Fysieke kenmerken
MELBA+Mai is een module van het MELBA systeem: met MELBA kunnen
sleutelkwalificaties gedocumenteerd worden, met MELBA+Mai kunnen, als aanvulling
op MELBA, de lichamelijke capaciteiten van een persoon of de lichamelijke
capaciteiten die vereist worden binnen een functie vastgelegd worden.
Daarvoor heeft MELBA+Mai capaciteiten- en eisenprofielen met ieder 25 kenmerken
met betrekking tot de categorieën informatie, lichaamshouding, voortbeweging en
lichaamsdeelbeweging. Bovendien zijn verschillende complexe fysieke kenmerken
opgenomen.
Met deze 25 kenmerken worden een aantal van de kenmerken van het IMBA
documentatiesysteem geïntegreerd in het MELBA systeem. De afkorting ‘Mai‘ staat
dan ook voor ‘Merkmale aus IMBA‘ (ofwel: kenmerken uit IMBA). IMBA is een systeem
wat gericht is op het in beeld brengen van lichamelijke kenmerken, met vele
detailanalyses, waardoor het in totaal meer dan 175 kenmerken beschrijft. IMBA is
niet in het Nederlands vertaald.
Voor de beoordeling van de kenmerken gebruikt MELBA+Mai de bekende
vijfpuntsschaal van MELBA. Daarnaast is aan de schaal nog een profielwaarde
toegevoegd, waarmee kan worden aangegeven dat een capaciteit of eis niet aanwezig
is (0).
Om ook voor MELBA+Mai tot een betrouwbare beoordeling te komen, zijn er voor de
toepasser van deze module verschillende hulpteksten:
Deze hulpteksten zijn deels al vanuit MELBA bekend. De
Definities
voorbeelden en beoordelingscriteria zijn in MELBA+Mai
Deelgebieden
echter anders geconcretiseerd dan in MELBA. Met de
Beoordelingscriteria
deelgebieden is daarnaast een verdere specificatie van de
Voorbeelden
definities opgenomen.
De module MELBA+Mai is een aanvulling op MELBA: basis is het MELBA profiel. In
bepaalde gevallen wordt daar het MELBA+Mai profiel aan toegevoegd. Het gebruik van
deze module is aan te bevelen in alle situaties waarbij naast de sleutelkwalificaties ook
lichamelijke aspecten in aanmerking genomen moeten worden.
MELBA en MELBA+Mai: naast het MELBA handboek krijgt u een MELBA+Mai
handboek, met handleiding 6 en 7. Daarin vindt u tevens de complete formulierenset,
bestaande uit profielformulieren en profielvergelijkingsformulieren.
Software: de software versie van de module MELBA+Mai is in ontwikkeling en wordt
zodra deze klaar is, als aanvullende module op de MELBA Software aangeboden.
Opleiding: voor een effectieve en betrouwbare toepassing van MELBA+Mai is
deelname aan een training noodzakelijk. Deze is alleen toegankelijk voor MELBA
gecertificeerden en telt mee voor uw hercertificering. Voor meer informatie zie onze
website www.melba.nl onder ‘Opleidingen’ en dan naar ‘Melba’.

