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Opleidingscentrum van de Schoonmaak 
Nerviërslaan 117, bus 2 

1040 BRUSSEL 

☏: 02 732 13 42 - ✉: info@ocs-cfn.be 

 

Aanvraag tot tussenkomst Aanvraag tot tussenkomst Aanvraag tot tussenkomst Aanvraag tot tussenkomst lessen lessen lessen lessen NT2NT2NT2NT2    

Formulier Formulier Formulier Formulier IIIII:I:I:I:    aanwezigheidsaanwezigheidsaanwezigheidsaanwezigheidsattest NT2attest NT2attest NT2attest NT2    

Dit formulier dient door de onderwijsinstelling (CVO/LIGO) waar de werknemer de lessen NT2 

volgt, te worden ingevuld.2 Het formulier moet bij het uitbetalingsverzoek voor de loonsubsidies 

worden gevoegd. 

1. Gegevens betreffende de cursist NT2NT2NT2NT2 

    

Naam : ……………………………………………………………………………. Nationaal n°: ………………………….……. 

Module (bv: RG 1.2 spreken): ………………………………………… volgn° cursist: ……………………….. 
    

 

2. Gegevens betreffende de cursus NT2 NT2 NT2 NT2 en de onderwijsinstelling 

    

Naam CVO/LIGO: ……………………………………… Plaats: ………………………………………………………………. 

Lesjaar: ……………………… Semester: …………………………. Totaal aantal uren les: ……………… 

Lesgever(s) of verantwoordelijke: ……………………………………………………………………………………………………. 

E-mail lesgever of verantwoordelijke: ……………………………………………………………………………………………. 
   

3. Aanwezigheden cursist 

Datum Begin-einde les 
Handtekening 
(CVO/LIGO) 

 Datum Begin-einde les Handtekening 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
2 De onderwijsinstelling kan ook haar eigen attest afleveren op voorwaarde dat dit minstens deze gegevens bevat: 

contactpersoon CVO/LIGO; naam en nationaal n° cursist, gevolgde module, datum en uur waarop les werd gevolgd 

of het lesregime en de aanwezigheden. Bij twijfel of vragen contacteer het Opleidingscentrum van de Schoonmaak. 
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