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Kader voor de door Groene Norm samen te stellen RV-toetsen 

profiel Groen (definitief – 050520) 

Algemeen 

1. Groene Norm stelt de RV-toetsen samen vanuit de beschikbare vragen en opdrachten in 

Schoolexamenbank Groen. De RV-toetsen worden ook via Schoolexamenbank Groen 

beschikbaar gesteld aan de scholen op een manier die vergelijkbaar is met de 

zogenaamde ‘voorbeeldexamens’ in Schoolexamenbank Groen. Dat betekent dat de 

door Groene Norm samengestelde RV-toetsen door de school eventueel zelf – via 

Schoolexamenbank Groen – op onderdelen aangepast kunnen worden om de inhoud 

beter af te stemmen op de wensen van de school. Zo nodig kan Groene Norm bij die 

aanpassing ondersteunen.   

 

2. De RV-toetsen zijn beschikbaar voor alle AOC’s en voor alle VBG-scholen die deelnemer 

zijn aan Groene Norm.  

 

Basisuitgangspunten 

3. RV-toetsen worden samengesteld voor de 4 profielmodules van examenprogramma 

profiel Groen, niet voor de keuzevakken.   

 

4. Er worden aparte toetsen ontwikkeld voor de 3 leerwegen BB, KB en GL. De opzet is 

voor elke leerweg vergelijkbaar, ze onderscheiden zich door niveauverschillen 

(toenemende complexiteit van BB naar KB en GL) en door een iets andere verhouding 

theorie-praktijk voor de 3 leerwegen (BB iets meer praktijk; GL iets meer theorie).  

 

5. We volgen zo veel als mogelijk de tips en aanwijzingen voor RV-toetsen zoals die 

vermeld staan in het CITO-document ‘Resultaatverbeteringstoets, een handreiking voor 

het maken en becijferen’. Zoals:  

 

a. “Je kunt een RV-toets zien als een ‘overkoepelend schoolexamen’ voor het 

betreffende vak. De toets moet namelijk zo veel mogelijk gebaseerd zijn op het hele 

PTA van het betreffende vak”.  

Voor de RV-toets van Groene Norm betekent dit dat alle vier (BB en KB) of twee (GL) 

profielmodules zo veel mogelijk gelijkwaardig getoetst worden.  

b. Vanuit praktische overwegingen (tijd en uitvoerbaarheid, ook gezien 

coronabeperkingen) nemen we niet alle eindtermen op in de RV-toets van Groene 

Norm. De Handleiding zegt hierover: “Als je overweegt eindtermen weg te laten, zorg 

dan dat de toets - ook zonder toetsing van die eindtermen - een representatief geheel 

blijft geven van de totale stof. Leerlingen moeten laten zien dat ze de hele PTA-stof 

beheersen. En dus moet het aantal eindtermen in de toets voldoende groot blijven 

om te zorgen voor een evenwichtige afspiegeling van het hele PTA. Leerlingen 

mogen niet gedupeerd worden door een toevallige eindtermselectie”. 

c. In deel B van de CITO-Handleiding staan bij het onderdeel ‘Beroepsgericht Groen’ 

diverse tips voor mogelijke inhoud van de RV-toets. We nemen die tips als inspiratie 

en stellen vanuit Groene Norm uiteindelijk een vergelijkbare lijst op met de 

onderwerpen uit de diverse profielmodules die in de RV-toets aan bod komen.  
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6. De RV-toets van Groene Norm bestaat voor elke leerweg uit 2 delen, namelijk een 

theoriedeel en een praktijkdeel. Tezamen vormen ze één RV-toets.  

 

7. Met het theoriedeel en het praktijkdeel van de RV-toets tezamen dekken we een zo groot 

mogelijk aantal deeltaken en eindtermen van alle 4 (of 2) profielmodules af.  

 

8. Qua inhoud doet de RV-toets een beroep op kennis en vaardigheden waar redelijkerwijs 

van uitgegaan mag worden dat leerlingen verspreid over het hele land die bezitten, dus 

zowel in stad als in platteland. We focussen zo veel als mogelijk op brede kennis en 

vaardigheden en zoomen niet al te specialistisch in, het zijn tenslotte profielmodules.  

 

 

Het praktijkdeel 

 

9. Het praktijkdeel bestaat uit enkele (relatief) kleine opdrachten gerelateerd aan 

verschillende profielmodules. Dat is een combinatie van een handen-uit-de-mouwen-

opdracht (een doe-opdracht in praktijklokaal, tuin of dierenverblijf) en een 

praktijkopdracht die vanachter de computer gemaakt wordt (een ict-opdracht). Bij BB zal 

de doe-opdracht in praktijklokaal prominenter zijn; bij GL verschuift de aandacht meer 

richting de ict-opdracht.  

 

10. Bij het praktijkdeel gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

a. Het is geen praktijkopdracht waarvoor geiten, schapen of koeien nodig zijn en/of 

waarvoor leerlingen naar een boerderij of andere locatie buiten school moeten reizen. 

De praktijkopdracht kan op / binnen de school uitgevoerd worden, mits die voorzien is 

van een aantal basisfaciliteiten voor praktijklessen, zoals een praktijklokaal voor 

bloem, voeding en gezelschapsdieren. Daarnaast een hal, kas of buitenruimte voor 

plantenteelt en groene ruimte werkzaamheden. Overigens doet het praktijkdeel van 

de RV-toets slechts een beroep op enkele van deze faciliteiten.  

b. Bij een praktijkopdracht met planten of (gezelschaps)dieren specificeren we de te 

gebruiken soort niet, maar bieden die neutraal (zonder duiding van de soort) aan, 

mits dit zonder al te veel aanpassingen aan de opdracht doorgevoerd kan worden.    

c. Bij een ict-praktijkopdracht worden alle ondersteunende documenten en bestanden 

meegeleverd en ze zijn voorzien van een praktische handleiding voor de docent.  

d. We houden rekening met het jaargetijde (juni, dus vroeg-zomer) voor wat betreft 

uitvoerbaarheid van de betreffende opdracht.  

e. We houden zo veel als mogelijk rekening met de uitvoerbaarheid in relatie tot de 

RIVM-richtlijnen aangaande het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. 

Uiteindelijk bepaalt de situatie ter plekke op school wat wel en niet mogelijk is en ligt 

het uiteindelijke besluit daarover bij de school. 

 

11. Voor het praktijkdeel identificeren we per leerweg enkele alternatieve opdrachten die 

gelijkwaardig zijn aan de geselecteerde opdrachten. Scholen die dat wensen kunnen de 

geselecteerde opdrachten uiteindelijk zelf vervangen door één van de alternatieve 

opdrachten om op die manier een praktijkdeel te krijgen dat beter afgestemd is op de 

wensen en mogelijkheden van de eigen instelling.  

 

12. Het praktijkdeel kent een indicatieve tijdsduur van zo’n 60 minuten. 
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Het theoriedeel 

 

13. In het theoriedeel komen onderwerpen uit alle 4 (GL: 2) profielmodules aan bod. Het 

theoriedeel is één geheel; in feite is het één deeltoets. In de volgorde van de vragen 

wordt een logische opbouw gehanteerd, die overigens niet strikt conform de 

profielmodules is.  

 

14. In het theoriedeel nemen we een mix op van verschillende vraagtypen: kennisvragen, 

rekenvragen en vragen die een beroep doen op andersoortige algemene 

beroepsvaardigheden van de leerling. We laten ons daarbij, zo veel als mogelijk, leiden 

door de ideale K-ABV verhouding in de wizard van Schoolexamenbank Groen.   

 

15. Het theoriedeel bestaat uit zo’n 40-50 vragen met een indicatieve tijdsduur van 50-60 

minuten met dien verstande dat voor BB de ondergrens aangehouden wordt.  

 

16. Het theoriedeel kan zowel schriftelijk afgenomen worden als online.  

 

Cijfergeving 

17. Standaard hebben toetsen die via Schoolexamenbank Groen aangemaakt worden een 

correctievoorschrift waarin per vraag / opgave het maximaal aantal te scoren punten is 

aangegeven. Diezelfde opzet kent de RV-toets van Groene Norm ook.   

 

18. Standaard wordt er ook een omzettingstabel meegeleverd bij een toets uit 

Schoolexamenbank Groen; dus ook bij de RV-toets. Deze omzettingstabel is via 

Schoolexamenbank Groen te downloaden. De omzettingstabel wordt gegenereerd op 

basis van dezelfde formule die door CITO gehanteerd wordt (zie CITO handleiding 

pagina 50).  

 

19. In Schoolexamenbank Groen is bij de omzettingstabel ook een N-term ingebouwd. De 

werking van de N-term in Schoolexamenbank Groen is hetzelfde als bij cspe-examens. 

Standaard staat N-term bij toetsen uit Schoolexamenbank Groen op 1. Als school kunt u 

die N-term zelf aanpassen – bij voorbeeld op basis van uw inschatting van de 

moeilijkheid van de RV-toets en op basis van de resultaten van uw leerlingen. Die ruimte 

en verantwoordelijkheid ligt bij u als instelling; zie daarvoor ook de Handleiding van 

CITO. 

 

Tot Slot 

20. Bij de samenstelling van de RV-toetsen kunnen er gegronde redenen zijn om af te wijken 

van de in dit document gestelde kaders. Mocht dit aan de orde zijn dan zal Groene Norm 

dit in ieder geval bespreken met de leden van de Adviesgroep RV-toets. Bij de 

presentatie van de definitieve RV-toetsen zullen we een en ander ook communiceren 

naar de gebruikers van de RV-toets.  

 


