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Hier gaan we het 
over hebben

• Somtoday Docent today
• Somtoday Docent korte demo
• Somtoday Docent in 2020
• Gebruikersfeedback in Somtoday Docent



Somtoday Docent

“Somtoday Docent geeft mij 

eenvoudig en snel inzicht, zodat ik 

mijn leerlingen optimaal kan 

ondersteunen.”



Somtoday Docent 2017



Gebruikers Somtoday Docent

Getallen

‣ ca. 6.500-7.500 gebruikers per dag

‣ ca. 17.500-18.500 gebruikers per week

‣ voornamelijk actief op desktop en mobile







Studiewijzers in Somtoday Docent

Voordelen

‣ lesplanning overzichtelijk, snel en flexibel up-to-date houden

‣ slimme manier om content met collega’s te delen

‣ beschikbaar op alle devices

‣ eenvoudig differentiëren



Concept studiewijzer 
vernieuwing

Shared space & individuele planning



















Somtoday Docent

Naar de live omgeving



Zo werken we

Wij staan altijd 
voor je klaar





Inzicht in prioriteiten

Stemmen en ideeën posten via Somtoday Docent Ideeënbord



Inzicht in roadmap

Stemmen en ideeën posten via Somtoday Docent Ideeënbord



Inzicht in releases

Stemmen en ideeën posten via Somtoday Docent Ideeënbord



Inzicht in releases

Stemmen en ideeën posten via Somtoday Docent Ideeënbord



Onderwijs 
van morgen

Ultiem inzicht



Somtoday Docent (2020)

Voorlopige planning

‣ Studiewijzer 2.0

‣ Inzicht in de werkdruk van mijn klas

‣ Cijferinvoer en inzicht

‣ Differentiëren binnen studiewijzers



Concept studiewijzer 2.0

Shared space, synchroniseren & individuele planning



studiewijzer 2.0 



cijfers



Ondersteuning Somtoday Docent

Zo veel mogelijk in de applicatie zelf

‣ Onboarding bij nieuwe functionaliteit

‣ Informatie via het ‘Cadeautje’ - Wat is er nieuw?

‣ Binnenkort: Widget met ondersteuning op content per pagina

‣ Beantwoorden van vragen via e-mail













Jouw vraag 
beantwoord
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