Gecertificeerd, en dan……?
Als u de eindopdracht goed heeft afgesloten ontvangt u van ons een certificaat, met daarop uw
registratienummer. Na het doorlezen van de tekst op de achterzijde ondertekent u de voorzijde.
Zodra wij een kopie van de ondertekende voorzijde hebben ontvangen, wordt u officieel
geregistreerd in Nederland en Duitsland.
Uw registratienummer is tevens uw wachtwoord voor het inloggen op de website www.melba.nl. Uw
gebruikersnaam voor het inloggen heeft u tijdens de Melba cursus al ontvangen. (Let op: indien u
ook de Ida cursus volgt, wordt aan uw Melba nummer een I toegevoegd. Uw wachtwoord voor het
inloggen verandert echter niet). Let op: de documenten op de inlogpagina’s zijn uitsluitend bedoeld
voor gecertificeerde Melba toepassers!
Uw registratienummer wordt, indien het bij bestelling van de Melba software in Duitsland al bekend
was, automatische vermeld op de door u ingevulde profielen. Mocht u de Melba software niet
gebruiken, vermeldt dan bij door u gemaakte profielen en rapportages altijd uw registratienummer.
Een opdrachtgever kan dit nummer bij ons checken.
Uw certificering is twee jaar geldig, u dient uiterlijk binnen een half jaar na het verstrijken van die
datum een themadag gevolgd te hebben. Het aanbod aan themadagen is te vinden op de site
www.melba.nl onder ‘Opleidingen’. Sommige themadagen zijn bedoeld voor de beginnende
toepasser, andere meer voor gevorderden. Bij meer dan 8 personen kunnen we een incompany dag
helemaal naar keuze verzorgen.
Om zelf te checken tot wanneer uw certificering geldig is kunt u op de website inloggen: daar wordt
automatisch de datum vermeld. In elk geval krijgt u van ons een mailtje wanneer deze datum in zicht
komt….tenminste……als uw mailadres bij ons bekend is! Geef veranderingen dus door!
Als u de Ida cursus (of de Melba+Mai cursus) volgt dan bent u vanaf het afsluiten van die cursus weer
twee jaar gehercertificeerd en hoeft u geen extra themadag Melba te volgen. Na die twee jaar volgt
u (voor hercertificering Ida én Melba) eerst een themadag Ida. Daarna kunt u naar behoefte Ida
themadagen of Melba themadagen volgen.
De themadagen zijn ook tegen gereduceerd tarief als toehoorder te volgen indien het thema u
aanspreekt en u nog niet gehercertificeerd hoeft te worden. Zo is bijvoorbeeld de themadag ‘Melba
SL’ altijd zinvol als u met Melba SL wilt gaan werken.
Elke keer als er nieuws te melden is met betrekking tot Melba of andere ontwikkelingen in het
werkveld komt er een nieuwsberichtje op de site onder ‘Nieuws’. Mocht u niet regelmatig op de site
kijken: 4 tot 6 maal per jaar worden de nieuwtjes verzameld in onze Melba Nieuwsbrief. Geef u
hiervoor zelf op! Wij mogen u deze niet automatisch toesturen. Vergeet niet ook hier eventuele
wijzigingen door te geven. Ook niet-Melba gecertificeerden kunnen zich voor de Nieuwsbrief
opgeven.
En voor wie met anderen via de sociale media van gedachten wil wisselen, een oproep wil plaatsen
of iets wil inbrengen: er is een Melba groep (vrij toegankelijk) en een Ida groep (alleen voor Ida
gecertificeerden) op Linked-In!
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