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Aan de ouder(s)/verzorger(s)  
 

 

 

 

 

Datum:   17 november 2017 

Kenmerk: 17079/GDE 

Betreft:  OMZA 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 

De afgelopen schooljaren stond de werkhouding per vak op het rapport vermeld: ‘g’ voor 
goed, ‘v’ voor voldoende, ‘m’ voor matig en ‘o’ voor onvoldoende. In deze brief willen we u 
informeren over een nieuwe systematiek waarmee we starten, genaamd OMZA. 

De letters staan voor Organisatievermogen, Meedoen in de les, Zelfvertrouwen en 
Autonomie. De reden dat we gaan werken met OMZA is dat er een verband bestaat met 
RTTI. Al onze leerlingen krijgen per rapportperiode een RTTI-gemarkeerde toets voor de 
theorievakken. Deze toetsen vertellen ons waar een leerling goed in is, bijvoorbeeld in het 
beantwoorden van reproductievragen (R) toepassingsvragen (T1 en T2) en/of inzichtvragen 
(I) en waar nog aan gewerkt moet worden. De R van RTTI correspondeert bijvoorbeeld met 
de O van OMZA. Zo kunnen we nog beter bekijken welke leerlingen ondersteuning nodig 
hebben en waarbij zij die ondersteuning nodig hebben. De nagekeken RTTI-gemarkeerde 
toetsen en de OMZA-scores worden besproken met de leerlingen, zodat ook onze leerlingen 
beter inzicht krijgen in hun leerproces en meer in staat zullen zijn om zelf verantwoordelijk te 
zijn voor hun leerproces. 

Naast de cognitieve indicatoren (RTTI) kunnen dus ook gedragsindicatoren (OMZA) gebruikt 

worden om de mogelijkheden tot kansrijke leerinterventies te vergroten en het leerproces 

van onze leerlingen verder te ontwikkelen. Hieronder een meer uitgebreide omschrijving van 

de OMZA- gedragsindicatoren: 

O = Organisatievermogen: het gaat hier om overzicht, planning, het meenemen van boeken 

en schriften en dergelijke. Deze gedragsindicator vertoont een bepaalde mate van 

samenhang met de cognitieve indicator R.  

M = Meedoen: doet de leerling mee in de les? Heeft de leerling huiswerk gemaakt? Is hij 
betrokken? Beantwoordt hij vragen? …. etc. Deze gedragsindicator vertoont een bepaalde 
mate van samenhang met de cognitieve indicator T1. 
  
Z = Zelfvertrouwen: durft de leerling iets te vragen of te antwoorden, of wordt de onzekerheid 
overschreeuwd? slaat hij weleens dicht? Durft hij (zich) te presenteren? etc .... Deze 
gedragsindicator vertoont een bepaalde mate van samenhang met de cognitieve indicator 
T2. 
  
A = Autonomie: kan de leerling zelfstandig werken? Stelt de leerling kritische vragen die er 
toe doen in plaats van uit onzekerheid of roep om aandacht? Is de leerling assertief en 
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reflectief? …. etc. Deze gedragsindicator vertoont een bepaalde mate van samenhang met 
de cognitieve indicator I. 
 

Binnenkort heeft u een gesprek met de mentor van uw kind tijdens de 

mentorenspreek(mid)dag. De OMZA-scores zullen dan met u besproken worden. 

 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arjan van Waveren 

Mardike de Goede 

Rectoren Het Schoter 

 

 

 

 


