
CUM LAUDE 
 

Een leerling kan op het einddiploma de vermelding CUM LAUDE krijgen als hij aan bepaalde 

voorwaarden voldoet. In alle voorgaande jaren krijgen leerlingen een certificaat bij het eindrapport 

als zij aan dezelfde voorwaarden voldoen.  

Alleen in leerjaar 1 geldt deze regeling niet. In dit oriëntatiejaar worden er geen CUM LAUDE-

certificaten uitgereikt. 

Bepalingen per schoolsoort 

Vwo  
Voor Vwo komt het neer op een gemiddelde van minimaal 8,0. Bij 7,99 gemiddeld is er geen sprake 
van cum laude. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 7. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 
7 maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn  dan 7. Een 9 voor maatschappijleer, een 
5 voor levensbeschouwing en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 
voor levensbeschouwing wordt de cum laude vermelding niet getorpedeerd. Op vwo telt de 
rekentoets mee in de uitslagbepaling en dus telt het rekentoetscijfer ook mee voor cum laude. 

Havo  
Voor Havo moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6. Het 
combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn 
dan  6. Een 9 voor maatschappijleer, een 5 voor levensbeschouwing en een 7 voor het 
profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor levensbeschouwing wordt de cum laude 
vermelding niet getorpedeerd. 

Het cijfer voor rekenen telt niet mee. 

Mavo  
Voor mavo komt het neer op gemiddeld minimaal 8,0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, 
het sectorprofieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Ook mag geen cijfer lager zijn dan 6. 

Het cijfer voor rekenen telt niet mee. 

Vmbo bb/kb  
Voor vmbo bb/kb moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn, berekend op basis van de eindcijfers voor 
de twee algemene vakken in het sectorprofieldeel en twee keer het cijfer voor het beroepsgerichte 
vak.  Voor de andere vakken die meetellen moet minimaal het eindcijfer 6 zijn gehaald. 

Het cijfer voor rekenen telt niet mee. 
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