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Vanaf schooljaar 2014-2015 komen leerling vanaf klas 2 op ISW Hoogeland in aanmerking voor cum 

laude bevorderen of cum laude slagen.   

    

Hieronder staan de verschillende criteria waaraan een leerling dient te voldoen voor cum laude 

bevorderen (alle niet-examenklassen vanaf klas 2): 

- Het gemiddelde van alle vakken is onafgerond een 8,0 of hoger 

o Voor de bepaling van het gemiddelde wordt in de onder- en bovenbouw gerekend met 

alle rapportcijfers (derde rapportcijfer P3, afgerond op 1 decimaal). Bij een gemiddelde 

van 7,9999 of lager is er dus geen sprake van een cum laude bevordering 

o Vakken die worden beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed worden niet 

meegenomen in de berekening van dit gemiddelde. Wel dient minimaal een voldoende 

behaald te zijn voor deze vakken.  

- Voor geen enkel vak heeft de leerling een rapportcijfer lager dan 7,0; 

- Indien de leerling extra vakken volgt tellen deze vakken mee in de cum laude regeling; 

- In een leerlaag met een rekentoets wordt deze alleen meegerekend indien begunstigend.  

 

Hieronder een verwijzing naar de verschillende criteria waaraan een leerling dient te voldoen voor cum 

laude slagen (examenklassen): - Artikel 52a lid 1, 2 en 3 Examenbesluit VO 01-08-2016 - Uitleg artikel 

52a lid 1, 2 en 3 Examenbesluit VO 01-08-2016 op examenblad.nl  

  

Leerlingen die voldoen aan bovenstaande criteria worden op de volgende manier beloond voor hun 

prestatie:  

  

Cum Laude bevordering: Leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor een speciale 

bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de leerling toegesproken door docent of mentor en krijgt 

de leerling een cum laude bevorderingscertificaat uitgereikt.  

  

Cum Laude diploma: Bij het diploma ontvangt de leerling de vermelding en/of een certificaat als bewijs 

dat hij/zij cum laude is geslaagd. Tijdens de diplomauitreiking zullen onze cum laude leerlingen extra in 

het zonnetje worden gezet.  

 

Aan Alle betrokkenen ISW Hoogeland 

Van Schoolleiding ISW Hoogeland 

Datum 29 oktober 2018 

Betreft Cum laude-regeling voor bevorderen en slagen 


