Aanmelding/wijziging
Gemachtigde Examenbladmbo.nl
Verzendadres
Dienst Uitvoering Onderwijs
Examendiensten/Facet
Postbus 30158
9700 LK Groningen
of helpdeskfacet@duo.nl
Meer informatie
helpdeskfacet@duo.nl
www.duo.nl/zakelijk
Helpdesk Facet (050) 599 9925

						1

Aanmelding of wijziging

1.1	Gaat het om een aanmelding of
een wijziging?

						2

Aanmelding van een gemachtigde Examenbladmbo.nl 							
Wijziging van de gemachtigde Examenbladmbo.nl > Met dit formulier geeft u de naam van de nieuwe gemachtigde door

Gegevens onderwijsinstelling
							

2.1 BRIN-nummer

				

|

2.2 Naam onderwijsinstelling
(hoofdlocatie)

Straat																										Huisnummer

|																											|

2.3 Adres

Postcode									Plaats

		 |

2.4 Postcode en plaats

3

						

Gegevens nieuwe gemachtigde Examenbladmbo.nl
Lees de toelichting

3.1	Voorletters, voornaam en
achternaam

|

3.2 Mobiel telefoonnummer
3.3 E-mail

|
Dag			Maand		Jaar

																						

3.4 Ingangsdatum machtiging

Plaats													

3.5 Plaats en datum

						

Dag		

|																		
Handtekening

3.6 Ondertekening gemachtigde

		

|

5193-001

Maand		

Jaar

2 van 2
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Ondertekening bevoegd gezag
Lees de toelichting

4.1 Naam

|

4.2 Functie

|

4.3 Telefoonnummer

|

4.4 E-mail

|
Dag		 Maand		

Jaar

4.5 Datum
Handtekening

4.6 Ondertekening

|

Toelichting
Alle velden moeten worden ingevuld.
Bij 1 Wijziging
Bij het doorgeven van een wijziging wordt de naam van de eerdere
gemachtigde verwijderd.
Bij 2 Gegevens onderwijsinstelling
Vul hier de gegevens in van de onderwijsinstelling waar de gemachtigde
Examenbladmbo.nl werkzaam is.
Bij 3.1 Gegevens gemachtigde Examenbladmbo.nl
Vul hier de gegevens in van degene die u wilt opgeven als gemachtigde
Examenbladmbo.nl. De gemachtigde Examenbladmbo.nl dient minimaal één contactpersoon examencommissie te registreren via zijn/haar
persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl.
Bij 3.2 Mobiel telefoonnummer
Vul hier het mobiele telefoonnummer van de gemachtigde Examenbladmbo.nl in. Als de gemachtigde Examenbladmbo.nl geen mobiel
telefoonnummer heeft, kan het vaste telefoonnummer vermeld worden.
Bij 3.3 E-mail
Vul hier het e-mailadres in van de gemachtigde Examenbladmbo.nl. Op
dit e-mailadres worden de inloggegevens voor de persoonlijke pagina
ontvangen.
Bij 4 Ondertekening bevoegd gezag
Het formulier moet ondertekend worden door het bevoegd gezag van de
onderwijsinstelling.
Bij 4.3 E-mail bevoegd gezag
Bij onduidelijkheden of vragen wordt contact opgenomen met het
bevoegd gezag.

