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Inleiding 

In collegejaar 2020-2021 is er op faculteiten en onder studentvertegenwoordigers discussie geweest 

over de cum laude regeling in de studie geneeskunde. De aanleiding hiervoor was onder andere de 

aandacht voor programmatisch toetsen, waarbij beoordelingen over langere periodes plaatsvinden 

en daarbij minder met cijfers en meer met woorden beoordeeld wordt. Ook de onderlinge 

concurrentie en competitiedrang onder geneeskundestudenten blijft een onderwerp van gesprek en 

lijkt voor studenten en faculteiten een aanleiding te zijn om de cum laude regelingen te evalueren.  

De Geneeskundestudent heeft in samenwerking met het Interfacultair Medisch Studentoverleg deze 

notitie opgesteld om studenten en studentvertegenwoordigers te informeren over de verschillende 

voor- en tegenargumenten die gebruikt kunnen worden in de discussie voor het afschaffen of 

behouden van de cum laude regeling (CLR).  

 

Argumenten voor het afschaffen van de cum laude regeling  

• Er vindt een verschuiving plaats van cijfermatige beoordeling naar woordelijke beoordeling 

(onder-op-boven verwacht niveau), omdat studenten meer behoefte lijken te hebben aan 

persoonlijke begeleiding en versterking van narratieve feedback in plaats van een cijfer. Bij 

een woordelijke beoordeling is de CLR niet goed uitvoerbaar. 

• De CLR zorgt voor het in stand houden van een ongewenste concurrentie- of werkcultuur 

onder geneeskundestudenten. 

• De voorwaarden voor cum laude wisselen per universiteit, wat ongelijkheid in het vinden van 

een opleidingsplek in de hand kan werken. 

• Het is niet duidelijk in hoeverre de CLR door vervolgopleiders meegenomen wordt in de 

keuze voor een kandidaat-AIOS, waardoor er door studenten mogelijk onevenredig veel 

moeite wordt gedaan voor iets wat het tot in opleiding tot specialist komen niet per definitie 

beïnvloedt. Er ontstaat hierdoor een soort schijnzekerheid rond het behalen van cum laude.  

Bovendien zou een artsenbul voldoende moeten zijn om in opleiding te kunnen komen, 

afstuderen met cum laude zou geen voorwaarde mogen zijn. 

• Er zijn studenten die tijdens hun studie geen tijd hebben om hard door te studeren voor cum 

laude, bijvoorbeeld omdat zij naast de studie moeten werken voor het gezin of omdat zij 

mantelzorger zijn. Dit kunnen in potentie even goede artsen zijn als degenen die wel tijd 

hadden om cum laude te behalen. Cum laude halen hoeft niets te zeggen over hoe goed je 

als arts wordt, dus opleiders zouden het niet eens mee mogen wegen als criterium. Als de 

CLR niet bestaat, kan deze ook niet tot onterechte ongelijkheid leiden in het krijgen van een 

opleidingsplek. 



 
 

  

 

Argumenten tegen het afschaffen van de cum laude regeling  

• De CLR zou ook gebruikt moeten kunnen worden zonder cijfermatige beoordelingen. Het 

gaat hierbij vooral over de kwaliteit van beoordelingen die goed moet zijn.   

• Studenten moeten zich op een bepaalde manier kunnen onderscheiden van elkaar, cum 

laude behalen is er daar één van. Bij het afschaffen van de CLR zullen studenten weer andere 

manieren bedenken waarop ze zichzelf kunnen profileren.  Ook ervaring opdoen in een baan 

of het zijn van mantelzorger kunnen het doorzettingsvermogen en de capaciteit van een 

student laten zien. Het is daarom niet erg dat niet elke student (tijdgerelateerd) de 

mogelijkheid heeft om cum laude te behalen en daarnaast los je met het afschaffen van de 

CLR het probleem van de concurrentiecultuur niet op. 

• Het afschaffen van ‘de naam’ van de CLR zal er niet voor zorgen dat studenten geen achten 

en negens gemiddeld gaan halen. Het diploma met cijferlijst kan nog steeds overal worden 

getoond.  

• Indien de CLR zou worden afgeschaft, ontstaat er een vreemde verhouding ten opzichte van 

andere landen die wel de CLR in de geneeskundeopleiding behouden en hier veel waarde aan 

hechten. Indien Nederlandse studenten een baan zouden zoeken in het buitenland, hebben 

zij zonder cum laude mogelijkheid automatisch een nadeel.  

• Ongelijkheid in cum laude regelingen tussen faculteiten kan recht getrokken worden. Het 

helemaal afschaffen van de CLR is hier niet de eerstaangewezen oplossing voor. 

 

Visie op werkcultuur en competitiedrang 

De Geneeskundestudent en IMS zijn van mening dat onder bovenstaande argumenten rond het 

afschaffen van de cum laude regeling een groter probleem schuilt, namelijk de huidige werkcultuur 

en competitiedrang onder geneeskundestudenten. Deze cultuur wordt onder andere gevoed door de 

manier waarop de geneeskunde opleidingen momenteel selecteren en de manier waarop 

vervolgopleidingen selecteren. Dit zijn thema's die een bredere aanpak vergen dan alleen de focus op 

de cum laude regeling.  
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