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Addendum Onderwijs- en Examenregeling 
Cum laude 
 
Dit addendum is geldig voor studenten vanaf cohort 2021-2022 
 
3.4 Cum Laude  
De vermelding ‘cum laude’ op het diploma maakt het mogelijk je zichtbaar te onderscheiden.   
De ‘cum laude’ regeling treedt in werking vanaf cohort 2021-2022 (startdatum 1 augustus 2021). 
Studenten uit eerdere cohorten komen niet in aanmerking voor de ‘cum laude’-regeling.  
De Examencommissie stelt vast of de student of examendeelnemer voldoet aan de voorwaarden om 
voor de ‘cum laude’-regeling in aanmerking te komen.  
  
Voorwaarden voor een aantekening cum laude:  
Je komt als student of examendeelnemer van Aeres MBO in aanmerking voor de aantekening ‘cum 
laude’ op het diploma als de afgeronde eindwaarderingen van alle examenonderdelen die meetellen in 
de slaag-/zakregeling aan de volgende voorwaarden voldoen;  

• Het gemiddelde van de (afgeronde) eindwaarderingen in cijfers of woorden op de 
resultatenlijst bij het diploma is ten minste 8,0 of hoger of de equivalent ervan;  
• De eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het diploma is ten 
minste gewaardeerd met een afgeronde 6 of de equivalent ervan;  
• De beroepsproeves, werkproces-, kennis- en vaardigheidsexamens zijn allemaal 
beoordeeld met een “goed” of met het cijfer 8 of hoger.  
• De eindwaardering van het generieke examenonderdeel loopbaan en burgerschap is 
“voldaan” en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming is “voldoende”.  
•  

Extra voorwaarden;  
Aeres MBO kiest er voor extra voorwaarden te stellen voor het toekennen van ‘cum laude’  

• Je mag een examen(onderdeel) maximaal 1 keer herkansen om tot een definitieve 
eindwaardering te komen.  
• Er zijn examenonderdelen die (vooralsnog) niet meetellen in de slaag-/zakbeslissing, 
maar wel op de resultatenlijst worden vermeld. Aeres MBO kiest ervoor om ook deze 
eindwaarderingen mee te laten tellen voor de ‘cum laude ‘ regeling.   
• Extra studieprestaties en aanvullende vakken vallende onder het excellentieprogramma 
tellen niet mee voor de ‘cum laude’ regeling aangezien ze niet meetellen onder de 
slaag/zakregeling.  
• De student is afgestudeerd binnen de nominale onderwijstijd van zijn opleiding.  
• Wanneer voor een examen(onderdeel) een vrijstelling is verleend en dit resultaat wordt 
meegewogen voor de eindwaardering, dan kan ‘cum laude’ toegekend worden. Bij 
vrijstellingen zonder eindwaardering wordt geen ‘cum laude’ toegekend.  
• Bij het vaststellen van fraude of schorsing (ook in andere gevallen dan die examinering 
betreffen) komt de student niet in aanmerking voor ‘cum laude’.  

  
 
Dit addendum is vastgesteld op 29-09-2022 door het college van bestuur van Aeres MBO  


