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Hier gaan we het 
over hebben

1. Overzicht huidige koppelingen
2. Ontwikkelingen afgelopen jaar
3. Geplande ontwikkelingen
4. Keuzewerktijd



Het rooster in Somtoday
Wat is het doel van het rooster in Somtoday?

Informatievoorziening

• Aan leerlingen, ouders via app en ELO
• Aan docenten
• Overigen

Het rooster is de basis voor

• Presentieregistratie
• Signaleringen (huiswerk, materiaal)
• Verantwoording
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Roosterkoppelingen

1. Bestandsimport

2. Zermelo-webservicekoppeling

3. Xedule-webservicekoppeling



Bestandsimport



Zermelo-webservicekoppeling
Somtoday haalt rooster op via REST-API van het Zermelo portal.

15 min



Xedule-webservicekoppeling
Roostermaker publiceert het rooster vanuit Xedule in Somtoday via SOAP API.



Gebruik roosterkoppelingen aug-okt 2019



Automatische koppelingen
Webservicekoppelingen hebben veel voordelen

• Geen handmatige acties
• Individuele leerlingroosters
• Identifiers

• Minder “zwevend” huiswerk bij roosterwijzigingen
• Onderscheid afspraaktypes
• Bundelen niet nodig
• Doorontwikkeling

• Keuzewerktijd

Nadelen?



Recente 
aanpassingen



Bestandsimport | Lokaalwijzigingen

ID X ID Y

Ander ID, dus andere afspraak.

Hierdoor
● Oude afspraak wordt verwijderd
● Nieuwe afspraak wordt aangemaakt
● Huiswerk gaat “zweven”



Bestandsimport: lokaalwijzigingen

ID X’

Zelfde ID, dus dezelfde afspraak.

Hierdoor
● Afspraak wordt bijgewerkt
● Huiswerk gaat niet “zweven”



Zermelo | Webservice koppeling
Afspraken zonder docenten, groepen en leerlingen

Eerder

• Fout! Taak wordt gedeactiveerd.
• Mail naar contactpersoon
• Taak wordt gedeactiveerd

Nu

• Waarschuwing
• Mail naar contactpersoon
• Taak blijft actief



Lesgroepen: externe sleutels

(alleen zichtbaar bij 
èn Zermelo èn Xedule)



Lesgroepen: externe sleutels inzichtelijk



Zermelo | Webservice koppeling
Focusgroepen

• Meerdere lesgroepen met dezelfde sleutel
• Juiste lesgroep wordt bepaald op basis van vak afspraak

Issue mbt lesgroepen vorig schooljaar

• Hergebruik van lesgroepen van vorig schooljaar (dezelfde sleutel)
• Juiste lesgroep wordt bepaald op basis van schooljaar afspraak



Zermelo | Webservice koppeling

Titels bij participant type

• Groepen: lokaal - groep - docent
• Individuele leerlingen: lokaal - vak - docent
• Beide: lokaal - groep - docent



Performance
• Trage import begin schooljaar
• Zermelo geplande taken: Modified Since



Keuzewerktijd
Diverse verbeteringen in de User Interface

Bestandsimport: extra kolommen

• 17 KWT Ja/Nee
• 18 KWT Titel
• 19 KWT Omschrijving
• 20 KWT Inschrijvingstermijn begindatum
• 21 KWT Inschrijvingstermijn begintijd
• 22 KWT Inschrijvingstermijn einddatum
• 23 KWT Inschrijvingstermijn eindtijd
• 24 KWT Max inschrijvingen
• 25 KWT Min aantal keuzes
• 26 KWT Max aantal keuzes



Keuzewerktijd: inzicht in keuzeproces
Wat is een keuzemoment? (Keuzeles, KWT-afspraak)

• Afspraak waarvoor een leerling slechts is uitgenodigd en zich kan 
inschrijven.

• Inschrijven via ELO: keuze tussen gelijktijdige lessen
• Keuzemomenten hebben geen onderlinge relatie

Expliciete groepering: keuzemomentclusters

Keuze-eisen

• 1 van de 3 
• 4 van de 6
• 4-6 van de 100



Keuzewerktijd: inzicht in keuzeproces
Welke doelgroepen?

• KWT-coördinatoren, roostermakers, teamleiders
• Mentoren
• Docenten

Wat wil men weten?

• Welke leerlingen hebben nog niet voldoende gekozen?
• Wat kiezen leerlingen?



Demo KWT-
dashboard



KWT

• Clustering
• Flexibiliteit bij import
• “Omhangen” van cluster
• Vooral: per week
• Inschrijvingstermijn bij import

• Huiswerk, studiewijzers
• Conceptueel: er is geen groep
• Speelt ook bij lessen met individuele leerlingen

Volgende stappen



Verbeteringen op korte termijn
• Afspraken zonder leerlingen: standaard geen aanwezigheidsregistratie
• KWT via de webservice koppelingen
• Zermelo: blokuren



Verbeteringen op langere termijn
• Vak opslaan bij afspraak

• Minder afhankelijk van titel en gekoppelde groepen
• KWT: keuzes inzichtelijk per vak

• Vakaanbod: welke vakken worden aangeboden op welk niveau voor 
welke leerjaren? Klassikaal of Cluster?

• Vooral gebruikt als filter
• Klassikaal of Cluster is meer eigenschap van groep en wordt 

bepaald door roostermaker
• Zit bij sommige scholen in de weg
• Kijken of we zonder kunnen

• Lestijdentabel
• Zit flexibele lestijden in de weg
• Diverse schermen zijn afhankelijk van lestijdentabel
• Lestijden uit rooster

• Verschilt per dag, per leerling
• Niet op alle schermen is rooster/leerling beschikbaar



Jouw vraag 
beantwoord
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