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Digitaal lesmateriaal uitgevers
Docenten kunnen via Somtoday toegang krijgen tot het digitale lesmateriaal van de
uitgever. Om al dat materiaal eenvoudig te openen, is het natuurlijk handig om maar één
keer in te loggen via één applicatie. En dat kan via Somtoday.

Video-instructie
Geen tijd om te lezen? Bekijk deze video-instructie: https://youtu.be/xgFOu9-WYk8.

Leermiddelen
Op je dashboard vind je het tabblad Leermiddelen.

Ontbreekt dit tabblad? Neem dan contact op met je applicatiebeheerder.

Leermiddelen toevoegen
Een leermiddel is in Somtoday niet meer dan een linkje naar de website van de uitgever.
Door op dit linkje te klikken en omdat je al bent ingelogd in Somtoday, opent het leermiddel
van de uitgever. De eerste keer moet je wellicht nog een keer inloggen bij de uitgever of een
activeringscode opgeven. Daarna gaat dit automatisch.
Leermiddelen toevoegen
Waar
Leermiddelen
Hoe
Er zijn twee manieren om de leermiddelen toe te voegen:

1. Knop Leermiddelen van school toevoegen (links onder). Dit zijn leermiddelen die de
school voor jou heeft besteld en die worden geleverd via de distributeur. Deze bron heet
in Somtoday Edu-iX.
2. Knop Eigen leermiddel toevoegen (links onder). Via deze knop kun je zelf een URL
(link/webadres) toevoegen. Je gebruikt deze optie als je een URL hebt ontvangen van de
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uitgever en deze niet in Somtoday via de knop Leermiddelen van school toevoegen te
vinden is.
Hierna lichten we beide opties verder toe.
1. Leermiddel van school toevoegen
Nadat je de knop Leermiddelen van school toevoegen (links onder) hebt aangeklikt, kom je in
een scherm waarin je moet filteren op Bron: Edu-iX, aangevuld met bijvoorbeeld een EANnummer. Daarna kun je het gewenste leermiddel selecteren en op Toevoegen (rechts onder)
klikken.
Het geselecteerde leermiddel staat nu op je leermiddelenscherm. Als je deze aanklikt, opent
het leermiddel. Wellicht moet je nog een keer inloggen bij de uitgever. Dit is afhankelijk van
de uitgever.
2. Eigen leermiddel toevoegen
Nadat je de knop Eigen leermiddel toevoegen (links onder) hebt aangeklikt, kun je zelf een
titel, de URL van het leermiddel en een categorie/vak toevoegen. Klik vervolgens op Opslaan.

Leermiddel deactiveren/activeren
Je kunt een leermiddel activeren/deactiveren in Somtoday. Een leermiddel deactiveren doe
je door helemaal rechts in de regel van het leermiddel, onder Deactiveren op het witte pijltje
in het rode vakje te klikken. Een inactief gemaakt leermiddel is niet weg, het is alleen niet
meer zichtbaar in dit scherm.
Een leermiddel activeren doe je door in de zoekfilters achter Actief te kiezen voor Nee en te
klikken op het vergrootglas. Klik in de regel van het gewenste leermiddel helemaal rechts
onder Activeren op het witte pijltje in het groene vakje.
Je kunt geen toegevoegde leermiddelen verwijderen.

Toegang tot leermiddel
De uitgever bepaalt of je toegang krijgt tot een leermiddel. Dit regelt Somtoday niet. De
route naar het leermiddel loopt via Somtoday. Je account bij de uitgever die je wellicht
eenmalig moet invoeren, bepaalt de toegang.

Werkt het niet?
Als een leermiddel niet werkt, kun je zelf controleren of het aan Somtoday ligt of aan de
uitgever.
●

Sluit je browser af en open deze weer.
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●

Log in op Somtoday

●

Open in een apart tabblad https://referentie.entree.kennisnet.nl/referentiesp.

Toont de pagina van Kennisnet na openen allerlei informatie van jou en je school? Dan zijn
de instellingen in Somtoday goed en ligt het probleem bij de uitgever. Krijg je een
authenticatiemelding van Kennisnet? Dan moet je dit melden bij de applicatiebeheerder van
jouw school. Er gaat dan wat mis met Somtoday.
Gedeactiveerde leermiddelen inzichtelijk krijgen
Gedeactiveerde leermiddelen kan je inzichtelijk krijgen door het filter ‘actief’ op ‘[maak uw
keuze]’ of ‘nee’ te zetten. Hierna kan je op het groene vinkje klikken om het leermiddel
opnieuw te activeren.
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