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RoosterWebservicekoppeling met Zermelo  

Inleiding.  

In deze beschrijving staan de handelingen die in Zermelo en Somtoday gedaan moeten worden 

om de roosterwebservicekoppeling succesvol in gebruik te nemen.  

 

Door deze koppeling is het eenvoudiger geworden om de lesroosters die in het Portal van 

Zermelo zijn gepubliceerd over te nemen in Somtoday. Vooral bijzonder handig tijdens het 

dagroosteren. De roosterkoppeling kan gebruikt worden voor lessen, toetsen en activiteiten. 

 

Voorbereiding 

Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moet onder Beheer – instelling -Features 

de Zermelo-koppeling aangevinkt zijn. Om dit in te stellen moet er contact worden opgenomen 

met de servicedesk van Somtoday. 
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Stamklassen importeren vanuit Zermelo 

De  stamklassen uit Zermelo moeten geëxporteerd worden naar Somtoday. Dit doe je 

bijvoorbeeld als je de roosters automatisch wilt inlezen via het portal, ook als je al eerder 

stamklassen hebt aangemaakt in Somtoday. De automatische roosterkoppeling heeft namelijk de 

ID's van de stamklassen nodig, welke je in Somtoday importeert met de stamklasexport. 

 

Ga in het portal van Zermelo naar Koppelingen > Exports 

Kies de exportoptie Lesgroepen en indelingen onder het logo van Somtoday 

 
 

Selecteer een roosterproject 

 

 
 

Vul onder LAS-onderwijssoort per afdeling de Onderwijssoort in zoals deze in Somtoday staat 

 
 

Onderwijssoort 
We raden aan om de onderwijssoort per afdeling in te vullen voordat je het exportbestand 

maakt. Je kunt de kolom LAS-onderwijssoort invullen bij de Exports > Lesgroepen en indelingen.  
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Tip: In het scherm Onderwijs > Afdelingen, kun je de LAS-onderwijssoort bekijken. Deze kolom is 

standaard verborgen. 

Selecteer de afdelingen waarvoor je de stamklassen wilt exporteren 

Klik op de knop <Exporteren> 

Klik op <Stamgroepen exporteren> en klik op <Opslaan> om het bestand op te slaan als csv 

 
 

Het bestand heeft de volgende opmaak: 

 
 

Je kunt dit bestand met stamklassen importeren in de Somtoday omgeving onder Beheer > 

Import&Export > Imports > Stamgroepen. Geef vervolgens de vestiging en het schooljaar aan en 

voeg het bestand toe. 

Bij de stamklas wordt, naast de LAS-onderwijssoort, ook de jaarlaag weggeschreven. Deze is 

afkomstig uit het portal (Onderwijs > Afdelingen). Deze koppeling gaat ervan uit dat dit correct is 

ingevuld. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lesgroepen importeren vanuit Zermelo 

Je kunt de lesgroepen importeren vanuit Zermelo. 

Ga in het portal van Zermelo naar Koppelingen > Exports 

Kies de exportoptie Lesgroepen en indelingen onder het logo van Somtoday 
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Selecteer een roosterproject 

 
Selecteer de afdelingen waarvoor je de lesgroepen wilt exporteren 

Klik op <Exporteren> 

Klik op <Lesgroepen exporteren> en klik op <Opslaan> om het bestand op te slaan als csv 

 

Het bestand heeft de volgende opmaak: 

 
Je kunt dit bestand in Somtoday importeren onder Beheer> Import&Export > Imports > 

Lesgroepen. Geef de vestiging en het leerjaar aan en voeg het bestand toe. 

 

  

Koppeling instellen 

Stel de koppeling met het Zermelo-portal in onder Beheer> Instelling> Features> Zermelo 

koppeling  
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Eventueel kunnen hier meerdere Zermelo-portals ingevoerd worden. 

 

Door middel van een vinkje kan een omgeving actief of niet actief gemaakt worden. Zermelo 

omgevingen kunnen ook verwijderd worden, tenzij ze al gebruikt zijn. Is dat het geval, dan is bij 

het portal een grijze achtergrond zichtbaar en mist het icoontje waarmee de omgeving 

verwijderd kan worden.  

 

Bij de kopieslag van productie naar test zal de instelling van de Zermelo koppeling op productie 

dus op test staan. Met als gevolg dat test Somtoday verbonden is met productie Zermelo. Dit kan 

uiteraard aangepast worden. 

  

Basisrooster 

Voor het gebruik van de functionaliteiten dienen per vestiging aparte basisroosters te worden 

aangemaakt.  Een basisrooster voor de lessen is zeer waarschijnlijk al wel aanwezig; voor toetsen 

en activiteiten moet je deze nog aanmaken. Dit kun je doen via Beheer > Onderwijs > 

Basisroosters > Basisrooster toevoegen 

Afspraaktypen 

Net als bij het Basisrooster moeten er ook nieuwe afspraaktypen worden aangemaakt. 

Dit doe je via Beheer > Afwezigheid > Afspraaktypen. 

 

In de tabel met afspraaktypen worden de toegestane afspraaktypen per vestiging vastgelegd. Het 

scherm Afspraaktypen toont de eerder gedefinieerde waarden.  

Filteren kan op [Vestiging] en [Status]. Met <enter>  of het loepje kan de zoekopdracht gestart 

worden.   

Voor het toevoegen van een afspraaktype; kies voor <Type toevoegen>. Het scherm Afspraaktype 

opent zich.  

Definieer het nieuwe afspraaktypen door de verplichte velden [Vestiging], [Naam], 

[Omschrijving], [Categorie], [Activiteit] en [Percentage IIVO] te vullen. (IIVO=in instellingstijd 

verzorgd onderwijsprogramma)   

Naast de verplichtte velden kan ook aangegeven worden:  

• Presentieregistratie  

• Actief 
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• Standaard kleur  

  

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

geannuleerd.   

Voorbeelden van Afspraaktypen: Les met presentieregistratie,  Excursie, Mentorgesprek, 

Ouderavond . 

Wanneer er een afspraak type moet worden toegevoegd voor de afspraken die binnen moeten 

komen vanuit de webservice zermelo moet de categorie “rooster” zijn en de activiteit “optioneel”. 
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Aan de slag  

Nu staat alles klaar om het rooster, toetsen of activiteiten uit Zermelo in te lezen in Somtoday via 

de roosterwebservicekoppeling. Ga naar Beheer> Import&Export> Imports> Rooster Zermelo 

Webservice. 

 

 
Links staan de gegevens die nodig zijn voor de koppeling met Zermelo en rechts hoe ze in 

Somtoday moeten worden verwerkt. Na afloop verschijnt er hieronder een log van de import.  

 

Het importeren van toetsen en activiteiten gaat op basis van unieke leerlingen en niet op basis 

van lesgroepen/klassen. 

Bij het importeren van het rooster moet je een keuze maken voor een gegevensset 

- Groepen 

- Leerlingen 

- Groepen en Leerlingen 

De keuze hangt er vanaf hoe Zermelo is ingericht. Heb je allen groepen in Zermelo en is deze 

indeling gelijk aan Somtoday, dan kies je voor groepen. Heb je alleen leerlingen in Zermelo, dan 

kies je voor leerlingen (leerling uniek rooster) 

Heb je in Zermelo “gastleerlingen” bij een lesgroep dan kies je voor  groepen en individuele 

leerlingen. 

  

Let op: als er al afspraken in Somtoday staan vanuit de bestandsimport dan worden de 

afspraken uit webservice-import ernaast gezet! Zorg dus dat er geen afspraken uit de 

bestandsimport meer zijn als overgestapt wordt op de webservice-import.  
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Automatische roosterkoppeling 

Om het importeren van lesroosters uit Zermelo in Somtoday nog makkelijker te maken kun je het 

importeren automatisch laten verlopen. In het kort betekent dat dat de roostermaker in 

Somtoday een 'geplande taak' kan instellen die Somtoday automatisch ieder kwartier zal 

uitvoeren. 

 Je kunt geplande taken instellen voor de periodieke import van roostergegevens vanuit de 

Zermelo webservice. In principe gebeurt de verwerking elk kwartier. Bij geconstateerde fouten 

stuurt Somtoday een mailtje om daar over te waarschuwen; de geplande taak word dan 

bevroren tot deze in Somtoday weer word aangezet nadat het probleem is opgelost. 

 

Onderaan de import-pagina kun je, door op de button te klikken, geplande taken inzien of 

toevoegen. Als je op Geplande taken toevoegen klikt worden de gegevens overgenomen uit het 

(vorige) importscherm. Belangrijk verschil t.o.v. de import-pagina is dat de datumvelden 

ontbreken en er een omschrijving-veld en optioneel medewerker-veld bijgekomen zijn. De 

opslaan-knop brengt je naar de overzichtpagina van de geplande taken. Die pagina kun je ook 

direct bereiken via de nieuwe 'geplande taken'-knop onderaan de bestaande import-pagina. De 

overzichtpagina toont een tabel met alle geplande taken (en een aantal details per taak) en biedt 

per taak de optie om te wijzigen, (de)activeren of verwijderen. Onderaan de pagina staat naast 

een toevoegen-knop een terug-knop die je altijd naar de import-pagina brengt. 

 

 
 

 

 

Voor de toekomst staan op het verlanglijstje: 

• in Zermelo aan kunnen geven dat een afspraak een kwt-afspraak is en dit overnemen in 

Somtoday 
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Mogelijke foutmeldingen en oplossingen 

Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van achtergrondtaak ZermeloRoosterImportJob:null 

Deze melding houdt in dat er  meerdere lesgroepen aan een Zermelo-ID zijn gekoppeld. SOMtoday weet 

dan niet voor welke lesgroep de afspraak is. 

Dit kun je als volgt oplossen: 

Als eerste moeten alle Zermelo-ID's uit SOMtoday weg gehaald worden door een export te maken van de 

stam- en lesgroepen en deze gelijk weer te importeren. 

Beheer>Import&Export>Export> gevolgd door Beheer>Import&Export>Import>Stamgroepen 

Beheer>Import&Export>Export>Lesgroepen gevolgd door Beheer>Import&Export>Import>Lesgroepen 

Hierna moeten de juiste Zermelo ID's weer toegevoegd worden aan SOMtoday door in Zermelo een export 

te maken van alle stamgroepen en lesgroepen en deze te importeren in SOMtoday. 

Beheer>Import&Export>Import>Stamgroepen en Beheer>Import&*Export>Import>Lesgroepen 
 
 

Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van achtergrondtaak ZermeloRoosterImportJob: could not 

execute statement. 

 
De oorzaak hiervan is dat Somtoday een afspraak zonder titel probeert op te slaan.  

De titel wordt gegenereerd door de volgende 4 gegevens samen te voegen: 

• locatie 

• activiteit 

• lesgroepen 

• medewerkers 

 

Toelichting 

1. Somtoday neemt altijd de omschrijving uit Zermelo over in de Somtoday-afspraakomschrijving. 

Hiermee kun je de leerling nog beter informeren. Dit geldt voor Zermelo lessen, activiteiten en 

toetsen. 

2. Somtoday neemt het Zermelo vak over bij de Zermelo activiteiten en toetsen. Dit wordt in de titel 

van de Somtoday afspraak geplaatst. Zermelo activiteiten en toetsen kunnen een vak bevatten, 

maar dat hoeft niet.  

3. Indien in de Zermelo toetsen en activiteiten het vak ontbreekt wordt nu in Somtoday 'geen vak' 

getoond. Daarmee voorkomen we dat deze import wordt afgebroken. 

4. Voor de Zermelo toetsen wordt in de afspraaktitel het afspraaktype geplaatst. Als voorbeeld: 

"<lokaal><Somtoday afspraaktype> <Zermelo vak> <docentafkorting>. De reden om dit 

afspraaktype in de titel op te nemen is om voor de leerling duidelijk te maken dat er in hun 

rooster een Zermelo-toets is gepland. Het onderscheidt tussen Zermelo lessen en activiteiten 

t.o.v. de Zermelo toetsen wordt daarmee duidelijk. 

Ons advies 

De opdracht aan jou als roostermaker/applicatiebeheerder is om het Somtoday afspraaktype die 

bij de import van de Zermelo toetsen wordt gebruikt zo aan te passen dat de leerlingen deze 

afkorting begrijpen. Deze komt namelijk direct in beeld. 
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Bijvoorbeeld het afspraaktype 'Zermelo toets' die nu bij Beheer > Import & Export > Rooster 

Zermelo webservice, in het veld 'Afspraaktype voor Zermelo toets' wordt gebruikt aanpassen 

naar 'Toets'. 

 

 


