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Besluit College van Bestuur 
 
  
Datum CvB-vergadering 8 november 2022 
Agendapunt Cum Laude regeling 2022-2023 
Doel agendapunt Ter besluitvorming    
Portefeuillehouder Harry de Bruijn 
Status Openbaar 
Aanbieder OOA ( Claus Hoekstra) 
Aantal bijlagen 1 
Naam document(en) Cum laude regeling 
Opmerkingen Besproken in Examenraad en  Akkoord Bestuursbureau   
Relatie tot eerder CvB-besluit  - 
Beschrijving en motivering voorstel 
  
Wijzigingen Cum Laude regeling 2022 
Aan de voorwaarden is toegevoegd: i.v.m. invoering compensatieregeling en nieuwe slaag-zakbeslissing vanaf cohort 
2022. Bij voorwaarden is bij 2 toegevoegd: 
c. Het resultaat van een keuzedeel is ten minste een  8 

d. Het resultaat voor rekenen is tenminste een  8 

Voorwaarde 5 is toegevoegd :De student heeft de gevolgde studie binnen de opleidingsduur behaald (dus geen sprake 
van vertraging) 
 
De tekstpassage over de opleidingen voor cohort 2019 is verwijderd. 
  
Het CvB wordt gevraagd om het besluit te nemen inzake de Cum Laude regeling 2022-2023. 
 
Consequenties voor de Examencommissies 
 
Examencommissies dienen tijdens de geldigheidsduur van het reglement te houden aan het Centraal Examenreglement 
Beroepsopleidingen ROC Mondriaan en aan de Cum Laude regeling. 

Financiële consequenties 
 
 Niet van toepassing. 

Communicatie  
Alle formele besluiten - met uitzondering van de vertrouwelijke - worden gepubliceerd in het CvB-bulletin en op Mondriaannet. Voor 
besluiten die een grote groep medewerkers aangaan, kan middels een nieuwsflits extra aandacht worden gevraagd. 
 
Doelgroep: 
   Mondriaanbreed     Scholen    Overig, Examencommissies ROC Mondriaan 
   Management      Externen, namelijk ………………. 
 
 
Wijze van communicatie: 
   Website      Media/pers     Overig, namelijk………………. 
  

 
 
Besluit College van Bestuur                                                                    Kenmerk: CvB22-263b 
 
Het College van Bestuur heeft  de Cum Laude regeling 2022-2023 vastgesteld. 
 
 
Medezeggenschapstraject: n.v.t.  Datum Op grond van: 

  
Uitkomst 
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Terugkoppeling 
 
 
Bestuurssecretaris (Clazinus van de Rotte) →   Claus Hoekstra  08-11-2022 
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Cum Laude regeling ROC Mondriaan 2022 

  

Aanleiding 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen vanaf 2016-2017 de aantekening ‘cum laude’ op hun 

diploma als ze gemiddeld een 8,0 of hoger halen. In het mbo bestaat hiervoor geen landelijke 

wettelijke regeling, maar ook binnen het mbo bestaat de behoefte uitstekende studenten extra te 

waarderen bij het verstrekken van een diploma. Op grond van deze behoefte heeft het servicepunt 

examinering mbo een handreiking geschreven voor eenduidigheid en harmonisering voor ‘cum 

laude’ in het mbo. De basis voor de Cum Laude regeling van ROC Mondriaan is de Cum Laude 

regeling binnen de HAVO, daar de HAVO en de MBO- opleiding toegang geven voor het HBO. 

Vermelding op het diploma. 

Als een student voldoet aan alle voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ dan wordt op het 

diploma de volgende aantekening gemaakt:  

Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Centraal Examenreglement  

Beroepsopleidingen ROC Mondriaan. 

Voorwaarden voor een aantekening cum laude: 

De student komt in aanmerking voor de vermelding ‘cum laude’ op het diploma als de afgeronde 

eindwaarderingen van alle examenonderdelen die meetellen in de slaag-/zakregeling aan alle van de 

volgende voorwaarden voldoen: 

1. Aan alle diplomaverplichtingen is voldaan. Deze zijn: 

a. Minimaal een voldoende voor de BPV; 

b. Voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap; 

c. Heeft aan alle examens deelgenomen.   

2. Voor resultaten van de resultatenlijst die meetellen voor de slaag-/zakregeling geldt: 

Bij de beroepsspecifieke examenonderdelen (kerntaken): 

a. Alle eindresultaten van de Kerntaken moeten ‘goed’ zijn of bij cijfers moeten alle 

eindresultaten van de kerntaken tenminste 8 of hoger zijn.   

Bij de generieke examenonderdelen, die meetellen in de slaag-/zakregeling: 

b. Het eindresultaat (gemiddelde van de resultaten) van deze examenonderdelen op de 

resultatenlijst is ten minste afgerond een 8 of hoger en het resultaat van een ieder 

examenonderdeel (centraal en instellingsexamen) mag niet lager zijn dan een 6,0. 

c. Het resultaat van een keuzedeel is ten minste een  8 

d. Het resultaat voor rekenen is tenminste een  8 

3. Als er sprake is van vrijstellingen, dan dient het behaalde resultaat meegenomen te worden 

in de berekening zoals bij punt 2. Indien het resultaat niet bekend is, dan is het niet mogelijk 

om de aantekening ‘cum laude’ af te geven. Niet meer dan 25% van alle resultaten mag 

verkregen zijn door middel van vrijstellingen. 

4. Indien er sprake is geweest van fraude, dan is het niet mogelijk de aantekening ‘cum laude’ 

toe te kennen aan het diploma van de betreffende student. 

5. De student heeft de gevolgde studie binnen de opleidingsduur behaald (dus geen sprake van 

vertraging) 
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Daar waar twijfel ontstaat over het toekennen van het predicaat ‘cum laude’ beslist de 

examencommissie en verantwoordt haar besluit naar schooldirecteur en student.  

 

Bronnen:  

• Handreiking regeling ‘cum laude’ van Servicepunt examinering mbo – maart 2017 

• Cum Laude regeling VO /HAVO – www.examenblad.nl 

 

 

 

  

http://www.examenblad.nl/
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