
                                                                                           
 
 

 
 

 
                                                                                                     
     

 

 

Projectkaart aanvraag KPN Klasgenoot 
 
Deze projectkaart is bedoeld voor de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen 
(OZL) om alle informatie te verzamelen voor de aanvraag van een KPN Klasgenoot bij 
KlasseContact. (Alle items die voorzien van een  moeten in ieder geval ingevuld worden. 
Deze informatie is namelijk nodig om een leerling in de portal van KlasseContact in te 
voeren.) 
 
Datum van toesturen van de projectkaart door consulent Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen (OZL):       
 
Spoedaanvraag  : ja/nee (graag onderstrepen) 
 
Voorkeursdagen installatie  : (graag onderstrepen) 
Maandag  Dinsdag Woensdag  Donderdag    Vrijdag 
 

Schoolgegevens: 

BRIN-nummer school  
 
Het BRIN nummer van de school 
bestaat altijd uit 6 tekens (cijfer, 
cijfer, hoofdletter, hoofdletter, cijfer, 
cijfer). Bijvoorbeeld 27TG02. Als 
een school maar één locatie heeft, 
gebruiken ze soms een BRIN-
nummer met maar 4 tekens, 
bijvoorbeeld 58TL. Het is belangrijk 
dat je er dan wel twee nullen achter 
zet, anders accepteert het 
aanmeldsysteem van 
KlasseContact de gegevens niet. In 
dit voorbeeld wordt het dan:  
58TL00. Het BRIN-nummer is op 
school op te vragen bij het 
secretariaat (voor het VO) en bij de 
directeur (voor het PO). 
 
Voor meer info:  
https://instellingsinformatie.duo.nl 
 

 
 
 

 
 

     

cijfer cijfer  hoofd- 
letter 

hoofd- 
letter 

cijfer cijfer 

 

Schooltype  BO  VO  LZK  MBO  overige scholen 

Naam school   

Straat   

Huisnummer   

Postcode   

Plaats   

 

https://instellingsinformatie.duo.nl/


                                                                                           
 
 

 
 

 
                                                                                                     
     

 

Contactpersoon op school: 

Voornaam   

Tussenvoegsel  

Achternaam   

Telefoonnummers   06 -  

Email adres   

Functie   

Eerste extra contactpersoon op school: 

Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Email adres  

Telefoonnummers  06 - 

Functie  

  

IT medewerker school: 

Voornaam   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Telefoonnummers   06 - 

Email adres   

Functie   

Type internet netwerk school ADSL / glasvezel / kabel / geen 

Wachtwoord op te vragen bij  

 

Leerling: 

Voornaam   

Tussenvoegsel  

Achternaam   

Geslacht  man / vrouw 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)   

Straat   

Huisnummer   

Postcode   

Plaats   

Groep/Klas   

Verblijfplaats  thuis / ziekenhuis  

Contactpersoon thuis: 

Voornaam   

Tussenvoegsel  

Achternaam   

Telefoonnummers   06 - 

Email adres   

Type internet netwerk thuis ADSL / glasvezel / kabel / geen 

Wachtwoord op te vragen bij  



                                                                                           
 
 

 
 

 
                                                                                                     
     

 

 

Ziekenhuis waar de zieke leerling de KPN Klasgenoot gaat gebruiken:  

Naam van het ziekenhuis  

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Plaats   

 

Contactpersoon in het ziekenhuis: 

Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Email adres  

Telefoonnummers  06 - 

Functie  

 

IT medewerker ziekenhuis: 

Naam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Telefoonnummers  06 - 

Email adres  

Type internet netwerk ziekenhuis ADSL / glasvezel / kabel / geen 

Wachtwoord op te vragen bij  

 

 
Belangrijk: zijn alle velden voorzien van een  ingevuld? 
Deze projectkaart graag zo spoedig mogelijk terugmailen naar de onderstaande 
consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). 
 

Betrokken consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL): 

Voornaam   

Tussenvoegsel  

Achternaam   

Email adres   

Telefoonnummers  06 – …………… 

Organisatie OZL  

 


