geeft het scherm weer waar de afspraken beheerd kunnen worden. 

 
 
 
Wijzigen 
KWT-afspraken kunnen individueel en collectief gewijzigd worden. Dit kan alleen wanneer de inschrijving van 
de afspraak nog niet is gestart. De afspraak individueel wijzigen kan door in de agenda van de medewerker de 
afspraak aan te klikken en te wijzigen.  
Meerdere afspraken collectief wijzigen kan via de volgende stappen: Leerlingen> KWT> Afspraken selecteren> 
Collectief wijzigen. 
De wijziging heeft betrekking op alle geselecteerde afspraken. De velden die hier leeg worden gelaten, zullen 
niet gewijzigd worden. Hieronder wordt het wijzig scherm weergegeven. 
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Keuzes leerlingen inzien en beheren 
De keuzes van de leerlingen kunnen bekeken en aangepast worden. Om binnen één afspraak de keuzes in te 
zien en te beheren kunnen de volgende stappen doorlopen worden: Leerlingen> KWT> Kies de juiste afspraak. 
Hier kunnen leerlingen door de medewerker in- of uitgeschreven worden voor de afspraak. Wanneer dit voor 
de sluiting van de inschrijving gedaan wordt, kan de leerling dit zelf weer aanpassen. Wanneer dit na de sluiting 
van de inschrijving gedaan wordt, kan de leerling de wijziging niet meer zelf aanpassen. In dit scherm wordt 
ook rekening gehouden met het maximaal aantal leerlingen dat zich kan inschrijven. 
Om een export te maken van ingeschreven of niet ingeschreven leerlingen, kunnen de juiste leerlingen door 
gebruik te maken van het filter in het scherm geselecteerd worden. Vervolgens kan via het export icoontje een 
export gemaakt worden naar een Excel document. Deze functionaliteit is ook op andere schermen mogelijk.  
Onderstaande afbeelding geeft weer hoe het inzien en beheren scherm eruitziet. 
 

 
 
Wanneer een afspraak meerdere keuzes heeft, kunnen de inschrijvingen van deze afspraken ook samen 
worden getoond. Dit scherm kan op twee manieren worden opgevraagd. Wanneer het scherm via 
eerdergenoemde productiepad van één afspraak open staat, kan de knop ‘Keuzes’ gebruikt worden. Somtoday 
gaat dan op zoek naar afspraken die gelijk zijn aan de eerder gekozen afspraak. 
Een ander manier is via de volgende stappen: Leerlingen> KWT> Afspraken selecteren> Keuzes. 
Deze manier kan bijvoorbeeld gebruikt worden, wanneer afspraken niet helemaal hetzelfde zijn maar wel één 
keuze vormen voor de leerlingen.  
Vanuit deze twee schermen kunnen leerlingen niet in of uit geschreven worden. Daarvoor moet één afspraak 
gekozen worden.  
Op onderstaande afbeelding wordt weergegeven hoe dit scherm eruitziet. 
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Berichten versturen 
Vanuit een KWT-afspraak of vanuit het scherm waar meerdere KWT-afspraken naast elkaar worden gezet, 
kunnen berichten naar een groep geselecteerde leerlingen worden verstuurd met de knop ‘Bericht versturen 
naar geselecteerde leerlingen’. 
Wanneer hiervoor wordt gekozen, komt het berichten scherm naar voren. Hier kunnen berichten worden 
getypt en verstuurd worden naar leerlingen.  
 

 
 
 
 
Dashboard 
 
Onder Leerlingen > KWT > dashboard worden keuzes van leerlingen inzichtelijk gemaakt. 
Een docent/mentor kan per leerling zien hoeveel en welke keuzes de leerling heeft gemaakt en kan zo zien 
welke leerlingen geen of onverstandige keuzes maken en de docent kan waar nodig  bijsturen. 

In de filterbalk staan filtervelden om leerlingen te zoeken: 
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▪ vestiging 
▪ mentor 
▪ leerjaar 
▪ onderwijssoort 
▪ stamgroep 
▪ leerlingnummer/naam 

De tabel toont leerlingen die aan het filter voldoen. Ook leerlingen die niet zijn uitgenodigd voor 
keuzemomenten (binnen de opgegeven periode) zijn zichtbaar. Er wordt onderscheid gemaakt in verplichte en 
optionele keuzemomenten. Door bij een leerling door te klikken kun je zien welke keuzes een leerling wel of 
niet heeft gemaakt. In 1e instantie zie je de gemaakte keuzes. De niet gekozen keuzemogelijkheden zijn zichtbar 
te maken door het vinkje [Toon alle keuzemomenten waarvoor de leerling is ingeschreven} te verwijderen. 
 
Het dashboard is er voor bedoeld om te kunnen controleren of en welke keuzes leerlingen hebben gemaakt. In 
het geval een leerling of gehele stamgroep door de school verplicht wordt tot deelname aan het kwt is er geen 
sprake van een keuze. De deelname is vastgesteld en als school weet je dat de leerling het uur moet volgen. 
Een controle op inschrijving is dan niet meer nodig.  
In het KWT-dashboard van individuele leerlingen wordt voor ieder vak nu ook het actuele gemiddelde en 
(indien van toepassing) het SE-resultaat getoond. 
 
Het onderscheid in het dashboard tussen verplicht en optioneel keuzemoment is op verzoek van scholen 
gemaakt. Bij een verplicht keuzemoment kun je denken aan : een leerling heeft 2 keuzes en moet verplicht 2 
keuzes maken. Onder optioneel wordt verstaan het aantal keuzemomenten waarvoor de leerling zich had 
mogen inschrijven, maar niet toe verplicht was.. Indien er een kwt is met 2 keuzes en de leerling moet verplicht 
1 keuze maken (en heeft dit al gedaan) zie je in de kolom "verplicht" 1/1. Leerling heeft nl 1 keuze gemaakt en 
moest ook verplicht 1 keuze maken. In de kolom "optioneel" staat dan 0/1. Leerling heeft geen optionele keuze 
gemaakt maar mag dat wel. 
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