Aanwezigheidsregistratie
RBO, tel.nr.: 050-5262900
Opleiding:
Contactpersoon :

naam cursist
straat/postbus
postcode + woonplaats

Modulenr.
:
Deelnemernr.:
Geb. datum :
Accountbeh : :

Beste cursist(e),
Om uw opleiding te kunnen betalen, moet RBO precies weten hoeveel lesuren u
aanwezig bent geweest op school en/of op uw praktijkplaats.
U wordt verzocht dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en het exacte aantal lesuren en/of
praktijk(stage)uren dat u aanwezig bent geweest in onderstaand schema in te vullen. Kruisjes x of
vinkjes V zijn niet toegestaan.
Tentamen-, examen- en herexamen uren kunnen gewoon als theorie uren worden ingevuld. Evenals
intake- en eindgesprekken. Eventuele pauzes kunt u niet meetellen als lesuren.
Wilt u aangeven hoeveel minuten een gevolgd lesuur duurt?
Indien u bijgesloten een reiskostendeclaratie formulier heeft ontvangen kunt u deze alleen indienen
wanneer er van te voren met u is afgesproken dat u reiskosten kunt declareren.
Vervolgens dient u alle formulieren te voorzien van uw handtekening en tevens door de school en/of
praktijkplaats te laten ondertekenen. Graag sturen naar:

RBO, Postbus 351, 9700 AJ Groningen
Instelling:
Theorie
Dagen

Plaats:

maand

jaar

Duurt een lesuur 60 minuten ?

Ja / Nee* ……. min.
* juist aantal minuten invullen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aanwezig *
Instelling:
Praktijk
Dagen

Plaats:

maand

jaar

Duurt een lesuur 60 minuten ?

Ja / Nee* ……. min.
* juist aantal minuten invullen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aanwezig *

* ) door u gevolgd aantal lesuren invullen

Accoord cursist: :
Accoord school

:

Datum

:

Stempel school:

Accoord praktijk :

AWR-formulier

