
 

 

Ontdubbelen 
 
Zodra een deelnemer zich via het digitale aanmeldformulier heeft aangemeld of wordt aangemaakt 

in de intake module, is het noodzakelijk om te kijken of deze deelnemer reeds aanwezig is in de 

applicatie. Mocht deze deelnemer al aanwezig zijn kan deze in de fase aanmelding ontdubbeld 

worden wanneer men hier rechten voor heeft om deze actie uit te voeren.  

 

Snel naar: 

 

1. Ontdubbelen aanmelding vanuit digitaal aanmeldformulier 

2. Ontdubbelen aanmelding bij handmatige aanmelding 

 

1. Ontdubbelen aanmelding vanuit digitaal aanmeldformulier 
 
Zodra een deelnemer zich via het digitale aanmeldformulier heeft aangemeld, is het noodzakelijk om te 
kijken of deze deelnemer reeds aanwezig is in de applicatie. Om dit te doen doorloop je de volgende 
stappen: 
 

● Ga in het menu naar Intake > Aanmeldingen 
● Klik op de deelnemer die zich heeft aangemeld. 
● In de pop-up die getoond wordt zie je rechts onderin het blok “ontdubbelen” 
● Op het moment dat de applicatie een eventuele match ziet, dan tonen we de deelnemers die een 

match zouden kunnen zijn. 

 

● Indien je een match gevonden lijkt te hebben, klik je achter de gevonden deelnemer op het   
icoontje 

● In de pop-up die getoond wordt, zie je de matches die er in de Trajectplanner gemaakt zijn. Klik op de 
knop Samenvoegen prospect wanneer je beide kaarten wilt samenvoegen 

● Education online zal deze gegevens als basis vastleggen onder het blok “Definitieve prospect kaart” 
 

 



 

 

Let op: Nadat de deelnemer in een volgende status fase dan aanmelding terecht komt, is het niet 
mogelijk meer om te ontdubbelen, dit kan ENKEL als er alleen nog maar een aanmelding is 
aangemaakt op een prospectkaart.  
 

 
 

 

2. Ontdubbelen aanmelding bij handmatige aanmelding  
 
Bestaande deelnemer opzoeken 
Op het moment dat je een handmatige aanmelding op wilt voeren bij een reeds bestaande deelnemer, dan 
zou de deelnemer ook in het menu-item Intake > Definitief geplaatst voor moeten komen. Zoek deze dus 
eerst op alvorens je de aanmelding in gaat voeren om dubbele deelnemers te voorkomen. 
 
Nieuwe deelnemer opvoeren 
Vind je de deelnemer niet in je overzicht terug, dan kan het zijn dat hij wellicht wel bestaat, maar dat deze 
geen intake heeft afgenomen. Voer dan handmatig de deelnemer op via Intake > Aanmeldingen middels de 
knop Nieuw. 
 
Binnen education online is een check ingebouwd of het Burgerservicenummer van de deelnemer al in de 
applicatie bestaat. Wanneer bij het opvoeren van een nieuwe aanmelding het ingevoerde 
Burgerservicenummer reeds aanwezig is in de database, dan kan direct de deelnemer opgeroepen worden 
door op Enter te drukken. Education online toont dit op de volgende manier: 
 

 
 

 



 

Door op Enter te klikken, wordt de bestaande deelnemer geladen en kun je van daar uit de nieuwe 
aanmelding opvoeren. 
 
Handmatige aanmelding ontdubbelen 
Heb je een handmatige aanmelding gedaan, maar is deze nog niet ontdubbeld middels de hierboven 
genoemde 2 opties, doorloop dan dezelfde stappen zoals die op pagina 1 beschreven staan bij het 
hoofdstuk “Ontdubbelen aanmelding vanuit digitaal aanmeldformulier” 
 
 

 


