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Behalen NaVU-diploma
Praktijkstage

Theorie-examen
Uitvaartverzorger meldt zich aan voor
theorie-examen via website NaVU

Uitvaartverzorger meldt zich aan voor
praktijkstage via website NaVU

Gegevens worden in het systeem
gezet en factuur wordt verstuurd

Gegevens worden in het systeem
gezet en factuur wordt verstuurd

Betaling ontvangen. Couponcode
wordt beschikbaar gesteld voor de
kandidaat

Betaling ontvangen. Kandidaat krijgt
toegang tot de portal

Kandidaat meldt zich aan voor het
theorie-examen

Kandidaat loopt stage en werkt
verslagen uit om die vervolgens via de
portal aan te leveren

Kandidaat legt het examen af op
locatie

Verslag wordt beoordeeld door NaVU

NaVU ontvangt uitslag.
Positief/negatief er wordt een bericht
verzonden via de mail.

Uitslag stageverslag wordt verzonden
naar kandidaat

Negatief

Kandidaat doet herexamen

Positief

Negatief

Als de kandidaat beide onderdelen
heeft behaald krijgt de kandidaat zijn
NaVU diploma

Kandidaat past het verslag aan

Mogelijkheden na behalen
NaVU-diploma

Diploma behaald NaVU

Registratie RU (bij
SKU)

Geen registratie RU

Registratie ‘RU werkzaam bij
keurmerkhouder’ – bij SKU
RU-aanvrager stuurt stukken aan SKU
(inschrijfformulier- 3-partijenovereenkomst
+ diploma)

Na afloop registratieperiode: SKU
vraagt bij NaVU oordeel over PE op
(voldoet/ voldoet niet)

SKU beoordeelt stukken en indien
akkoord stuurt factuur aan
keurmerkhouder

Indien RU voldoet aan PE verlengt
SKU de registratieperiode.

Keurmerkhouder betaalt factuur aan
SKU

SKU informeert RU en NaVU

Na ontvangst betaling schrijft SKU
RU aanvrager in in het register (datum
van overeenkomst) (certificaat per email)

SKU informeert NaVU maandelijks
dat de RU PE-account moet krijgen
t.b.v. PE-registratie
SKU stuurt jaarlijks factuur voor RUcontributie aan keurmerkhouder
(peildatum 1 januari)

Registratie ‘RU freelancer’ – bij
SKU
< 3 mnd + 2-partijenovereenkomst + diploma)

Na afloop registratieperiode: SKU
vraagt bij NaVU oordeel over PE op
(voldoet/ voldoet niet)

SKU beoordeelt stukken en indien
akkoord stuurt factuur aan freelancer

Indien RU voldoet aan PE verlengt
SKU de registratieperiode.

Freelancer betaalt factuur aan SKU

SKU informeert RU en NaVU

RU-aanvrager stuurt stukken aan
SKU (aanmeldingsformulier + uittreksel KvK

Na ontvangst betaling schrijft SKU
RU in in het register (datum van
overeenkomst) (certificaat per email)

SKU informeert NaVU maandelijks
dat de RU PE-account moet krijgen
t.b.v. PE-registratie
SKU stuurt jaarlijks factuur voor RUcontributie aan freelancer

Registratie ‘RU werkzaam als
uitzendkracht’ – bij SKU
RU-aanvrager stuurt stukken aan
SKU (aanmeldingsformulier +
3-partijenovereenkomst + diploma)

Na afloop registratieperiode: SKU
vraagt bij NaVU oordeel over PE op
(voldoet/ voldoet niet)

SKU beoordeelt stukken en indien
akkoord stuurt factuur aan
uitzendbureau

Indien RU voldoet aan PE verlengt
SKU de registratieperiode.

Uitzendbureau betaalt factuur aan
SKU

SKU informeert RU en NaVU

Na ontvangst betaling schrijft SKU
RU in register (datum van
overeenkomst) (certificaat per email)

SKU informeert NaVU maandelijks
dat de RU PE-account moet krijgen
t.b.v. PE-registratie
SKU stuurt jaarlijks factuur voor RUcontributie aan uitzendbureau

