Instructie Icares Professional voor cliënten
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1

Algemeen

1.1 Doel van de instructie
Om uw loopbaanvraag te beantwoorden, vraagt uw adviseur om (delen van) Icares
Professional in te vullen. Het is raadzaam om deze instructie door te lezen. Hierin staat wat
u te wachten staat. Bij de verschillende onderdelen krijgt u ook op het scherm instructies.
Icares Professional bevat meerdere (test)instrumenten. Het is mogelijk dat u niet alle
instrumenten invult. In deze instructie kan daarom informatie staan, die u over kunt slaan.
Hieronder heeft uw adviseur aangegeven welke instrumenten u in dient te vullen.
Beroepentest
CAPAZ-studie
CAPAZ-werk
CUBE 8 Fotoboek
CUBE 8 Prikbord
CUBE 8 Schoolbord
Talenten en competenties
Fysieke Criteria










1.2 Voorbereiding
•

•

•

1.3

Icares Professional maakt gebruik van internet. Zorg er dus voor dat u een
computer of laptop gebruikt met toegang tot het internet. Een
breedbandinternetverbinding en een moderne browser, zoals internet explorer of
google chrome zijn gewenst.
Zorg dat u de gegevens om in te loggen bij de hand heeft.
◦ Internetpagina: www.icaresprofessional.com/client
◦ Cliëntcode
◦ Wachtwoord
Let op, het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
Zorg dat u uitgerust bent voor u begint. Als u merkt dat de concentratie minder
wordt, of u voelt zich moe, dan kunt u uitloggen en het invullen van de vragenlijst op
een ander moment voortzetten. De ingevulde resultaten worden opgeslagen, zodat
uw werk niet verloren gaat.

Privacy
Icares B.V. is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze
organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en
dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Daarnaast maakt Icares Professional
gebruik van beveiligde websites.
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Icares Professional gebruiken
Om het programma te gebruiken, dient u naar de internetpagina van Icares Professional te
gaan. Typ onderstaand internetadres in de adresbalk van uw browser en klik daarna op
'enter':

www.icaresprofessional.com/client
Onderstaande pagina opent zich:

2.1 Inloggen
Vul in de daarvoor bestemde vakken de cliëntcode en het wachtwoord in. Let daarbij op
dat het wachtwoord hoofdlettergevoelig is. Als u de gegevens kopieert vanuit een email
van uw adviseur, let er dan op dat u geen spaties mee kopieert. Als u de gegevens
ingevuld hebt, klikt u vervolgens op de knop 'inloggen'.
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2.2 Een test starten
Nadat u ingelogd bent, opent de pagina 'instrumentoverzicht' met de verschillende tests
zich. Achter de tests die uw adviseur voor u heeft klaargezet, ziet u 'start' staan. Door te
klikken op 'start', wordt de test gestart.
Via de knop 'instrumentoverzicht' in de bovenste balk, kunt u altijd terug naar deze pagina.

Als u een test ingevuld heeft, verandert term 'start' in 'uitslag' of 'afgerond', Als er uitslag
staat, kunt u daarop klikken om naar de uitslagen van de test te gaan. Als er 'afgerond'
staat, ziet u de uitslag niet. Samen met uw adviseur bespreekt u de uitslag in het volgende
gesprek.
In de bovenste balk kunt u ook de taal wijzigen, helppagina's oproepen en uitloggen.

2.3 Dossier
Icares Professional beschikt over een dossierfunctie, waarin u beroepen kunt plaatsen die
aanspreken. Klik op
om een beroep aan het cliëntdossier toe te voegen. Een reeds in
het dossier opgenomen beroep wordt met
aangeduid.
Klik op 'dossier' in het linker menu om het dossier in te zien. Klik op 'verwijderen' achter een
beroep om het beroep uit het dossier te verwijderen.

2.4 Opslaan en afsluiten
Als u klaar bent met het programma, kunt u rechtsboven klikken op 'uitloggen'. Alle
gegevens worden dan opgeslagen, en het programma wordt afgesloten.
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De instrumenten

3.1 De beroepentest

•

De beroepentest is een interessetest die bestaat uit 63 vragen verdeeld over negen
pagina's (in sommige versies van de test volgen hierna nog 26 vragen verdeeld over drie
pagina's).
De uitslag bestaat uit een lijst concrete beroepen, gesorteerd op de persoonlijke interesse
en op niveau.
Klik steeds op het best passende antwoord. Denk niet te lang na. De eerste keuze is vaak
de beste. Om deze reden kan niet worden teruggeklikt naar voorgaande pagina's.
De 'lege' blokjes onder de vragen geven aan hoeveel pagina's met vragen nog volgen.
Wanneer niet alle vragen op een pagina zijn ingevuld kan niet worden doorgeklikt naar de
volgende pagina. Controleer daarom of alle vragen zijn beantwoord en klik dan op
'volgende' om door te gaan naar de volgende pagina.
Werk rustig maar gestaag door. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

•

Voorbeeldvraag:

•

•
•
•

zwak
Ik sport graag:

0

matig

redelijk

sterk

0

0

0
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3.2

CAPAZ Studie
Dit instrument bestaat uit een vragenlijst die de studiehouding in beeld brengt. De CAPAZ
houdt rekening met een vijftal aspecten die van invloed zijn op de studiehouding:
Concentratievermogen, Aanpak studie, Prestatiemotivatie, Angst om te falen en
Zelfvertrouwen.

•

De vragenlijst bestaat uit 75 uitspraken, verdeeld over 10 pagina's .
Ga na in hoeverre iedere uitspraak op u van toepassing is en klik vervolgens op het best
passende antwoord. Denk niet te lang na, het gaat om de eerste indruk.
De 'lege' blokjes onder de vragen geven aan hoeveel pagina's met vragen nog volgen.
Wanneer niet alle vragen op een pagina zijn ingevuld kan niet worden doorgeklikt naar de
volgende pagina. Controleer daarom of alle vragen zijn beantwoord en klik dan op
'volgende' om door te gaan naar de volgende pagina.
Werk rustig maar gestaag door. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

•

Voorbeeldvraag:

•
•
•

klopt helemaal niet klopt niet echt klopt redelijk klopt helemaal
Ik studeer op vaste tijden

0

0

0

0
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3.3

CAPAZ Werk
Dit instrument bestaat uit een vragenlijst die de werkhouding in beeld brengt. De CAPAZ
houdt rekening met een vijftal aspecten die van invloed zijn op de werkhouding:
Concentratievermogen, Aanpak werk, Prestatiemotivatie, Angst om te falen en
Zelfvertrouwen.

•

De vragenlijst bestaat uit 78 uitspraken, verdeeld over 11 pagina's .
Ga na in hoeverre iedere uitspraak op u van toepassing is en klik vervolgens op het best
passende antwoord. Denk niet te lang na, het gaat om de eerste indruk.
De 'lege' blokjes onder de vragen geven aan hoeveel pagina's met vragen nog volgen.
Wanneer niet alle vragen op een pagina zijn ingevuld kan niet worden doorgeklikt naar de
volgende pagina. Controleer daarom of alle vragen zijn beantwoord en klik dan op
'volgende' om door te gaan naar de volgende pagina.
Werk rustig maar gestaag door. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

•

Voorbeeldvraag:

•
•
•

klopt helemaal niet klopt niet echt klopt redelijk klopt helemaal
Ik kan me goed concentreren

0

0

0

0
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3.4 CUBE 8
De CUBE 8 laat beroepen zien waar u wellicht nog niet aan gedacht hebt, maar wel
interessant vindt. De CUBE 8 is geen test maar verruimt de horizon. Op die manier krijgt u
beroepen te zien op basis van uw oriëntatievoorkeur. Er zijn drie verschillende ingangen.

3.4.1 Fotoalbum
•
•
•

•
•
•
•

Het fotoalbum bestaat uit 8 x 5 foto's. Onder de foto van de beroepsbeoefenaar staat een
bijschrift enkele beroepsnamen.
U kiest steeds meest aansprekende beroep door op de betreffende foto te klikken. Als geen
van de beroepen aanspreekt, kies dan het beroep dat u het minste tegenstaat.
Op het eind krijgt u de acht gekozen foto's nogmaals te zien om deze op volgorde te zetten.
Bent u niet tevreden over de volgorde? Klik dan op de kleine afbeelding om deze terug te
plaatsen.
Is de volgorde akkoord, klik dan rechtsonder op 'volgorde bevestigen'
Werk in een rustig tempo en denk niet te lang na.
Zet aansprekende beroepen in het dossier via het mapje achter de beroepsnaam.
De test duurt ongeveer 7 minuten.

3.4.2 Schoolbord
•
•

•
•
•
•
•

Het schoolbord bestaat uit acht vakkenpakketten.
Kies steeds het meest aansprekende vakkenpakket (of de bijbehorende omschrijving) door
erop te klikken. Ga door totdat u alle vakkenpakketten hebt aangeklikt. Als geen van de
vakkenpakketten aanspreekt, kies dan het vakkenpakket dat u het minste tegenstaat.
Bent u niet tevreden over de volgorde? Klik dan op de kleine afbeelding om deze terug te
plaatsen.
Is de volgorde akkoord, klik dan rechtsonder op 'volgorde bevestigen'
Werk in een rustig tempo en denk niet te lang na.
Zet aansprekende beroepen in het dossier via het mapje achter de beroepsnaam.
De test duurt ongeveer 5 minuten.

3.4.3 Prikbord
•
•

•
•
•
•
•

Het prikbord toont acht mensen die iets over zichzelf vertellen
Lees de verhaaltjes aandachtig door en kies steeds de persoon waarin u zich het meest
herkent door op het memoblaadje te klikken. Ga door totdat u alle verhaaltjes hebt gehad.
Als geen van de verhaaltjes aanspreekt, kies dan het verhaal dat u het minste tegenstaat.
Bent u niet tevreden over de volgorde? Klik dan op de kleine afbeelding om deze terug te
plaatsen.
Is de volgorde akkoord, klik dan rechtsonder op 'volgorde bevestigen'
Werk in een rustig tempo en denk niet te lang na.
Zet aansprekende beroepen in het dossier via het mapje achter de beroepsnaam.
De test duurt ongeveer 5 minuten
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3.5 Talenten en competenties

•
•
•

Dit instrument geeft inzicht in de talenten en competenties die nodig zijn per beroep.
De vragenlijst 'Talenten & Competenties' biedt snel een overzicht van uw talenten en
competenties. Het instrument bestaat uit 70 uitspraken, verdeeld over 10 pagina's.
U kunt per uitspraak kiezen uit drie antwoordmogelijkheden.
Niet: deze uitspraak is niet op mij van toepassing
Deels: deze uitspraak is voor een deel op mij van toepassing
Wel: deze uitspraak is op mij van toepassing
Ga na in hoeverre iedere uitspraak op u van toepassing is. Denk niet te lang na, het gaat
om uw eerste indruk.
Wilt u meer uitleg over een woord of zin: klik erop voor meer uitleg.
Klik op 'volgende' om door te gaan naar de volgende pagina met uitspraken.
De test duurt ongeveer 15 minuten

•

Voorbeeldvraag:

•
•

•

Ik kan goed adviseren

Niet
0

Deels
0

Wel
0
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3.6 Fysieke criteria
Ieder beroep heeft fysieke voorwaarden waaraan een medewerker moet voldoen. Een
piloot moet goed kunnen zien en een stratenmaker moet geknield of gehurkt kunnen
werken.
Het instrument Fysieke Criteria is ontwikkeld om in te schatten of uw fysieke mogelijkheden
overeenkomen met de fysieke voorwaarden en omstandigheden van het beroep.
•

een lijst met fysieke criteria wordt getoond. Vink aan waar u een beperking ervaart. Daarna
wordt op dit lichamelijk criterium ingegaan en worden meer mogelijkheden getoond.
Selecteer wat voor u van toepassing is.

•

Dit instrument kent geen goede of foute antwoorden. Er is geen minimaal of maximaal
aantal items dat u moet invullen. Als u nergens last van heeft, hoeft u niets te selecteren. U
kunt naar eigen inzicht de mate aangeven waarin u een belemmering ervaart.
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3.7 OASE-Z
•

De OASE-Z geeft inzicht in een vijftal persoonlijkheidskenmerken: Openheid, Altruïsme,
Stabiliteit, Extraversie en Zorgvuldigheid

•

De OASE-Z bestaat uit 120 stellingen. Iedere pagina toont één stelling. Geef steeds aan in
hoeverre u zich kunt vinden in deze stelling. Selecteer daarvoor steeds de best passende
waarde.

•

Na selectie verschijnt de volgende stelling. Eenmaal ingevulde waarden zijn niet te
veranderen. Denk niet te lang na. Het gaat om de eerste indruk. Werk in uw eigen tempo
de lijst door. Laat u niet afleiden, zorg voor een rustige omgeving.

•

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten

•

Voorbeeld van een stelling:
Als ik iets verkeerds heb gezegd,
durf ik die persoon rustig

12345

onder ogen te komen

Als ik iets verkeerds heb gezegd,
durf ik die persoon later
nauwelijks onder ogen te komen

1. Ik herken me geheel in de linker stelling.
2. Ik herken me redelijk in de linker stelling.
3. Ik herken me in beide uitspraken evenveel.
4. Ik herken me redelijk in de rechter stelling.
5. Ik herken me geheel in de rechter stelling.
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