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Inleiding
Adviesplaatsingen voor een komend cursusjaar kunnen op verschillende manieren
ontstaan:
●

De leerlingen worden beoordeeld vanuit Somtoday en vanuit deze beoordeling
wordt een adviesplaatsing gemaakt.

●

De mentor/decaan maakt handmatig een adviesplaatsing aan.

Een adviesplaatsing kun je omzetten in een voorlopige plaatsing en definitieve plaatsing van
de leerling voor zijn volgende opleiding.
Je kunt in een schooljaar voor één leerling meerdere adviesplaatsingen aanmaken, maar
een leerling mag maar één voorlopige plaatsing hebben en géén overlappende definitieve
plaatsingen.
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Autorisatie
Autorisatie voor Adviesplaatsingen vindt plaats onder Beheer > Instelling > Rollen en

rechten > Groepen > Stamgroepen > Adviesplaatsingen.

Adviesplaatsingen aanmaken
Via de menukeuze Groepen > Stamgroepen > [stamgroep selecteren] > Overgang >

Adviesplaatsingen kom je in het scherm Adviesplaatsingen.

Individueel
Via de menukeuze Leerlingen > [leerling selecteren] > Overig > Adviesplaatsingen kun je bij
een individuele leerling een adviesplaatsing aanmaken.
Met de knop Adviesplaatsing toevoegen maakn je een individuele adviesplaatsing voor een
leerling binnen de stamgroep.
Via het aanvinken van Vertrekt kun je een weging geven aan een (mogelijk) vertrek aan het
einde van het schooljaar. Als dit de hoogste weging is, wordt dit zichtbaar in het scherm

Adviesplaatsingen.
Met het aanvinken van Behoud huidig vakkenpakket worden de vakken (in geval van een
meerjarige lichting) van de huidige opleiding meegenomen naar de nieuwe adviesplaatsing.
Iedere adviesplaatsing die je aanmaakt, kan een weging krijgen. Als er meer dan één advies
ontstaat, kun je uiteindelijk het advies met de hoogste weging omzetten naar een voorlopige
plaatsing (zie Voorlopig plaatsen). Nadat je de drie verplichte velden hebt ingevuld, zie je het
vakkenpakket van de opleiding. De verplichte vakposities met één vak worden automatisch
gevuld en bij de andere vakposities is het mogelijk een vak te selecteren. Als [behoud huidig
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vakkenpakket] is aangevinkt kan ook aangegeven worden er voor een of meerdere vakken
vrijstelling is.

Met de knop Opslaan maak je de adviesplaatsing aan.

Collectief
Via het pad Onderwijs > Collectief muteren > Adviesplaatsingen verwerken kun je collectief
een adviesplaatsing uitvoeren.
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Met het vinkje voor Llnr zet je een selectie van alle leerlingen aan of uit. Ook is het mogelijk
om een deel van de leerlingen te selecteren door de gewenste leerlingen aan te vinken.
Alleen het veld Leerjaar is verplicht. Als je in de velden Vestiging en Opleiding géén keuze
maakt, behouden de leerling de vestiging en opleiding die ze nu hebben.
Met het vinkje Behoud vakken geef je aan dat de leerlingen het huidige vakkenpakket (in
geval van een meerjarige lichting) moeten behouden en in het veld Weging kun je een
weging invoeren die voor de aan te maken adviesplaatsingen moet gelden.
Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om voor een BBL3-stamgroep met daarin
leerlingen uit verschillende opleidingen in één keer een adviesplaatsing aan te maken door
alleen te kiezen voor leerjaar 4 en Behoud vakken.
Nu zijn de gewenste leerlingen geselecteerd en staan de gegevens voor de
adviesplaatsingen klaar. Je kunt met de knop Collectief adviesplaatsingen maken voor

geselecteerde leerlingen de adviesplaatsingen bij de leerlingen aanmaken.
Via deze weg maak je alleen een vakkeuze bij de verplichte vakposities met één vak.

Adviesplaatsingen onderhouden
Via de stamgroep of de individuele leerling
Bij de menukeuze Groepen > Stamgroepen> [stamgroep selecteren] > Overgang >

Adviesplaatsingen
of bij Leerlingen > [leerling selecteren] > Overig > Adviesplaatsingen.
Je ziet het scherm Adviesplaatsingen.
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Achter de naam van de leerlingen zie je de huidige plaatsing van de leerling, met eventueel
de als laatste aangemaakte adviesplaatsing en of bij alle verplichte vakposities een vakkeuze
is gemaakt, met tot slot het totaal aantal aanwezige adviesplaatsingen.
Met de knop Adviesplaatsing verwijderen kun je een eerder ingevoerde adviesplaatsing
verwijderen.
Door op een adviesplaatsing te klikken, zie je ook de vakken.

Vakweergave:
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●

Verplicht en geen keuzemogelijkheid

zwart

●

Verplicht en niet gevuld

rood

●

Niet verplicht en niet gevuld

zwart

●

Gevuld met keuzemogelijkheid

groen

Door op de regel van het advies te klikken, kun je de adviesplaatsing of de vakkenkeuze
bewerken.

Voorlopig plaatsen
Via de individuele leerling
Tot slot is het onderin het scherm Adviesplaatsingen mogelijk om te kiezen voor de optie

Voorlopig plaatsen.

De leerlingen waarvoor één adviesplaatsing aanwezig is of één van de adviesplaatsingen de
hoogste weging heeft, worden getoond.
Let op
Leerlingen met meerdere adviesplaatsingen waarbij de wegingen ontbreken of gelijk zijn,
worden niet in deze lijst geplaatst.
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Bij de geselecteerde leerlingen kun je de nieuwe stamgroep en/of individuele mentor
toevoegen.
Met de knop Plaatsingen aanmaken maak je voor elke geselecteerde leerling een voorlopige
plaatsing aan.

Collectief via stamgroep
Het is ook mogelijk om de hierboven beschreven stappen voor meerdere leerlingen in één
keer te doen via de menukeuze Onderwijs > Collectief muteren > Adviesplaatsingen

verwerken.
Dit scherm toont alle leerlingen met een adviesplaatsing en met de zoekbalk kun je
aangeven welke adviesplaatsingen er getoond moeten worden.

Je kunt filteren op basis van de huidige plaatsing of op basis van de adviesplaatsing.
De leerlingen die al een voorlopige plaatsing hebben, kun je uitsluiten met het vinkje Geen

plaatsingen in schooljaar van advies.
Voor leerlingen met meerdere adviesplaatsingen is het mogelijk alleen de adviesplaatsing
met de hoogste weging te tonen met het vinkje Enkel topadviezen.

Let op
Per leerling kun je maar één adviesplaatsing selecteren om daar een voorlopige plaatsing
van te maken. Als je toch meerdere adviesplaatsingen selecteert, zie je na de knop Volgende
deze blokkerende feedbackmelding:

Er mag per leerling slechts één adviesplaatsing geselecteerd worden ter omzetting in een
voorlopige plaatsing. Voor de leerling(en) ************** zijn twee of meer
adviesplaatsingen geselecteerd.
Na Volgende worden alle geselecteerde leerlingen nogmaals aangeboden en kun je de
nieuwe stamgroep en/of individuele mentor koppelen.
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Na selectie en Plaatsingen aanmaken worden de voorlopige plaatsingen aangemaakt.

Rapportage
Het BusinessObjects-rapport Leerling_Adviesplaatsingen is als standaardrapport
beschikbaar en heeft in een aantal tabbladen verschillende manieren om adviesplaatsingen
weer te geven.
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