
 
 

Handleiding Forecast in Tommy 
 

Sinds 7 januari 2019 is het mogelijk om een forecast op te geven van het te verwachten aantal aanvragen 
voor een toelaatbaarheidsverklaring SBO, SO-3 en SO-4 bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen    
( CTLV) van het RSV Breda PO3003 

 
Hoe werk het? 
 

 
Figuur 1: menubalk 

 
In het overzichtsscherm van Tommy zie je een nieuw tabblad met de naam: “Forecast”. Als je hier op klikt, 
kom je in het forecast-scherm terecht. 
 

 
Figuur21: overzichtsscherm forecast 



 
 
Je ziet hier een overzicht van alle maanden en alle groepen. De huidige maand staat altijd bovenaan. Je 
kunt hier, tot een jaar vooruit, per maand de verwachting (forecast) van het aantal aanvragen voor een 
TLV bij de CTLV invullen. 
 
Als je dit wilt doen, hoef je alleen maar op een maand te klikken. Er klapt een menu uit, waar je de 
aantallen SBO, SO-3 en SO-4 aanvragen per groep kunt invullen. In het onderstaande voorbeeld geeft de 
school aan naar verwachting in de maand april 2019 een aanvraag voor een TLV SBO te doen voor een 
leerling in groep 3. 
 

Let op! 
Het gaat hier om een voorspelling. Dit houdt in dat de binnen het kwartaal geen leerlingen meer kunnen 
worden ingevuld of gewijzigd. . Dus in september kun je alleen invullen vanaf  december. En december 
alleen vanaf  de maand maart daarop volgend. Dit betekent dat je voor de zomervakantie duidelijk moet 
hebben welke leerlingen  de school wil aanmelden  bij de CTLV in de periode september t/m december in 
het volgende schooljaar. 
 

Je kunt dit het gehele jaar door doen. Dus als er iets gewijzigd is, dan kun je dat eenvoudig weer 
aanpassen. Tommy telt alle cijfers bij elkaar op, dat hoef je zelf niet te doen. 
 
Als je klaar bent, dan klik je op het de knop “opslaan”. Die knop staat linksonder in het scherm. De 
gegevens worden dan opgeslagen. 
 
Omdat deze forecast is gemaakt in het programma Tommy, kan achteraf worden bezien in hoeverre de 
verwachting in overeenstemming is met de daadwerkelijk ingediende aanvragen bij de CTLV. 
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de forecast bij alle scholen in het samenwerkingsverband 
opgehaald in de maanden september, december en maart. Zorg er dan voor dat de verwachte aanvragen 
van jouw school zo reëel mogelijk in het systeem staan. 


