Reglement Cum Laude Windesheim
Christelijke Hogeschool Windesheim

In dit reglement is uitgewerkt onder welke voorwaarden het predicaat cum laude kan
worden toegekend ter vermelding op het propedeutisch- of het afsluitend getuigschrift.
Dit reglement is door het CvB vastgesteld met wijzigingen op 14 juni 2017. Het reglement
treedt in werking per 1 september 2017 en vervangt per die datum het reglement zoals
vastgesteld bij besluit 798 d.d. 7 juli 2016.
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1. Algemene bepalingen
Artikel 1.1
Specifieke voorwaarden voor de toekenning van het predicaat cum laude
De examencommissie stelt vast of een examinandus bij het afleggen van een examen voldoet aan de
voor dat examen vastgestelde specifieke voorwaarden zoals genoemd in de artikelen 2.1 t/m 2.3
van deze regeling en kent aan de examinandus die bij het afleggen van een examen aan de voor dat
examen vastgestelde specifieke voorwaarden voldoet het predicaat ‘cum laude’ toe.
Artikel 1.2
Wegingsfactor: gewogen gemiddelde judicium
In de specifieke voorwaarden die gesteld zijn voor toekenning van het predicaat ‘cum laude’ is
telkens sprake van ‘het gewogen gemiddelde’. Dit is het rekenkundig gemiddelde waarbij het voor
een examenonderdeel behaalde aantal studiepunten als wegingsfactor wordt gehanteerd. Bij
examenonderdelen waarbij het eindcijfer wordt bepaald door gewogen middeling van deelcijfers,
geldt het op één decimaal afgeronde eindcijfer als grondslag voor de berekening van ‘het gewogen
gemiddelde’.
Artikel 1.3
Elders behaalde studiepunten
Indien de examinandus ten behoeve van de opleiding waar hij voor staat ingeschreven één of meer
examenonderdelen uit het examenprogramma bij een andere opleiding heeft voltooid, waaronder
buitenlandse, dan tellen de elders behaalde waarderingen mee bij de berekening ten behoeve van
het predicaat ‘cum laude’, mits er voorafgaand aan het volgen van deze onderdelen toestemming is
verleend door de examencommissie. De examencommissie oordeelt over de weging van deze
onderdelen bij de berekening van het gewogen gemiddelde.
Artikel 1.4
Extracurriculaire studiepunten
Indien de examinandus behalve de voor het examenprogramma vereiste examenonderdelen als
onderdeel van het desbetreffende examen tevens andere examenonderdelen heeft behaald, worden
laatstbedoelde examenonderdelen bij de berekening van het gewogen gemiddelde judicium
meegenomen, tenzij de student kenbaar maakt dat deze in de berekening buiten beschouwing
moeten worden gelaten.
Artikel 1.5
Vermelding predicaat cum laude op getuigschrift
Indien het predicaat ‘cum laude’ door de examencommissie is toegekend, wordt dit op het
getuigschrift vermeld. Op een getuigschrift gesteld in het Nederlands wordt het predicaat
weergegeven met de woorden: ‘met lof’; in de officiële Engelse vertaling van een getuigschrift met
de woorden: ‘with honours’.
Vrijstelling of elders behaalde waardering
In de studievoortgangsregistratie als woordhonorering ‘vr’ verwerkt indien de examencommissie
voor een examenonderdeel vrijstelling heeft verleend op grond van
1. buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden. De vrijstelling telt niet mee bij de
berekening van het predicaat ’cum laude’.
2. een tentamen of examen dat is behaald aan een andere geaccrediteerde instelling binnen het
hoger onderwijs, nadat de student een gewaarmerkte cijferlijst van de andere geaccrediteerde
instelling heeft overlegd. Een cum laude wordt enkel verleend nadat de student een verklaring
van de examencommissie van de andere geaccrediteerde instelling heeft overlegd waaruit naar
het oordeel van de examencommissie blijkt dat de student voor de betreffende tentamens of
examens geen herkansing heeft gebruikt. Bij de berekening van het predicaat ‘cum laude’
worden de elders behaalde waarderingen meegenomen.
Artikel 1.6
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2. Specifieke voorwaarden
Artikel 2.1
Specifieke voorwaarden - propedeutisch examen
Bij het propedeutisch examen gelden de volgende specifieke voorwaarden voor de toekenning van
het predicaat ‘cum laude’ ter vermelding op het propedeutisch getuigschrift:
1. Er is aan de examinandus voor maximaal dertig studiepunten van alle tot het propedeutisch
examen behorende onderdelen vrijstelling verleend.
2. Het gewogen gemiddelde wordt berekend over alle tot het propedeutische examen behorende
onderdelen die met een cijfer zijn beoordeeld. Voor de omrekening van cijfers naar
woordhonorering geldt het bepaalde in artikel 3.1.
3. Voor elk tot het propedeutisch examen behorende onderdeel dat meetelt voor de berekening
van het gewogen gemiddelde, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, is ten minste een 6,0 of een
voldoende behaald en heeft geen herkansing plaatsgevonden.
4. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op één decimaal en is ten minste een 8,0.
Artikel 2.2
Specifieke voorwaarden - bachelorexamen en Associate degree-examen
Bij het bachelorexamen en het Associate degree-examen gelden de volgende specifieke
voorwaarden voor de toekenning van het predicaat ‘cum laude’ ter vermelding op het afsluitend
getuigschrift:
1. Er is aan de Associate degree-examinandus voor maximaal dertig studiepunten van alle tot het
voor het Associate degree geldende examen behorende onderdelen vrijstelling verleend. Aan de
bachelorexaminandus is voor maximaal 60 credits van alle tot het postpropedeutische examen
behorende onderdelen vrijstelling verleend.
2. Het gewogen gemiddelde wordt berekend over alle tot het postpropedeutische examen
behorende onderdelen die met een cijfer of een woordhonorering1 zijn beoordeeld.
3. Voor elk tot het postpropedeutische examen behorende onderdeel dat meetelt voor de
berekening van het gewogen gemiddelde, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, is ten minste een
6,0 of een voldoende behaald en heeft geen herkansing plaatsgevonden.
4. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op één decimaal en is ten minste een 8,0.
Artikel 2.3
Specifieke voorwaarden - masterexamen
Bij het masterexamen geldende de volgende specifieke voorwaarden voor de toekenning van het
predicaat ‘cum laude’ ter vermelding op het afsluitend getuigschrift:
1. Er is aan de examinandus voor maximaal dertig studiepunten van alle tot het masterexamen
behorende onderdelen vrijstelling verleend.
2. Het gewogen gemiddelde wordt berekend over alle examenonderdelen van de opleiding die
met een cijfer of een woordhonorering zijn beoordeeld.
3. De afsluitende Masterthesis dan wel het afsluitende praktijkgericht onderzoek is met minimaal
een 8,0 of de beoordeling ‘goed’ afgesloten.
4. Voor alle examenonderdelen die meetellen voor de berekening van het gewogen gemiddelde,
zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, is ten minste een 6,0, een voldoende of een voldaan
behaald en heeft er voor deze examenonderdelen geen herkansing plaatsgevonden.
5. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op één decimaal en is ten minste een 8,0.

1

Een woordhonorering bestaat uit één van de bewoordingen uit artikel 3.1 Kolom A. Andere woordhonoreringen worden in de
berekening van het predicaat ‘cum laude’ niet meegenomen.
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3. Cijfers, woordhonorering en vrijstellingen
Artikel 3.1
Omzetting woordhonorering
Ingeval een tentamen is gehonoreerd met een van de woorden uit kolom A, wordt dit voor de
berekening van het predicaat ‘cum laude’ omgezet in het bijbehorende cijfer uit kolom B.
Kolom A
Uitmuntend
Zeer goed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende

Kolom B
10
9
8
7
6

Artikel 3.2
Geen cijfer en geen woordhonorering
Indien een tentamen niet met een cijfer is gehonoreerd en geen woordhonorering wordt gebruikt
zoals bedoeld in artikel 3.1 Kolom A, wordt de honorering van het tentamen niet meegenomen bij
de berekening van het predicaat ‘cum laude.

4. Slotbepalingen
Artikel 4.1
Bezwaar tegen besluiten o.g.v. deze regeling
Tegen besluiten die op grond van deze regeling zijn genomen, kan bezwaar gemaakt worden bij de
examencommissie van de opleiding waar de student voor staat ingeschreven.
Artikel 4.2
Beroep bij het College van Beroep Windesheim
Tegen uitspraken van examencommissies van Windesheim kan beroep aangetekend worden bij het
College van Beroep voor de Examens Windesheim. Het reglement van het College van Beroep voor
de Examens is hier te vinden.
Artikel 4.3
Beroep bij CBE Windesheim tegen beoordeling van een tentamen
Indien er onenigheid bestaat over de beoordeling van een tentamen, dan kan de student
rechtstreeks in beroep bij het College van Beroep voor de Examens Windesheim. Het reglement van
het College van Beroep voor de Examens is hier te vinden.
Artikel 4.4
Inwerkingtreding
Deze gewijzigde regeling treedt in werking per 1 september 2017.
Artikel 4.5
Aanhalen van de regeling
Deze regeling kan aangehaald worden onder de naam “Reglement Cum Laude Windesheim”.
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