
Beslisboom inschrijvingen vavo voor bekostigingsjaar 2020

  

Beslisboom vavo inschrijvingen

Start ↓

Opleiding vavo? Nee →

Ja ↓

Inschrijving aanwezig op peildatum 01-10-2018 Nee → Signaal 5B

Ja ↓

Opleiding toegestaan? Nee → Signaal 5C

Ja ↓

Betalende partij Rijk Nee → Signaal 5D

Ja ↓

Examendeelnemer Ja → Signaal 5E

Nee ↓

Zijn er afkeursignalen? Ja →

Nee ↓ ↓

Inschrijving geldig Inschrijving niet geldig

Afkeursignalen:
5B      Er is geen inschrijving op 1-10-2018.
5C      De opleiding is niet toegestaan bij de instelling.
5D      De betalende partij is niet Rijk.
5E      Het betreft een inschrijving van een examendeelnemer.
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↓
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↓



Beslisboom diploma’s vavo voor bekostigingsjaar 2020  
  
  

Beslisboom vavo diploma’s

Start ↓

Diplomarecord aan een geldige inschrijving Nee → Signaal 6A

Ja ↓

Behaald in het jaar 2018 Nee → Signaal 6B

Ja ↓

Diploma (cum laude) geslaagd Nee → Signaal 6C

Ja ↓

Zijn er afkeursignalen? Ja →

Nee ↓ ↓

Diploma geldig Diploma niet geldig

Afkeursignalen:   
6A De inschrijving behorende bij dit diploma is niet geldig.   
6B  Het examen is niet afgelegd in het kalenderjaar 2018.   
6C  De uitslag is anders dan (G) geslaagd of (C) cum laude.   
   

↓



Beslisboom examenvakken vavo voor bekostigingsjaar 2020 
 
  

Beslisboom vavo examenvakken

Start ↓

Record aan een geldige inschrijving Nee → Signaal 7A

Ja ↓

Jaar examen 2018 Nee → Signaal 7B

Ja ↓

Geëxamineerd in het jaar van melding Nee → Signaal 7C

Ja ↓

Cijfer 6 of hoger Nee → Signaal 7D

Ja ↓

Zijn er afkeursignalen Ja →

Nee ↓ ↓

Examenvak geldig Examenvak niet geldig

afkeursignalen:  
7A  De inschrijving behorende bij dit vak is niet geldig.  
7B  Het examenvak is niet afgenomen in het kalenderjaar 2018.  
7C  Het examenvak is niet geëxamineerd  ten behoeve van het examenjaar 2018.  
7D  De beoordeling van het examenvak is lager dan een 6.  

↓


