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Icares brengt enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit, genaamd ‘The
Feather Quill Pen’. Kort genoemd ‘The Feather’, de schrijfveer. Dat
refereert aan het logo van Icares, de veer. Wij berichten over nieuwe
ontwikkelingen binnen en buiten Icares, op het vakgebied van studie- en
loopbaanadvies.

MEER OF MINDER BEROEPEN
Uit het tevredenheidsonderzoek bleek dat de stelling ‘Het aantal beroepen
(3430) is te veel’ door bijna de helft (49%) van de respondenten
onderschreven wordt. In Nieuwsbrief 9 besteedden we hier aandacht aan.
De professional kan in het nieuwe systeem kiezen om de beroepen te
tonen of te beginnen met de sectorale uitslag. Bij de beroepen maken we
in de toekomst een onderscheid tussen kernberoepen en de volledige lijst.
Zo kan iedere professional de eigen voorkeur volgen.
Tussen 400 en 500 kernberoepen maken de uitslag overzichtelijker. Met
één klik komt de uitgebreide lijst tevoorschijn. Tegelijkertijd gaan we voor
de liefhebber een veel grotere beroepenlijst beschikbaar stellen. Er zijn
plannen om verwante beroepen en synonieme beroepsnamen op te
nemen. Deze uitbreiding heeft vooral voordelen als we de beroepen direct
gaan linken aan vacatures. Of het technisch allemaal realiseerbaar is,
wordt momenteel onderzocht. Het wordt dus niet ‘meer of minder’
beroepen, maar ‘meer en minder’ beroepen.
Het huidige aantal van 3400 beroepen blijft wel de kern om
beroepsaspecten, TaCo’s, beperkingen en fysieke mogelijkheden aan te
koppelen. Daarbij wordt de driedeling van de TaCo’s van de huidige
driepuntschaal (niet – deels – wel) uitgebreid naar een vierpuntschaal. De
TaCo’s worden gegroepeerd met de optie van een 360 graden feedback.
De veranderingen voor de TaCo’s komen aan bod in één van de komende
nieuwsbrieven.

DE PRO
In deze rubriek interviewen we iedere maand een professional in een
specifiek vakgebied. Deze maand een studiekeuzeadviseur op een
middelbare school.
Mirande van Beurden, werkzaam als decaan bij het Zwijsen College in
Veghel, en studiekeuze-/loopbaanadviseur bij de Ik Fabriek.
Wil je je even voorstellen? Sinds ongeveer twee jaar ben ik werkzaam
als decaan havo/vwo op het Zwijsen College. Tevens draai ik per jaar
enkele trajecten voor de Ik Fabriek. Een aantal jaren geleden heb ik een
paar opleidingen gevolgd: Loopbaanoriëntatie en coaching aan de Fontys
Hogeschool in Tilburg en Psychodiagnostiek Loopbaanvraagstukken bij
Saxion in Deventer. Voorheen heb ik in de jeugdhulpverlening gewerkt,
o.a. bij de jeugdreclassering, met dak- en thuisloze jongeren, bij het
Jeugd Preventie Team etc.
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Kun je iets meer vertellen over de organisatie Zwijsen College?
Op het Zwijsen College houd ik mij als decaan havo/vwo o.a. bezig met
individuele studiekeuzebegeleiding aan leerlingen, mentorondersteuning
en het organiseren van evenementen, zoals een beroepenavond en de
ladies night (een avond waarop de meiden van onze school “speeddaten”
met vrouwelijke rolmodellen die werkzaam zijn in de techniek en waar ze
een markt met bedrijven bezoeken).

Mirande van Beurden

Working 9 till 5. Kan je iets meer vertellen over hoe een werkweek of
dag er in jouw functie uitziet?
Meestal start ik de dag om 8.00 uur met het lezen van mijn e-mails. De emailtjes kunnen van verschillende personen/instanties, o.a. van
leerlingen, ouders, mentoren, hogescholen/universiteiten, etc.
Ik werk 3 dagen per week als tweedelijns decaan. Een tweedelijns
decaan ondersteunt met name de mentoren, en begeleidt de mentoren
met SLOB activiteiten (Studie Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) voor de
leerlingen. In praktijk heb ik veel gesprekken met leerlingen (eventueel
met de ouders/verzorgers erbij). De zoektocht naar de passende
vervolgstudie vind ik superleuk om te doen. Iedere keer uitvogelen wat
voor jongere je voor je hebt en erachter komen wat het beste bij diegene
past. Op een dag heb ik meerdere gesprekken met leerlingen. In gesprek
met leerlingen ga ik onderzoek doen en bespreken we bijvoorbeeld de
persoonlijkheid, arbeidsgebieden, laat ik testen (van Icares!!!) maken etc.
Verder organiseer ik SLOB-activiteiten, maak ik opdrachten voor de
leerlingen en lever ik informatie aan mentoren.
Iedere dag ziet er anders uit. Eens in de 6 weken heb ik een bijeenkomst
van de regionale decanenkring. Ook ben ik betrokken bij het organiseren
van uitstapjes of voorlichtingen voor leerlingen m.b.t. SLOB.
Wat is de meest opmerkelijke, positieve (of negatieve) gebeurtenis
tijdens je werk bij het Zwijssen College?
Ik word er blij van als ik iemand kan helpen die, voordat hij binnenkwam,
totaal niet wist welke richting op te gaan. Als ik het enthousiasme in de
ogen en houding terugzie, geeft dat voldoening. Het meest interessante
vind ik om de vragen telkens zo te stellen dat zij zelf inzicht krijgen en
zoveel mogelijk zelf antwoord geven. De verschillende typen mensen
spreken mij ook aan.
Persoonlijk help ik het liefst jongeren die er zelf niet uitkomen of die het
door een bepaalde ‘handicap’ (zoals leerlingen met autisme) moeilijk
vinden zelfstandig een studiekeuze te maken, jongeren die thuis niet
ondersteund worden, maar ook leerlingen die een doel moeten hebben om
gemotiveerd te blijven hun middelbare school goed af te ronden. Ook
leerlingen die op het laatste moment komen en maar net op tijd gaan
nadenken over hun studiekeuze, vind ik leuk te begeleiden. Hoewel ze op
dat moment zelf stress kunnen ervaren, zijn ze ook heel gedreven om te
onderzoeken wat bij hen past. Het is soms lastig inplannen op het laatste
moment, maar ik vind het wel grappig en een uitdaging.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen, zorgen in jouw vakgebied die je wilt
delen?
Leerlingen moeten steeds serieuzer met hun studie bezig zijn. Studeren
kost momenteel veel geld. Een verkeerde keuze maken en dan switchen
van studie kan dus vervelende gevolgen hebben. Tevens moeten
leerlingen door o.a. de studiekeuzecheck kunnen aantonen dat zij
gemotiveerd zijn voor de opleiding. De studiekeuzecheck vind ik een
goede zaak. Ik denk dat het toekomstige plusdocument hierbij een goede
bijdrage kan leveren. Leerlingen kunnen laten zien wat zij naast de
behaalde cijfers in huis hebben.
Wat houdt je bezig binnen de samenleving/de politiek?
Momenteel de vluchtelingenproblematiek, het terrorisme en de afstand
die dit creëert in de samenleving.
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Wil je nog iets kwijt aan Icares of de lezers van the Feather?
Aan het begin van het schooljaar heb ik de cursus van Icares gevolgd.
Zodoende kreeg ik meer zicht op de mogelijkheden. Mocht je dit nog niet
gedaan hebben, raad ik het echt aan!

WERKVORMEN
Tests zijn een handvat voor het gesprek. Soms heb je het gevoel dat
gesprekken en testuitslagen tekortschieten. Een vraag naar aanvullende
werkvormen en methodieken van een nieuwe klant bracht ons op het
volgende idee.
Icares gaat werkvormen inventariseren en overzichtelijk bij elkaar zetten.
Icares Professional krijgt er zodoende een database met werkvormen bij.
Dit wordt een uitgebreid bestand vol oefeningen, technieken en
hulpmiddelen. We proberen de informatie zo te ordenen dat voor een
loopbaanprofessional al deze informatie niet als een lawine aanvoelt. Icares
Professional biedt straks suggesties om werkvormen bij bepaalde
loopbaandilemma’s in te zetten. Deze database zal gratis beschikbaar zijn
voor alle gebruikers van Icares Professional.
Als er werkvormen zijn, die je met andere wilt delen, mail aan:
info@icares.nl.

NIEUWS
Er is voor de zomervakantie nog een training Icares Professional, op
woensdag 1 juni 2016.
Tijdens deze training kijken we naar de achtergronden van Icares
Professional, alle gebruiksmogelijkheden en wisselen we ervaringen uit.
Interesse om een training te volgen?
Er is een nieuwe instructievideo uit van Icares Professional speciaal voor
nieuwe gebruikers van Icares.
Op dinsdag 14 juni 2016 is Icares telefonisch slechter bereikbaar, omdat
we ons jaarlijkse teamuitje hebben. Stel je vragen bij voorkeur per mail of
een dag eerder of later.
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