Instructie Icares Professional
-Beroepenfilter
-Fysieke filter
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Algemeen

1.1 Doel van de instructie
Om de loopbaanvraag van uw cliënt te beantwoorden, wilt u graag gebruik maken van de
filters in Icares Professional. In deze instructie wordt uitgelegd hoe u de filters kunt
gebruiken.

1.2 Voorbereiding
•

•

Icares Professional maakt gebruik van internet. Zorg er dus voor dat u een
computer of laptop gebruikt met een browser, zoals internet explorer of google
chrome.
Zorg dat u de gegevens om in te loggen bij de hand heeft.
◦ Internetpagina: www.icaresprofessional.com
◦ Gebruikersnaam
◦ Wachtwoord
Let op, het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

1.3 Video-instructie
De instructie van de filters in Icares Professional is ook als video beschikbaar:
www.icares.nl/files/video/filter_instructie_nl.mp4
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Icares Professional Beroepenfilter

2.1 Wat kan ik met het beroepenfilter
Met behulp van de module 'beroepenfilter' kan naar beroepen worden gezocht, zonder dat
een vragenlijst of test is ingevuld. Er kan naar beroepen gezocht worden op basis van vijf
filtercriteria, te weten:
•Beroepsniveau
•Beroepssector
•Fysieke Criteria
•Talenten en Competenties
•CUBE8 menstype

(Taco's)

Alle filters kunnen tegelijk ingezet worden, maar dat is niet noodzakelijk.
Het beroepenfilter kan in diverse situaties worden ingezet, waaronder:
•

Het maken van een snelle scan van de (on-)mogelijkheden van uw cliënt.

•

Het combineren van parameters uit diverse testonderdelen in Icares Professional

•

Het zoeken van beroepen passend bij het menstype (cube8 filter)

2.2 Waar vind ik het beroepenfilter
Het beroepenfilter is geplaatst aan de linkerzijde in het instrumentoverzicht. Selecteer eerst
de cliënt waarvoor u het filter in wilt zetten in het cliëntoverzicht, en klik op 'naar
instrumenten'. Vervolgens ziet u aan de linkerzijde van het scherm de knop 'Beroepenfilter'.
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2.3

Hoe werken de diverse onderdelen van het beroepenfilter
Beroepsniveau
Geef hier aan welke beroepsniveaus opgenomen dienen te worden in de gefilterde
resultaten. Beroepen worden in de resultatenlijst per niveau op alfabetische volgorde
getoond. Het laagst geselecteerde niveau wordt als eerste getoond.
TIP: Indien geen niveaukeuze wordt gemaakt, worden beroepen op alle niveaus
meegenomen in het filterproces.
Beroepssector
Alle beroepen in Icares Professional zijn gekoppeld aan drie sectoren. (primair, secundair
en tertiair). Indien een sector wordt geselecteerd worden alle beroepen opgenomen die een
overeenkomst vertonen met ofwel de primaire, de secundaire of de tertiaire sector van een
beroep. Er is geen onderscheid in de resultaten op basis van de waarde van de sector. Een
beroep waarbij de geselecteerde sector overeenkomt met de primaire sector van een
beroep is even waardevol als een beroep waarbij de geselecteerde sector overeenkomt
met de tertiaire sector van een beroep.
TIP: Indien geen sectorkeuze wordt gemaakt, worden alle beroepen opgenomen in de
resultatenlijst.
Fysieke Criteria (fml)
Alle beroepen in Icares Professional zijn gekoppeld aan een fysieke criteria profiel,
gebaseerd op de Functionele Mogelijkheden Lijst. Beroepen die een belastingsindicatie op
het geselecteerde fysieke criterium scoren, worden gefilterd uit de resultatenlijst van het
beroepenfilter.
Voorbeeld: Indien het criterium 'zien' wordt aangemerkt als knelpunt wordt een beroep als
taxichauffeur uit de resultaten gefilterd, omdat slecht zicht (met of zonder bril/lenzen)
mogelijk een belemmering vormt om dit beroep uit te kunnen oefenen.
Indien het criterium 'schrijven (motorisch)' wordt aangemerkt als knelpunt, zal het beroep
'schrijver' niet worden verwijderd uit de resultaten, omdat motorisch schrijven niet
essentieel is voor de uitoefening van het beroep. Er zijn alternatieven zoals een computer
beschikbaar om het knelpunt te omzeilen en het beroep goed uit te kunnen oefenen.
Uiteraard zijn beroepen niet in alle gevallen gelijk. Zo zijn er chauffeurs die enkel hun
voertuig hoeven te besturen, terwijl anderen ook helpen met laden en lossen, wat uiteraard
gevolgen heeft voor de fysieke criteria die vereist zijn voor uitvoering. De deskundigheid
van een adviseur is dan ook zeker gewenst om de resultaten op een juiste manier te
kunnen duiden.
TIP: Indien geen fysieke criteria worden aangevinkt, worden alle beroepen opgenomen in
de resultatenlijst.
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Talenten en Competenties (TaCo's)
Alle beroepen in Icares Professional zijn gekoppeld aan een talenten- en compentieprofiel.
Beroepen die positief scoren op de aangevinkte TaCo ('s), worden opgenomen in de
resultatenlijst.
Indien geen TaCo's worden aangevinkt, worden alle beroepen opgenomen in de
resultatenlijst.
TIP: Vink alleen TaCo's aan indien uw cliënt de TaCo per sé in wil zetten in het werk. Het
aanvinken van alle TaCo's waarover uw cliënt beschikt is niet het uitgangspunt, omdat het
de resultatenlijst mogelijk erg kort maakt. Een mens beschikt vaak over veel talenten, maar
slechts een deel daarvan wordt voor werk aangewend.
CUBE8 codes
Alle beroepen in Icares Professional zijn gekoppeld aan een persoonlijkheidsprofiel, op
basis van de acht menstypen in Icares Professional. Indien in het filter een menstype wordt
gekozen, worden enkel beroepen getoond die overeenkomen met het geselecteerde
menstype. Indien in het eerste vak bijvoorbeeld gekozen wordt voor 'Conventioneel',
worden enkel beroepen getoond die primair aan dit menstype zijn gekoppeld. Indien
vervolgens in het tweede vak wordt gekozen voor 'Artistiek', worden beroepen getoond die
in het persoonlijkheidsprofiel getypeerd zijn als Conventioneel, Artistiek. Beroepen die aan
'Artistiek' als primair menstype zijn gekoppeld, vallen in dat geval weg. Dezelfde procedure
geldt voor het derde menstype dat kan worden geselecteerd in het filter.
TIP: Vul alleen het eerste menstype in voor een bredere lijst met beroepen. Het invullen
van een tweede en derde menstype is niet per sé nodig.
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Icares Professional Fysieke Filter

3.1 Wat kan ik met het Fysieke Filter
Het Fysieke filter biedt de mogelijkheid om resultaten te filteren uit de beroepenlijst, op basis
van de fysieke (on-)mogelijkheden van de cliënt. Op die manier kunt u snel bekijken of
interessante beroepen fysiek haalbaar zijn voor uw cliënt. Het filter maakt gebruik van het
instrument Fysieke Criteria, in combinatie met de beroepentest en de CUBE8.

3.2 Waar vind ik het Fysieke Filter
Het fysieke filter is beschikbaar in de uitslagenlijsten van de drie CUBE8 tests, en de
beroepentest. Het filter is pas beschikbaar als één van deze instrumenten in combinatie met
de vragenlijst Fysieke Criteria is ingevuld door de cliënt.

Het filter vindt u aan de bovenzijde van de resultatenpagina

3.2 Hoe werkt het Fysieke Filter
Door het invullen van de vragenlijst Fysieke Criteria, matcht het systeem beroepen met het
fysieke profiel van uw cliënt. Nadat de beroepen door middel van beroepentest of de CUBE8
op volgorde van interesse zijn geplaatst, kunnen niet of beperkt uitvoerbare beroepen uit de
lijst gefilterd worden. Op die manier blijft een geschoonde lijst over, met enkel beroepen die
binnen de fysieke mogelijkheden van uw cliënt passen.
TIP: Omdat u het filter kunt inzetten bij het werken met de uitslagenlijst in de CUBE8 of de
beroepentest, is het efficiënt om uw cliënt te laten beginnen met het invullen van de Fysieke
Criteria.
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3.2.1 De resultaten filteren
Bij het filteren kan gekozen worden voor drie opties, te weten:

•

Alle beroepen
Indien u kiest voor de optie 'alle beroepen' worden alle beroepen getoond in de
uitslagenlijst.

•

Zonder
Indien u kiest voor deze optie kiest, worden alleen beroepen getoond waarvoor geen
'aandacht vereist' is op basis van de ingevulde Fysieke Criteria lijst. Als resultaat krijgt u
een lijst, met beroepen die waarschijnlijk op normale wijze uitvoerbaar zijn (eventueel met
aanpassingen), ondanks de fysieke klachten van uw cliënt. Alleen niet uitvoerbare
beroepen worden niet getoond.

•

Zonder

+

Indien u voor deze optie kiest, worden beroepen getoond waarvoor geen 'aandacht vereist',
of 'aandacht'gewenst is, op basis van de ingevulde Fysieke Criteria lijst. Als resultaat krijgt
u een lijst, met beroepen die op normale wijze uitvoerbaar zijn voor uw cliënt. Beroepen die
niet uitvoerbaar zijn of waarvoor mogelijk aanpassingen nodig zijn, worden niet getoond.
Tip: Fysieke ongemakken zijn per persoon erg verschillend. Zo kan iemand af en toe last
van de rug hebben, of door bijvoorbeeld een hernia zeer ernstig belemmerd zijn.
Inschattingen in Icares Professional kunnen daarom soms afwijken in relatie tot de
persoonlijke situatie van uw cliënt. Houd dat altijd in het achterhoofd als u de filters inzet in
uw begeleiding. Omdat u de specifieke situatie van uw cliënt kent, is uw rol als adviseur
daarin essentieel!
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