Nieuwsbrief Icares

THE FEATHER

QUILL PEN

NUMMER 5 / 2016

DEZE MAAND
-

Proefperiode
Vlaanderen

-

-

De Pro; Lobke
Dedrie
Decazine

-

Jong Talent: Bram
van Gorp

-

CAP5

-

Nieuws en vraag

-

Nieuws

-

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. Deze keer met een Vlaams tintje.

PROEFPERIODE VLAANDEREN
Dit jaar start Icares, net als vorig jaar voor Nederland, een proefperiode
van Icares Professional voor de zakelijke markt in Vlaanderen.
Momenteel is Icares bezig met het vernieuwen en verbeteren van het
gehele systeem. Daartoe inventariseren we in de komende tijd de
ervaringen, wensen en meningen uit het werkveld in Vlaanderen, nadat
we dat vorig jaar voor Nederland gedaan hebben.
Tot 1 december 2016 kunnen alle modules en mogelijkheden van Icares
Professional kosteloos gebruikt worden. In ruil hiervoor vragen we om na
deze periode een enquête in te vullen met betrekking tot het complete
instrument, zodat wij de input kunnen gebruiken voor de optimalisering
van ons systeem
Werkt u in Vlaanderen en wilt u de kans benutten om kennis te maken
met alle instrumenten en modules van Icares Professional? Meld u dan
hier aan.

De Pro
In deze rubriek interviewen we een professional in een specifiek
vakgebied. Deze maand gaan we over de grens. Lobke Dedrie is
loopbaanadviseur aan de Artveldehogeschool in Gent.

-

-

Nieuwtjes

Voorstellen
Lobke Dedrie, sinds 2004 werkzaam op de dienst studieadvies van de
Arteveldehogeschool. Ik ben er studiekeuze-expert en sinds dit jaar ook
loopbaancoach. Ik ben gefascineerd door de unieke sterke punten die
iedereen heeft. Het triggert mij om samen met mensen op zoek te gaan
naar hun drijfveren en hoe deze zuurstof kunnen geven in hun opleiding,
job en leven. Het geeft mij plezier om anderen te motiveren en het beste in
hen naar boven te halen.
Kun je iets meer vertellen over de Arteveldehogeschool waar je
werkzaam bent en de afdeling of functie?
Op de Arteveldehogeschool studeren 14 000 studenten, verspreid over 17
professionele bacheloropleidingen. Daarnaast bieden we ook enkele
bachelor-na-bachelor opleidingen en postgraduaten aan. De dienst
studieadvies is er voor kandidaat-studenten, studenten, oud-studenten,
medewerkers en andere externe partners. Wij ontwikkelen en bieden
begeleiding voor studenten, van voor de poort tot ver na de poort. Ons
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motto is “begeleiding op maat, elke talent verdient coaching”. Onze
expertisedomeinen zijn studiekeuze, trajectcoaching, leercoaching,
taalondersteuning, diversiteit, afstuderen en loopbaancoaching.
Hoe ziet je werkweek of een gemiddelde werkdag eruit?
Mijn werk is heel afwisselend. Mijn hoofdbezigheden zijn
studiekeuzegesprekken, loopbaancoaching, begeleiding van secundaire
scholen, ondersteuning van onze opleidingen, studiekiezers informeren.
Daarnaast ben ik vaak betrokken bij innoverende projecten binnen de
hogeschool om onze begeleiding steeds te optimaliseren, dus dat vraagt
veel overlegmomenten .

Lobke Dedrie

Wat is de meest opmerkelijke, positieve (of negatieve) gebeurtenis
tijdens je werk bij Artevelde? Een moment waar je als professional blij
van werd?
De lancering van de website ‘Klaar voor hoger onderwijs’
(www.klaarvoorhogeronderwijs.be) in 2010 kunnen we beschouwen als
een mijlpaal, niet alleen voor de Arteveldehogeschool, maar ook voor het
brede onderwijsloopbaanbeleid in Vlaanderen. Samen met enkele
collega’s ontwikkelde ik deze webtool, waarin we leerlingen en hun
leerkrachten sensibiliseren over de verwachtingen van het hoger
onderwijs. Via zelftests en remediëringsoefeningen werpen we een licht op
vier basiscompetenties die belangrijk zijn in het hoger onderwijs:
studiekeuze-, leer-, taalcompetenties en mediawijsheid. We vormden meer
dan 1000 leerkrachten om deze tool te gebruiken en jaarlijks zijn meer dan
10 000 leerlingen actief op de tool. Ondertussen pikte onze minister van
onderwijs ons pionierswerk op en werkt onze dienst mee aan de
ontwikkeling van een nog beter en uitgebreider oriënteringsinstrument dat
Vlaanderenbreed geïmplementeerd zal worden. Het is fijn om als
medewerker te weten dat je duizenden studiekiezers een stapje dichter bij
hun favoriete keuze kan brengen.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen, zorgen in jouw vakgebied die je wilt
delen?
Er is steeds meer aandacht voor het studiekeuzeproces in Vlaanderen, wat
ik alleen maar kan toejuichen. Toch merk ik dat veel studiekiezers nog te
weinig zicht hebben op hun sterktes en op wat hen motiveert. Het is naast
hun eigen verantwoordelijkheid ook aan ons, de scholen én hun omgeving
om hen daarmee in contact te brengen, zodat we de juiste student op de
juiste plaats krijgen.
Wat houdt jou bezig binnen de samenleving / de politiek?
De Rode Duivels kunnen me steeds bekoren . Ik ben niet zo’n kenner van
politiek, maar waar ik me soms zorgen over maak is de toenemende druk op
de mentale gezondheid van mensen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat
mensen genoeg energie krijgen om de combinatie van inspanning én
ontspanning vol te houden? Daar zijn nog geen pasklare antwoorden op.
Steeds meer Nederlandse studenten gaan in Vlaanderen studeren.
Welke tips heb je voor hen?
Dat zijn dezelfde tips als voor de Vlaamse studenten: denk goed na over je
studiekeuze, beschouw studeren als een fulltime job, plan goed, blijf
gemotiveerd en vraag hulp wanneer nodig. Misschien toch een extraatje
voor de Nederlandse studenten: geniet van het Vlaamsche land en daarbij
denk ik niet in het minst aan eten en drinken .
Wat zijn je ervaringen met Icares?
Schitterend! Wij gebruiken vooral de beroepentest uit Icares Professional.
Voor veel studiekiezers is de link naar mogelijke beroepen een echte eyeopener. Zien wat je later kunt doen brengt voor velen rust. Het toont ook
vaak de relativiteit van de opleiding die ze zullen volgen. De invoering van
de meer Vlaams getinte beroepen in de lijst is een echte meerwaarde voor
ons.
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Wil je nog iets kwijt aan Icares of de lezers van the feather?
Keep up the good work! Bewuste loopbaankeuzes worden nog belangrijker
in de toekomst, dus het werk van Icares blijft relevant.

DECAZINE
Het verenigingstijdschrift DecaZine is een weerspiegeling van het brede
werkterrein van schooldecanen, andere loopbaanbegeleiders en
aansluitingscoördinatoren voortgezet onderwijs-hoger onderwijs.
In dit tijdschrift staat een bijdrage van Hans Smetsers over Icares
Professional en icares.com

JONG TALENT
Deze Feather, Bram van Gorp aan het woord over zijn stage voor de
opleiding Vertaler Engels.

Bram van Gorp

Spannend; zo zag ik mijn stage bij Icares van tevoren vooral. Ik studeer al
een tijd als afstandsstudent aan de Hogeschool West-Nederland als
Tolk/Vertaler Engels-Nederlands. Vanwege mijn Asperger Syndroom (een
lichte vorm van autisme) gaat me het studeren vanuit thuis beter af, omdat
ik zo zelf mijn rooster samenstel en vlagen van spanning of overprikkeling
me niet in mijn studie kunnen hinderen. Dat gaat al jaren goed, maar toen ik
hoorde dat ik voor de afronding van de studie een stage moest gaan lopen,
was dat toch een groot contrast met de onafhankelijkheid die ik gewend
was van mijn studie. Mijn plan was altijd om als freelance vertaler aan de
slag te gaan; een vastomlijnde werkdag op kantoor zag ik nooit zitten. Ik
stelde me een formeel, onpersoonlijk kantoor voor waar ik met veel
tegenzin en spanning heen zou gaan.
Het verbaasde me dus toen ik na een prettig gesprek toch gemotiveerd was
om mezelf uit te dagen door bij Icares een stage te beginnen. Naast dat ik
hier lekker met taal aan de slag kon en alsnog relatief zelfstandig kon
werken, ben ik ook verrast door de onverwachte pluspunten: het besef dat
een kantooromgeving helemaal niet saai, grijs en formeel hoeft te zijn, dat
ik me blijkbaar makkelijker aanpas aan een nieuwe sociale omgeving dan ik
zelf dacht en vooral, het zelfvertrouwen dat ik opbouw door die elementen
van mijn autisme zo direct uit te dagen en te relativeren.
Het helpt natuurlijk dat het werk me ligt en Icares gewoon een fijne, rustige
werkomgeving is, met begrip voor mijn problematiek. Maar daarbij is het
ook de betrokkenheid bij het bedrijf die ik om me heen zie, die me mijn
oude definities van mezelf in twijfel doen trekken. Misschien kan ik meer
dan ik denk en is de sociale werkplek een realistischer toekomstbeeld dan
ik altijd dacht. Zo is mijn intimidatie door het onvoorspelbare omgeslagen in
een nieuw enthousiasme. Dat dit uitgerekend hier gebeurde, waar het juist
de missie is om mensen te helpen zich te oriënteren op hun toekomst met
behulp van zelfkennis en verkenning van nieuwe mogelijkheden, is
natuurlijk ook meteen het beste argument voor de effectiviteit van Icares
zelf!
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Nieuwe test: CAP5
Vanuit onze klanten krijgen we vaak de vraag waarom we geen aanlegtest
in het pakket aanbieden. Daarvoor is een belangrijke reden dat een
capaciteitentest (te) vaak de nadruk legt op waar iemand niet goed in is.
Toch hebben we in samenwerking met een Vlaams bureau een nieuwe
testbatterij ontwikkeld. De onderdelen zijn: Spelling, Zinnen, Woordkennis,
Analogieën, Rekenen, Cijferreeksen, Figuren reeksen, Ruimtelijk inzicht en
Technisch inzicht. Icares is momenteel bezig met uitslagen van de
verschillende testonderdelen te normeren. In de praktijk merken we dat een
lange testafname voor professional en cliënt onwenselijk is. Dat betekent
dat we proberen in ongeveer 15 minuten per onderdeel toch een valide en
betrouwbare uitslag tot stand te brengen op meerdere niveaus. Met de
voorlopige normgroep hebben we de testonderdelen inmiddels bij ongeveer
300 mensen ingezet. Nu analyseren we de antwoorden en de duur per
antwoord.
Voordat de nieuwe programmatuur af is, is de nieuwe testbatterij te
gebruiken door al onze klanten. Met de restrictie dat de uitslag slechts
indicatief is. De maximale tijdsduur (25 minuten per testonderdeel) wordt
niet door het systeem bewaakt en moet door de testbegeleider in de gaten
gehouden worden.
Aanmelden voor de proefperiode. De aanmelding is organisatiebreed.
Collega Icares Professional gebruikers kunnen dus ook de CAP5 testen
inzetten.

NIEUWS EN VRAAG
Er zijn trainingen Icares Professional, op donderdag 13 oktober en
donderdag 10 november 2016. Voor de training van 10 november zijn
nog plaatsen beschikbaar. Tijdens deze training kijken we naar de
achtergronden van Icares Professional, alle gebruiksmogelijkheden en
wisselen we ervaringen uit. Interesse om een training te volgen?
Vraag over presentatie beroepen:
Icares overweegt om de beroepen te presenteren op verschillende
manieren. We horen nogal eens dat 3400 beroepen voor sommige
gebruikers te veel is. Vandaar dat we een lijst maken met ongeveer 400
tot 500 kernberoepen. In de vernieuwde Icares Professional kan voor
deze optie gekozen worden.
Nu onderscheidt het UWV kansberoepen. Naar deze beroepen is nu veel
vraag of dat is de verwachting voor de komende jaren. Een praktisch
punt is dat voor deze beroepen opleidingsvouchers zijn aan te vragen.
Voor de dagelijkse praktijk kan het handig zijn op deze kansberoepen
van het UWV apart aan te geven in onze beroepenlijst. We leggen de
vraag neer bij het UWV om op de hoogte gehouden te worden van
veranderingen. Vraag aan jou: Is er behoefte aan de toevoeging
kansberoepen? Mail je reactie aan hans@icares.nl
Team Icares heeft deelgenomen aan de pub quiz van de Rotary Bladel,
Reusel, de Mierden, we hebben een knappe vierde plaats behaald.
De opbrengst van deze avond, ruim € 3000,- komt ten goede aan
stichting Chitungulu
afmelden nieuwsbrief
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