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Wijziging gegevens
Beheerder Facet
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

Let op
Zowel de beheerder Facet als het bevoegd gezag moet dit formulier 
ondertekenen. Lees voor het invullen de toelichting.            1

1.1 Naam

1.2 Inlognaam

1.3 Instellingscode

      2

2.1 Nieuw e-mailadres

2.2 Nieuw mobiel telefoonnummer

2.3  Administratienummer(s) 
toevoegen/verwijderen

           3 

      4

4.1 Plaats en datum

4.2  Handtekening

Gegevens beheerder Facet

|
    
|
Instellingscode
       

Wijziging gegevens beheerder Facet

Vul alleen de vragen in die van toepassing zijn

|

 
Administratienummer      Toevoegen   Verwijderen

  n	 	 	 	 	 n	

  n	 	 	 	 	 n	

  n	 	 	 	 	 n	

  n	 	 	 	 	 n	

Opmerking

|    

Ondertekening beheerder Facet

Plaats                     Dag  Maand  Jaar 

|                      
Handtekening

|



2 van 2

Toelichting
Vraag 1, 4 en 5 moeten altijd ingevuld worden. Verder alleen de vragen 
die van toepassing zijn. Hieronder vindt u voor een aantal vragen een 
toelichting. Hieronder vindt u voor een aantal velden een toelichting.

Bij 1.3 Instellingscode

Vul hier de instellingscode in van de onderwijsinstelling waarvoor u als 
beheerder Facet werkzaam bent.

Bij 2 Te wijzigen gegevens beheerder Facet

Vul hier alleen gegevens in die gewijzigd moeten worden. Het nieuwe 
e-mailadres moet traceerbaar zijn naar de school en naar u als beheerder 
Facet.  Beschikt u niet over een mobiel telefoonnummer, dan kunt u het 
vaste telefoonnummer van de onderwijsinstelling vermelden.

Bij 3 Opmerking

Hier kunt u een eventuele toelichting op de wijziging(en) vermelden. 

Bij 4 Ondertekening beheerder Facet

Het formulier moet door de beheerder ondertekend worden.

Bij 5 Ondertekening bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling waar u en de gebruiker 
werkzaam zijn moet het formulier ondertekenen. Het bevoegd gezag 
moet geregistreerd zijn in het Handelsregister van de KvK. Bij een recente 
inschrijving van bevoegd gezag kunt u een uittreksel Handelsregister 
meesturen.

      5

5.1 Naam

5.2 Functie

5.3 E-mailadres bevoegd gezag
 

5.4 Plaats en datum

5.5 Handtekening

Ondertekening bevoegd gezag

|

|

|
Plaats                     Dag  Maand  Jaar 

|                      
Handtekening

|
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