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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 studieen loopbaanadvies.
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In de komende tijd worden alle instrumenten van Icares opnieuw
geprogrammeerd. Daarvoor vragen we klanten om hun ervaringen met
ons te delen. Alle klanten die met het klanttevredenheidsonderzoek mee
willen doen, krijgen tijdelijk toegang tot het totale Icares Professional
pakket. Velen hebben zich daarvoor aangemeld. Stuur een mailtje
(info@icares.nl) als je hiervoor belangstelling hebt.
Van de bestaande klanten krijgen we vaker feedback, waar we op
inspelen. Een logische vraag is ‘Hoe denkt de rest van het werkveld over
Icares? Daarom loopt er nu een proefperiode voor niet-klanten. Dat houdt
in dat tot 1 december gebruik gemaakt kan worden van Icares
Professional
met als tegenprestatie deelnemen aan het tevredenheidsonderzoek.
Eind november wordt de enquête afgenomen. In een latere Nieuwsbrief
besteden we aandacht aan de resultaten. Dit alles doen we met het doel
om volgend jaar de verbeteringen te implementeren in het nieuwe
systeem.

DE PRO
In deze rubriek interviewen we iedere maand een professional. Deze
maand Annet Kuijvenhoven.
Wil je je even voorstellen? Mijn naam is Annet Kuijvenhoven. Ik ben
decaan voor atheneum en havo aan het Corlaer College in Nijkerk. Zoals
veel professionals heb ik hiervoor ook heel andere functies vervuld. Zo
was ik stagebegeleider bij de VMBO afdeling van het Corlaer College en
officemanager bij een financieel adviesbureau. Daarvoor ben ik ook nog
directiesecretaresse geweest.
Wil je iets meer vertellen over het Corlaer College en je functie?
Het Corlaer College is een vrij nieuwe school, dat onderwijs verzorgt van
atheneum tot lwoo (leerwegondersteunend onderwijs). Er is een nieuwe
kijk op onderwijs in praktijk gebracht. Het Corlaer College wil een school
zijn waar niet over of zonder een leerling wordt beslist en gesproken. De
leerling op het Corlaer College is in steeds toenemende mate eigenaar
van zijn eigen leerproces en verlaat de school met een diploma en zicht
op zijn kwaliteiten en competenties zodat hij voorbereid is op ‘een leven
lang leren’. Het onderwijsconcept van het Corlaer gaat ervan uit dat
leerlingen gemotiveerd zijn (meer gemotiveerd raken) als er iets te kiezen
is. De leerling wordt op het Corlaer College begeleid in het in
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toenemende mate zelfstandig werken en leren. De zelfstandigheid maakt
het makkelijker om een keuze te maken en we verwachten (en meten dat
ook) dat de kans op studiesucces in het vervolgonderwijs groter is. Als
decaan werk ik vooral voor leerlingen havo en atheneum. Vanaf het
vierde jaar kom ik in beeld. Bij de profielkeuze en de vakkenpakketkeuze
begeleidt een collega. Leerlingen kiezen een opleiding binnen het HBO of
universiteit of eerst voor een tussenjaar. Sporadisch kiezen leerlingen
voor een MBO-studie.

Annet Kuijvenhoven

Working 9 till 5. Kan je iets meer vertellen over hoe een werkweek of
dag er in jouw functie uitziet? Mijn werkweek bestaat uit drie dagen
(maandag, dinsdag en donderdag). Maar daar ben ik flexibel in, dat is
mogelijk omdat ik dicht bij de school woon. Ik werk klassikaal en
individueel. We staan stil bij hoe leerlingen keuzes maken. Bij het maken
van de keuze, maar ook bij praktische zaken zoals inschrijven en DUO
bied ik ondersteuning. De leerling houdt een toekomstdossier bij. Daarin
is ook een vragenlijst voor de ouders opgenomen. Ieder jaar voer ik met
alle leerlingen een gesprek. Ik zit op een zichtbare plek midden in de
school, daardoor is de toegang tot de decaan laagdrempelig. De decaan
moet voor alle leerlingen goed zichtbaar zijn. Ik ben enthousiast over
Icares Professional. Dat zet ik op het eind van het traject in. Eerst moet
het denkproces bij de leerling in gang gezet worden. Het zoeken met
leerlingen naar mogelijkheden geeft vleugels. Ik vind het erg leuk om
samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn/haar talenten en
competenties.
Wat is de meest opmerkelijke, positieve (of negatieve) gebeurtenis
tijdens je werk bij het Corlaer College? Een moment waar je als
professional blij van werd?
Het is altijd leuk om te zien dat leerlingen met (keuze)stress later de rust
vinden om een gefundeerde keuze te maken. Dat lukt eigenlijk bijna
altijd.
Ik heb net de cursus Loopbaanbegeleiding en -Coaching bij Fontys
afgerond. Dat kan ik iedereen aanbevelen. (Noot redactie: Navraag
leverde op dat er nog plaatsen vrij zijn voor de nieuwe cursus die in
november begint.)
Zijn er nieuwe ontwikkelingen, zorgen in jouw vakgebied die je wilt
delen?
De afschaffing van Stufi vind ik veel druk geven op de keuze, dit maakt
onzeker. Leerlingen hebben nu het gevoel dat ze voornamelijk moeten
kijken naar baankansen na hun studie omdat ze hun opgebouwde
studieschuld terug moeten kunnen betalen. Dit kan ten koste gaan van een
keuze voor bijvoorbeeld creatieve beroepen of beroepen waarin op dit
moment de baankans laag is. Het zou mooi zijn als leerlingen een studie
kunnen kiezen die het best past bij hun kwaliteiten en interesses.
Wat houdt je bezig binnen de samenleving/de politiek?
Ik volg maatschappelijke ontwikkelingen. Ook voor mijn werk. Daarbij
haal ik mijn inspiratie ook uit het geloof. Vanuit de christelijke visie is
ieder mens waardevol en heeft ieder mensen talenten die hij/zij mag
gebruiken ten dienste van zichzelf, maar ook van de ander. Vanuit de
politiek is er gelukkig steeds meer aandacht voor levenslang leren. Dat
vind ik positief. Ik hou ervan om zaken positief te bekijken. Dat kan ik
iedereen aanraden.
Wil je nog iets kwijt aan Icares of de lezers van the Feather?
In dit vakgebied betekenen we echt iets voor anderen. Dat moeten we
koesteren.
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Internationaal
De naam Icares staat voor International Career and Education Services.
Hoe internationaal is Icares?
Laatst kregen we de vraag uit het werkveld hoeveel beroepen Icares
Professional bevat. Dat zijn er meer dan 28.000. Hieronder het staatje
met de land-taal combinaties.
Land

Taal

Aantal
België
Nederlands
2.366
België
Duits
564
Bulgarije
Bulgaars
3.057
Engeland
Engels
3.355
Frankrijk
Frans
3.175
Ierland
Engels
3.347
Marokko
Arabisch
3.157
Nederland
Nederlands
3.418
Roemenië
Roemeens
1.736
Rusland
Russisch
3.062
Spanje
Spaans
1.497
Het totaal aantal opleidingen in icares.com bedraagt bijna 50.000 in 123
landen.

NIEUWS
Op donderdag 5 november 2015 is de laatste training Icares
Professional voor dit jaar geweest. Tijdens deze training kijken we naar
de achtergronden van Icares Professional, alle gebruiksmogelijkheden
en wisselen we ervaringen uit. Interesse om een training te volgen? In
2016 zijn er weer nieuwe trainingen.
Nieuwe video
Het instrument Fysieke Criteria geeft inzicht in de fysieke mogelijkheden
van de cliënten. Vervolgens kan met het Fysieke Filter gekeken worden
welke beroepen nog uitvoerbaar zijn. Deze video geeft meer informatie
over dit instrument, dat vooral voor professionals in de re-integratie (2e
en 3e spoor) en coaches/adviseurs van bijzondere doelgroepen
waardevol zal zijn.
Nieuwe beroepen
De beroepenwereld is altijd in beweging. Icares kiest ervoor om weinig
voorkomende beroepen niet al te snel te verwijderen. Maar de
suggesties voor nieuwe beroepen honoreren we graag.
Er zijn jaarlijks veel nieuwe opleidingen. In 2015 zijn er wereldwijd
honderden studies aan het databestand van Icares-opleidingen
toegevoegd.
Er zijn uiteraard minder nieuwe beroepen. In de afgelopen tijd zijn er
zo’n 40 beroepen toegevoegd. Het totaal is nu 3418. Een greep uit de
nieuwe aanwinst: drone operator, blogger, vlogger, 3D printspecialist,
moleculair kok, crowdfunding specialist, scrum master, weddingplanner
en wijkbeheerder. Suggesties voor nieuwe beroepen blijven welkom.
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