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Doel 
Deze documentatie geeft informatie over de processen rondom Stamgroepen en Lesgroepen. Het geeft weer 
hoe stamgroepen en lesgroepen aangemaakt, aangepast en gekopieerd kunnen worden en leerlingen in 
stamgroepen en lesgroepen kunnen worden geplaatste en kunnen worden overgeplaatst.  
 

Voorbereiding 
Om de Stamgroepen en Lesgroepen in te richten, moeten er diverse aspecten bekend zijn. Zo moeten de 
stamgroepnamen, lesgroepennamen, stamgroepmentoren en docenten bekend zijn, zodat bekend zijn welke 
stamgroepen en lesgroepen toegevoegd moeten worden. 
 

Proces 
In dit hoofdstuk zal per processtap de benodigde informatie worden gegeven die nodig zijn op de stap uit te 
voeren. De informatie wordt waar nodig aan de hand van een afbeelding verduidelijkt. Het proces ziet er als 
volgt uit: 
 
 
 

          
Via onderstaande linken kan snel door het document genavigeerd worden naar de voor u relevante informatie. 

1. Nieuwe Stamgroepen toevoegen 
a. Handmatig stamgroepen toevoegen 
b. Stamgroepen toevoegen door middel van kopiëren 
c. Stamgroepen aanmaken via een import 

2. Leerlingen in Stamgroep plaatsen 
a. Individuele leerling in Stamgroep plaatsen 
b. Collectief leerlingen in Stamgroep plaatsen 
c. Leerlingen in Stamgroep plaatsen via een import 

3. Nieuwe lesgroepen toevoegen 
a. Handmatig nieuwe Klassikale lesgroepen toevoegen 
b. Handmatig nieuwe Cluster lesgroepen toevoegen 
c. Lesgroepen toevoegen door middel van een import 

4. Leerlingen in Lesgroepen plaatsen 
a. Leerlingen in Klassikale lesgroepen plaatsen 
b. Leerlingen in Cluster lesgroepen plaatsen 

 
Basisregel: 
Een leerling zit altijd in een stamgroep. In klassikale lesgroepen zitten leerlingen aan de hand van hun 
stamgroep en vakkeuze. Wanneer leerlingen uit verschillende stamgroepen bij elkaar in een lesgroep zitten, 
wordt er gebruik gemaakt van cluster lesgroepen. 
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1. Nieuwe stamgroepen 
Voor het nieuwe schooljaar en soms voor het huidige schooljaar kunnen nieuwe stamgroepen worden 
aangemaakt. Het toevoegen van nieuwe stamgroepen kan op drie verschillende manieren. Zoals het handmatig 
toevoegen van stamgroepen in Somtoday; het kopiëren van oude stamgroepen en eventueel aanpassen; en 
importeren in Somtoday. Deze drie methodes zullen hieronder kort beschreven worden. 

a. Handmatig stamgroepen toevoegen 
Wanneer een enkele stamgroep moet worden toegevoegd is de snelste manier om dit te doen door een 
stamgroep handmatig toe te voegen. De volgende stappen kunnen hiervoor gebruikt worden: Groepen > 
Stamgroepen > Stamgroep toevoegen. 
Het is mogelijk om het leerjaar en onderwijssoort leeg te laten. Echter raden wij aan om deze zoveel mogelijk 
te vullen en alleen leeg te laten wanneer er leerlingen van verschillende leerjaren in één stamgroep zitten. 
Hieronder vind je een afbeelding van hoe de invoer pagina van een nieuwe stamgroep er uit ziet: 
 
 

 

 

 

 
b. Stamgroepen toevoegen door middel van kopiëren 

Wanneer de inrichting voor volgend schooljaar zal worden ingericht, kunnen nieuwe stamgroepen worden 
ingevoerd voor dit schooljaar. Om dit niet allemaal handmatig te hoeven doen, kan hiervoor gebruik worden 
gemaakt van de kopie functie. Je kopieert op deze manier de basisgegevens van de stamgroep. Pas bij het 
wijzigen van de gekopieerde stamgroep kunnen de gegevens aangepast worden. 
De volgende stappen kunnen hiervoor doorlopen worden: Groepen > Stamgroepen > Stamgroepen kopiëren. 
Hieronder wordt een afbeelding van het kopieerscherm weergegeven. 
 

 
 
c. Stamgroepen toevoegen door middel van een import. 

Wanneer er veel verandert in stamgroepen voor het volgende schooljaar, kan het gemakkelijker zijn om 
gebruik te maken van de export en import functie in Somtoday. Zo kunnen de huidige stamgroepen 
geëxporteerd worden en kunnen deze in het CSV-bestand aangepast worden naar de juiste gegevens. 
Vervolgens kan dit bestand weer ingelezen worden voor komend schooljaar in Somtoday. De volgende stappen 
kunnen voor het exporteren doorlopen worden: Beheer > Import & Export > Export > Stamgroepen > 
Exporteren. 
 
De volgende stappen kunnen voor het importeren van de stamgroepen doorlopen worden: Beheer > Import & 
Export > Import > Stamgroepen > De Stamgroepen inlezen. 
Het CSV-bestand bestaat uit de volgende velden, gescheiden door een puntkomma. 
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Importdefinities: 
*<Stamgroepnaam> 
<Leerjaar> 
<Onderwijssoort> 
<Mentor 1> 
<Mentor 2> 
Voorbeeld van de 5 velden: T3c;3;VMBO TL/GL;ERE; 
 
*De stamgroepnaam moet altijd gevuld zijn, de andere velden mogen leeg blijven. Het bestand moet wel altijd 
de vijf velden bevatten ook als ze leeg zijn. 

2.  Leerlingen in Stamgroep plaatsen 
Het plaatsen van leerlingen in een stamgroep kan bij de leerling individueel worden gedaan, maar leerlingen 
kunnen ook collectief in stamgroepen worden geplaatst of kan dit door gebruikt te maken van een import 
worden toegevoegd. Deze drie manieren van leerlingen in een stamgroep plaatsen zullen kort beschreven 
worden. 

a. Individuele leerling in Stamgroep plaatsen 
Wanneer een enkele leerling in een nieuwe stamgroep geplaatst moet worden, kan dit bij de leerling 
individueel via de volgende stappen: [Leerling] > Onderwijs > Plaatsingen > Plaatsing wijzigen > Stamgroep 
toevoegen > Opslaan 
 
Wanneer een leerling halverwege het jaar van stamgroep wisselt, kan het beste een nieuwe plaatsing worden 
aangemaakt met de nieuwe stamgroep. Via het Importeren van resultaten kunnen de cijfers uit de vorige 
klassikale en cluster lesgroepen worden overgenomen naar de nieuwe lesgroep.  
 

  

b. Collectief leerlingen in Stamgroep plaatsen 
Wanneer er veel leerlingen in een nieuwe stamgroep worden geplaatst is het handig om dit collectief te doen. 
Dit wordt vaak gebruikt tijdens de jaarovergang. Het collectief plaatsen van leerlingen in een Stamgroep kan via 
de volgende stappen: Onderwijs > Collectief muteren > Plaatsingen voorbereiden. 
Hier kunnen de opties gekozen worden om de juiste leerlingen te kunnen selecteren, waarna u vervolgens de 
voorlopige plaatsing van de leerling kan muteren met een stamgroep. Hieronder wordt een afbeelding 
weergegeven van dit mutatiescherm. 
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c. Leerlingen in Stamgroep plaatsen via een import 
De derde manier om leerlingen in een stamgroep te plaatsen is door middel van een importbestand vanuit 
bijvoorbeeld een rooster of clusterpakket. Het CSV-bestand kan worden ingelezen via de volgende stappen: 
Beheer > Import & Export > Import > Stamgroepindeling. 
De regels van het CSV-bestand bestaan uit de volgende twee velden gescheiden door een puntkommma: 
 
<Stamgroepnaam> 
<Leerlingnummer> 
Voorbeeld: b1d;12345 

3.  Nieuwe lesgroepen toevoegen 
Om de resultaten van de leerlingen en de absentie te kunnen bijhouden, moeten leerlingen in lesgroepen 
geplaatst worden voor dat vak. In het vakaanbod is per leerjaar en onderwijssoort vastgelegd of een vak 
Klassikaal of in Clusterverband wordt gegeven. Dit is bepalend voor het aanmaken van de lesgroepen.  
De keuze tussen klassikaal of Cluster kan gemaakt worden op basis van welke leerlingen in een lesgroep 
worden geplaatst. 
Wanneer leerlingen aan de hand van hun stamgroep in een lesgroep worden geplaatst is het gemakkelijk om 
hiervoor klassikale vakaanbod en lesgroepen te gebruiken. Wanneer er leerlingen vanuit verschillende 
stamgroepen in een lesgroep worden geplaatst, al is het maar één leerling uit een andere stamgroep, zal er 
gebruik moeten worden gemaakt van clusterlesgroepen. 
Hieronder zal worden uitgelegd hoe nieuwe Klassikale en Clusterlesgroepen toegevoegd moeten worden. Dit 
kan handmatig maar ook doormiddel van een import. 

a. Handmatige nieuwe klassikale lesgroepen toevoegen 
Om klassikale lesgroepen toe te voegen, kunnen de volgende stappen gebruikt worden: Groepen > Lesgroepen 
> Klassikale lesgroep toevoegen. Vervolgens kan met de zoekbalk bepaald worden voor welke onderwijssoort, 
leerjaar en vakken een klassikale lesgroep toegevoegd moet worden. 
In het eerste scherm kan gekozen worden voor welke vakken klassikale lesgroepen aangemaakt moeten 
worden. Vervolgens kom je via ‘Volgende’ bij de stamgroepen die gekozen kunnen worden. Nadat deze is 
geselecteerd worden na bevestiging de Klassikale lesgroepen aangemaakt. De lesgroepnamen liggen hierbij 
vast en zijn als volgt opgebouwd: Stamgroep + Vakafkorting. Voor de roosterimport is het belangrijk dat deze 
lesgroepennamen overeenkomen met lesgroepnamen in het roosterprogramma.  
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b. Handmatig nieuwe Cluster lesgroepen toevoegen 
Om Cluster lesgroepen met de hand toe te voegen kunnen de volgende stappen gevolgd worden: Groepen > 
Lesgroepen > Lesgroep toevoegen. 
Hieronder is een afbeelding toegevoegd van het invoerveld voor een Clusterlesgroep. De vakken die hier 
kunnen worden toegevoegd zijn afhankelijk van het vakaanbod. Het leerjaar en onderwijssoort is niet verplicht 
om in te voeren. Wanneer dit niet wordt ingevuld is het ook niet mogelijk om resultaten voor deze lesgroep in 
te voeren, omdat Somtoday niet weet bij welk toetsdossiers dit moet worden ingevoerd. 
 

 

c. Lesgroepen toevoegen door middel van een import 
Om niet alle lesgroepen met de hand te hoeven invoeren is het ook mogelijk om lesgroepen toe te voegen 
door middel van een import. Deze import kan uit een roosterpakket gehaald worden en in SOMtoday worden 
geïmporteerd. De informatie over het rooster en/of vakkeuzepakket en de import van lesgroepen kan 
gevonden worden in de volgende documentatie over Rooster, vakkeuze en cluster pakketten. 
Het csv bestand bestaat uit de volgende velden: 
  
*<Lesgroepnaam>  
<Leerjaar>  
<Onderwijssoort>  
<Vak>  
<Stamgroep>  
<Docent> (meerdere docenten gescheiden met ,)  
Voorbeeld 6 velden: w1brt;1;OND;rt;w1b;teu,hhh,rie 
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4. Leerlingen in Lesgroepen plaatsen 
Wanneer de lesgroepen zijn aangemaakt en de leerlingen hebben hun vakkeuzes, kunnen leerlingen in de 
lesgroepen geplaats worden. Hieronder zal beschreven worden, hoe dit binnen Somtoday werkt.  

a. Leerlingen in Klassikale lesgroepen plaatsen 
Leerlingen worden op basis van hun stamgroep automatisch in de Klassikale lesgroepen geplaatst. Deze 
lesgroepen kunnen ook gevuld worden via het volgende productiepad: Beheer > Controles > Klassikale 
legroepen vullen. Hier worden de klassikale lesgroepen getoond waar geen leerlingen inzitten, om deze in één 
keer te kunnen vullen. 
 

 

b. Leerlingen in Cluster lesgroepen plaatsen 
Veelal wordt de clusterlesgroepindeling vanuit het cluster/roosterpakket geïmporteerd in Somtoday. Het is ook 
mogelijk om de lesgroepen met de hand aan te passen. 
 
Handmatig toevoegen bij individuele leerling 
Het handmatig toevoegen van een leerling in een lesgroep kan via de volgende stappen: Leerlingen > [Leerling] 
> Vakken > Wijzigen. 
Achter het vak worden de lesgroepen aangeboden die voor het vak en leerjaar aanwezig zijn, onafhankelijk of 
dit cluster of klassikaal is. De mutatie zal doorgevoerd worden per de datum bovenin het scherm. 
 

 
 
Collectief 
Ook is het mogelijk om in de lesgroep zelf de lesgroepindeling aan te passen. Dit kan via de volgende stappen: 
Groepen > Lesgroepen > [Lesgroep] > Samenstelling wijzigen.  
Hier kan van de huidige leerlingen de lesgroepdeelname verwijderd, gewijzigd of beëindigd worden.  
Daarnaast kan via ‘Leerling(en) toevoegen’  leerlingen aan de lesgroepen worden toegevoegd.  
Wanneer de leerling hierdoor van lesgroep verandert, wordt de oude lesgroep van de leerling per gister 
beëindigd en wordt de leerling per vandaag in de nieuwe lesgroep geplaatst. 
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Import 
Het importeren van lesgroepen via een import bestand kan via de volgende stappen: Beheer > Import & export 
> Import > Lesgroepindelingen. 
Het CSV-bestand dat ingelezen moet worden dient de volgende importdefinities te bevatten: 
 
*< Lesgroepnaam >  
*< Leerlingnummer >  
Voorbeeld 2 velden: b1awi;452318 

 


