
Sterk gegroeid en nu overgestapt

Het Lyceum Schravenlant in Schiedam is een school die in de afgelopen jaren sterk is gegroeid, zowel 
in kwaliteit van het onderwijs als in leerlingenaantal. Somtoday mag de school ondersteunen bij het 
leveren van kwalitatief onderwijs. Aan het begin van 2016 werd op een beurs de aandacht van Lodi 
en een collega getrokken door Somtoday. Daar raakten ze snel enthousiast en na verdere verdieping 
kwamen ze tot de conclusie dat Somtoday zeker voldoende meerwaarde heeft om het proces van 
een overstap aan te gaan. 

Lyceum Schravenlant  
stapt over op Somtoday

Het Lyceum Schravenlant is in de voorjaarsvakantie van 2017 
overgestapt naar Somtoday. We spreken met Lodi van der 
Weerden (Afdelingsleider bovenbouw VWO) als een van de 
voorlopers van de verandering en met Pieter Oosterwijk die  
als docent de veranderingen in de praktijk ondervond.

‘Er waren veel problemen met het systeem dat we toen gebruikten en er heerste veel onvrede  
onder het personeel. Een enquête onder medewerkers leverde een enorme lijst aan irritatie-
punten op, waar deze leverancier geen bevredigend antwoord op had. De opeenstapeling 
van frustraties en de mogelijkheden met Somtoday, maakte dat dit de weg is die we in wilden 
slaan. Somtoday kan zowel importeren en exporteren, werkt samen met RTTI en ik vind het 
programma persoonlijk erg overzichtelijk. Stabiliteit en snelheid zijn bij Somtoday hoog en 
daar is veel winst behaald. Ik heb tot zover nog geen storing meegemaakt.’ – Lodi

Onderwijs  
van morgen



Gemakkelijk en snel administreren

Pieter vat het als volgt samen: ‘Voor de dagelijkse taken van de docent is Somtoday ideaal. Het gaat 
snel en gemakkelijk. Daar hebben we een hoop winst behaald. Dit is wel een algemeen beeld onder 
docenten. Zodra iedereen er aan gewend is, werkt het gewoon makkelijk voor hetgeen dat je ermee 
wilt doen.’ Bovendien zien we dat leerlingen die minder uren besteden aan bepaalde vakken, omdat 
andere vakken voor hen moeilijker zijn, geen lagere cijfers voor hun goede vakken zijn gaan halen.’

Veranderen is wel even wennen

Lodi: ‘Veranderen van programma is wennen. Maar wat we eruit krijgen is erg prettig. Docenten 
geven aan dat ze het prettig vinden om er mee te werken en de dagelijkse administratie in te doen. 
Ze zijn, vind ik, zonder veel problemen overgegaan. Ik hoor dan ook geen negatieve geluiden, behalve 
van de meest fanatieke gebruikers die gewoon de meeste moeite hebben om om te schakelen.’

 
Voortaan volledig overzicht met Somtoday

Pieter ervaart als docent de voordelen van korte en slimme klikpaden. ‘Als je op 
een gegeven moment de interface doorhebt en ziet hoe makkelijk je heen en weer  
kan klikken tussen leerlingen, tussen bepaalde zoekresultaten en binnen je groepen  
en bovendien vanuit die groepen heel makkelijk in kan zoomen naar je leerlingen 
toe, dan is dat zeker wel een groot voordeel ten opzichte van het vorige systeem. 
Als je cijfers aan het invoeren bent en je ziet bijvoorbeeld dat een leerling al enkele  
onvoldoendes heeft, dan kan je op die leerling klikken en je zit alweer in zijn per- 
soonlijke kaart. Daar kan ik als docent heel snel en makkelijk een volledig overzicht 
krijgen van een leerling. Dat vind ik wel een heel fijn voordeel.’

‘Uiteindelijk is er een 
vakantieweek geweest 
waarin de feitelijke overstap 
heeft plaatsgevonden’ – Lodi

Strak geregeld overstaptraject 

Lodi: ‘Er is een intensief traject aan voorbereiding geweest. Een 
maand of drie van tevoren kregen we een gedetailleerd overzicht 
dat we strak hebben gevolgd. Consultant John van Somtoday heeft 
heel veel van dat werk gedaan. Dat deed hij op een prettige manier 
waardoor hij op een gegeven moment vertrouwen bij ons genoot 
en dat helpt met een overstap.’ ‘Uiteindelijk is er een vakantieweek 
geweest waarin de feitelijke overstap heeft plaatsgevonden’, vertelt 
Lodi. ‘Omdat het schema zo gedetailleerd was, konden we de 
docenten behoorlijk voorlichten over wat er ging komen. Met name 
het langzaam uitschakelen van het oude systeem was daardoor 
goed aan te kondigen. En ja, er zijn ook fouten gemaakt en frustra-
ties geweest, maar vanwege de helderheid van het proces is het 
in mijn ogen relatief goed gelopen. Eigenlijk is het een gigantische 
overstap, maar de overstap is me erg meegevallen.’



Snelle service waar je op mag rekenen

Lodi: ‘Wat ik prettig vind is dat er erg snel hulp verleend wordt. Waar we nu vragen hebben, worden ze  
wel én onmiddellijk beantwoord. Dat was met ons vorige systeem wel anders. En ook als we op een ge- 
geven moment iets willen, zoals een rapportage, dan wordt daar altijd snel op gereageerd. En dat is 
waardevol. Als mensen een klankbord hebben en ze worden geholpen, dan kom je verder.’ Pieter: ‘De  
documenten van de helpdesk bieden altijd uitkomst. Daar voel je je als docent goed door ondersteunt.’

Lodi: ‘Ik beveel Somtoday ook zeker aan bij andere scholen, vanwege duidelijkheid, snelheid, service, 
mogelijkheid tot importeren van gegevens en dat je gewoon snel van start kan.’ Pieter: ‘Als docent heb  
ik veel voordelen van de overstap ondervonden, voornamelijk vanwege het gemak in het dagelijks 
gebruik. Onder andere de cijfer- en absentieadministratie werkt erg makkelijk en snel op alle devices.’
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Meer  
weten?

 
Mensen betrekken bij het proces helpt

De school heeft de leraren op verschillende manieren betrokken in  
het proces. Lodi: ‘Docenten hebben enkele keren voorlichting van 
Somtoday gehad, we zijn met een werkgroepje bij een andere school  
gaan kijken en die ervaring gedeeld binnen onze school. Ook hebben  
we een aantal een-op-een- gesprekken gevoerd. Vooral mensen in 
het OOP hebben we heel intensief mee laten doen.’  
 
‘Tijdens het overstaptraject heb ik het als zeer fijn ervaren dat er 
iemand aan de school verbonden wordt. Hij is hier als vast contact-
persoon heel vaak geweest en neemt de school mee in het hele tra- 
ject. De korte lijntjes en werkwijze zijn ontzettend fijn voor de school.’

‘De docenten hebben een dagdeel training gehad vanuit Somtoday en de zwaardere gebrui-
kers zoals applicatiebeheers hebben intensievere trainingen gehad. Die trainingen zijn goed 
bevallen. De consultant paste zich daarbij makkelijk aan bij specifieke wensen van ons.’  – Lodi


