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Hoogste cijfer rekentoets telt.
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Veel scholen hebben ons de vraag gesteld of in alle gevallen de regel ‘het hoogste
cijfer telt’ opgaat voor de cijfers die dit jaar zijn behaald bij de pilotrekentoets in
combinatie met cijfers die volgend schooljaar worden behaald. Daar bestond
onduidelijkheid over, die we met dit bericht proberen weg te nemen.
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In zijn algemeenheid geldt voor leerlingen uit het voorexamenjaar en eindexamenjaar
die hebben meegedaan aan de rekentoetspilot 2013 en die volgend jaar opnieuw de
rekentoets afleggen dat het hoogst behaalde cijfer telt, ongeacht de vraag of er al dan
niet een vrijstelling is behaald bij deze pilot. Het gaat om het hoogste cijfer van de
poging(en) die tijdens de pilot zijn benut en die volgend schooljaar nog worden benut.
In totaal gaat het dan maximaal om vier pogingen. Het hoogste (bij de leerweg
behorende) cijfer moet volgend schooljaar ook op de cijferlijst worden vermeld.
Hoe zit dat dan met de in het vooruitzicht gestelde vrijstelling?
Kortgezegd: met een vrijstelling (vijf of hoger bij de pilot) hoeft een leerling die volgend
jaar al dan niet opnieuw eindexamen doet de rekentoets niet opnieuw te maken.
Indien de leerling met een vrijstelling er voor kiest om te stoppen dan komt het hoogste
(bij de leerweg behorende) cijfer dat bij de pilot is behaald volgend jaar op de cijferlijst
te staan. Maar deze leerling kan er ook voor kiezen om de twee afnamemomenten van
volgend jaar te benutten om te proberen een hoger cijfer of hoger referentieniveau te
halen. *)
Heeft een leerling, die volgend schooljaar (eventueel opnieuw) eindexamen gaat
doen, bij de rekentoetspilot 2013 een vier of lager gescoord dan heeft hij of zij geen
vrijstelling. In dat geval moet deze leerling volgend jaar de rekentoets ten minste één
keer maken als verplicht onderdeel van het eindexamen. Uiteraard mogen ook beide
afnamemomenten worden benut waarbij het hoogste cijfer van alle pogingen (ook van
de pilot) telt.
En hoe zit dit de jaren na de invoering?
Vanaf de invoering in 2013-2014 van de rekentoets als verplicht onderdeel van het
eindexamen geldt dat leerlingen twee kansen hebben om de rekentoets te halen,
ongeacht of die kansen in het eindexamenjaar, het voorexamenjaar of verspreid
over beide hiervoor genoemde jaren worden benut. In alle gevallen geldt dat het
hoogste cijfer van de twee pogingen telt en dat de herkansing voor de rekentoets
geheel los staat van de herkansingsregeling voor de CE-vakken.
*) Een vmbo-leerling (in veel gevallen GL/TL-leerling) die tijdens de pilot al een mooi
cijfer op niveau 2F heeft gehaald kan er volgend jaar voor kiezen om de rekentoets op
3F te doen. In dat geval mag er niet meer bij de herkansing in juni 2014 van niveau
geswitcht worden. Wel mag die herkansing worden benut om te proberen een hoger
3F-cijfer te halen. Valt het 3F-resultaat tegen dan kan de leerling er ook voor kiezen
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om het (hoogste) 2F-cijfer, dat bij de vrijstelling hoort, in te zetten.
Let op: dit kan alleen in de combinatie van het pilotjaar 2013 en het eerste
invoeringsjaar 2013-2014.
Daarna bestaat voor vmbo-leerlingen nog steeds de mogelijkheid om de rekentoets
op 3F af te leggen maar de keuze voor 2F of 3F moet dan, op basis van de
regelgeving die nu geldt, vooraf gemaakt worden. Switchen is dan niet mogelijk, tenzij
de rekentoets in de toekomst een andere positie in de regelgeving krijgt.
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