
 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Feather; de nieuwsbrief van Icares. 

In Nederland bevinden we ons nog steeds in een lockdown. De 

maatregelen zijn nodig. Desondanks werken we bij Icares rustig 

door. Op kantoor, maar vooral vanuit thuis.   

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor de testinzet per cliënt, 

toekomstige subsidies, kans- en krapteberoepen en toelichting op 

de horizonverruimers. Als je nu tijd hebt om te lezen, dan is 'Ik ben 

er niet' van Lize Spit een aanrader. Ondertussen kijken we erg naar 

uit dat we er even niet zijn.... De lockdown is nog niet voorbij. Al 

ben je Corona-moe, hou nog even vol. Blijf gezond en blijf voor 

elkaar zorgen. Het is nog winter maar de lente komt eraan. 
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Icares Professional Individual: 

Icares maakt het mogelijk om  

per testinzet per cliënt te kopen.  

 

Nieuwe cursussen: 

30.000 nieuwe cursussen 

toegevoegd!  

 

Studentengegevens Icares Study: 

Onderwijsaanbieders kunnen nu 

sneller gegevens inzien. 

 

Nieuwe subsidies OCW 

Kans- en krapteberoepen 

 

Boekenkast:  

‘Ik ben er niet’ van Lize Spit. 

 

Horizonverruimers: 

Onze twee horizonverruimers 

toegelicht.  

 

 

Nieuwtjes en data:  

Kort, actueel en soms informeel. 
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Icares Professional Individual! 
 

Icares biedt een nieuwe licentievorm aan om testinzet per cliënt in te kopen 

 

 

 

Na het succes van de Icares Arbeidsmarktscan is een veel gestelde vraag: 'Is het mogelijk testen in 

te kopen per cliënt. En ja, voortaan kan dat! 

 

Icares Professional Individual (IPI) biedt de mogelijkheid om een organisatieaccount te krijgen met 

daaronder een pakket in een samenstelling die je zelf kiest. 

 

Hierin zit standaard de beroepentest, maar kan uitgebreid worden met bijna al onze overige 

instrumenten. De gebruiker betaalt dan per kandidaat. Zolang er geen cliënten ingevoerd worden 

zijn er geen kosten. De test cliënt (proefpersoon) is gratis . Zo kan de professional eerst de 

instrumenten beoordelen. Deze nieuwe manier om de instrumenten van Icares Professional in te 

zetten is ideaal voor de hele kleine gebruiker. De andere licentievormen voor de kleine gebruiker 

Icares Professional- Vijf en -Solo blijven bestaan. 

 

Interesse in deze optie? 

Stuur dan een mail naar info@icares.nl of karinv@icares.nl of bel 040-2395590. 
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Nieuwe cursussen! 
 

Deze maand zijn er 30.000 nieuwe cursussen toegevoegd aan onze database. 
 

 

 

Door 'NL leert door' merkten we dat het lastig was om relevante cursusinformatie snel boven water te 

krijgen. Voor veel deelnemers is het niet mogelijk een meerjarige opleiding te gaan volgen. We zagen dat 

het aanbod van Icares (ongeveer 3000 cursussen) te beperkt was. Bovendien was de info te summier. Op 

verzoeken vanuit het werkveld hebben we nu ongeveer 30.000 cursussen opgenomen. Naast de 

cursusinformatie staat ook de prijs vermeld. Het snel toevoegen van veel cursussen was mogelijk, omdat 

we achter de schermen de database en het zoeksysteem steeds verder optimaliseren. 

Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten kunnen ook zelf het aanbod van opleidingen en cursussen 

bijhouden. Daarnaast 'verversen' we een paar keer per maand de cursussen. Dit wil zeggen dat cursussen, 

die niet meer gegeven worden, verdwijnen en nieuwe cursussen in de lijst komen. Zodat professionals en 

cliënten beschikken over de meest actuele informatie over ontwikkelmogelijkheden.   

 

Ongeveer 600 cursussen zijn door de overheid in het kader van ‘NL leert door’ gratis beschikbaar gesteld. 

Een overzicht van deze cursussen is hier te vinden. Alle cursussen staan binnenkort ook in onze database. 

Volgende keer meer daarover in deze nieuwsbrief.  

 

Gebruikers kunnen op cursussen zoeken per sector, op naam en per onderwijsaanbieder. Dit portal is voor 

iedereen beschikbaar. Vanuit Icares Professional kan de cliënt de zoekfuncties gebruiken om zowel 

opleidingen als cursussen bij de 'favorieten' op te slaan. De zoekfunctie is zichtbaar in de 

cliëntenomgeving. Wil je als professional de omgeving bekijken, kan dat met de functie 'voordoen als' (zie 

afbeelding). Ook in de rapportage kunnen de favoriete beroepen, opleidingen en cursussen weergegeven 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zover we weten heeft Icares nu niet alleen het meest complete en actuele aanbod van opleidingen in 

Nederland, maar sinds deze maand geldt dat ook voor cursussen. Nu zijn er zo'n 100 verschillende 

cursusaanbieders via EDU-DEX. Alle cursusinstituten mogen het eigen aanbod bij EDU-DEX toevoegen. 

Rechtstreeks invoeren bij Icares kan ook. Voorwaarde is wel dat de aanbieder het aanbod actueel houdt.  

 

 

 

https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/
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Het is voortaan mogelijk om direct de registratiegegevens van nieuwe studenten te ontvangen. 

Uiteraard alleen als dat een wens van de gebruiker is. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een student na 

afronding van een gratis studiekeuzetest op een onderwijsportal besluit een account aan te 

maken. Ook de gegevens van studenten die zich inschrijven op de portal via de knop ‘Inschrijven’ 

worden gemaild als zij hiermee akkoord zijn. 
 

De gegevens worden gestuurd aan het opgegeven mailadres van de onderwijsinstelling. De 

onderwijsmanager stelt het mailadres in. Klik daarvoor op 'bewerken' en vul bij 'Nieuwe 

registraties sturen naar' het mailadres in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gouden licentie betekent: een portal in eigen huisstijl, hoger staan dan de andere 

onderwijsinstellingen in de zoekresultaten, hyperlinks naar de eigen algemene en studie-

specifieke webpagina's en open dagen. Ook krijg je inzicht in verschillende data, zoals cijfers over 

het aantal bezoekers, het aantal ingevulde testen en het aantal views per opleiding. 

  

Interesse? Stuur een email naar info@icares.nl. 

 

 

 

 

 

 

Studentengegevens Icares Study! 
 

Direct studentengegevens ontvangen voor gouden licentiehouders 

 

 

 

mailto:info@icares.nl
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Kans- en krapteberoepen 
In de beroepenlijst van Icares staan de kansberoepen met een speciaal icoon (zoals in 
dit artikel) aangeduid. Deze beroepen bieden een betere kans op werk. Er is soms 
verwarring met een andere term: 'krapteberoepen'. 

 

 

De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dat heeft te 

maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal 

mensen dat op zoek is naar een vergelijkbare baan. Sommige 

beroepen bieden voldoende tot goede kans op werk, de 

zogeheten kansberoepen. Sommige beroepen bieden een 

zeer goede kans op werk, omdat er weinig geschikte 

kandidaten zijn voor bepaalde vacatures. Dit zijn 

krapteberoepen.  

 

De term krapteberoepen staat dus voor 'beroepen met 

moeilijk vervulbare vacatures'. Dat is het verschil. 

Een krapteberoep is dus altijd een kansberoep.  

 

 

 

 

 

Nieuwe subsidies 
Vanaf 2022 individuele STAP-subsidie voor het volgen van cursussen, studies, 

opleidingen of trainingen. 

 

 

 

Niet alleen het ministerie van SZW stimuleert een 'leven lang leren' , per 1 januari 2022 
komt het ministerie van OCW met een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-
budget (STimulansArbeidsmarktPositie). 
 
Dit budget is een tegemoetkoming van de overheid, waarmee post-initiële scholing  
beter toegankelijk wordt voor volwassen met een band met de Nederlandse  
arbeidsmarkt. Voor deze nieuwe subsidie heeft het ministerie ongeveer  
200 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld.   
  
Voor de uitvoering van de STAP-regeling komt er een  
scholingsregister met gegevens over cursussen, opleidingen en  
trainingen die voor de subsidie in aanmerking komen. Zodra meer  
bekend is plaatsen we het in onze nieuwsbrief. Uiteraard willen  
we de informatie bij het opleidingen- en cursusaanbod  
van Icares gaan opnemen. 
 

 

 

 

  



 

 

 19-02-2021 – the Feather 34 

6 

 

  

 

 

 

 

  

De Boekenkast 

Corona zorgt voor veel vrije tijd. Dus veel tijd om te lezen. Deze 

maand aandacht voor ‘ik ben er niet’ geschreven door Belgische 

schrijfster Lize Spit. Net als bij haar vorige boek is er geen betere 

titel te bedenken.  

 

Het boek gaat over een jong koppel in Brussel; Leo en Simon, en is 

geschreven vanuit het perspectief van Leo. Het verhaal begint wanneer 

Simon midden in de nacht thuiskomt en anders is dan normaal. Zo anders 

dat hij wel een compleet ander persoon lijkt.  

 

Het opgebouwde bestaan van Leo en Simon valt na deze nacht langzaam  

uit elkaar en toekomstverwachtingen worden aangepast. 

 

Op de kaft van het boek staat de tekst: ‘Wij waren de twee scheefgezakte 

pilaren die, zodra je ze tegen elkaar aan deed leunen, steviger zouden 

staan dan een ongeschonden, op zichzelf staande pilaar ooit kon. Het zou 

goed komen met ons, zolang we samen bleven.’ Een metafoor die 

gedurende het lezen losjes in het achterhoofd blijft hangen.  

 

Thema’s als liefde, opoffering, toewijding en vertrouwen komen aan bod. 

Het is bijzonder knap geschreven. Karaktereigenschappen die eerst 

overkomen als nuances worden groter gemaakt naarmate het verhaal 

vordert totdat alles heerlijk op zijn plek valt.  

 

Het is een boek dat je vastgrijpt, niet alleen vanwege het verhaal maar 

ook de schrijfstijl. Situaties en gedachten worden op zo een manier 

omschreven dat ze zowel vertrouwd als origineel aanvoelen.  

 

Wanneer je Lize Spit leest wordt je gegrepen door de tekst.  

Je wordt simpelweg trots op de Nederlandse taal  

door de kundige manier van schrijven. 

  

Het moge duidelijk zijn, ook dit boek  

is wederom fantastisch.  

 

 

 

Over de schrijfster 
 
Lize Spit (1988) debuteerde in 

2014 met ‘Het smelt’. Dit boek 

werd een ongekend succes in 

zowel België als Nederland en 

zette deze schrijfster plots in alle 

schijnwerpers.  

 

Een presentatie van Lize Spit is 

zeer de moeite waard. Wanneer 

lezingen weer mogen en ze is in 

de buurt. raden we zeker een 

bezoekje aan! 
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 Horizonverruimers 
Icares Professional biedt twee horizonverruimers aan als instrumenten. 

Deze lichten we graag even toe.  

 

 

Onze CUBE8 is een horizonverruimer en geeft, net als de beroepentest, als resultaat een lijst met 

beroepen. In tegenstelling tot de beroepentest, die interesses in kaart brengt, is de CUBE8 deels 

gebaseerd op de 'theorie van Holland'. Maar naast de zes bekende RIASOC types heeft Icares 'Gamma' 

en 'Verfraaiend' toegevoegd. Beroepen worden met drie verschillende ingangen gekoppeld aan acht 

menstypes. De drie ingangen van de CUBE8 zijn; het fotoboek, het schoolbord en de spiegel. Hoe meer 

de persoonlijke code overeenkomst met de beroepscode, des te hoger staat het beroep in de lijst. 

Daarmee is de CUBE8 een goed instrument om de horizon van de cliënt te verruimen. Beroepen die 

wellicht anders over het hoofd worden gezien, kunnen nu toch opgenomen worden bij de 'favorieten'. 

  

De tweede horizonverruimer is het Ennegram. Het Enneagram is niet wetenschappelijk. Wel kan het 

Enneagram een aanzet zijn om over het karakter te praten.  Bij het Enneagram geldt dat de functie 

van horizonverruimer mogelijk is.   

Ieder beroep heeft een eigen Enneagram-code. Bij ieder beroep staat de Enneagram waardering van 

de eerste drie typen (bijvoorbeeld Vredestichter (type 9), Helper (type 2) en Loyalist (type 6). De 

volgordebepaling bij de individuele uitslag van de cliënt vergelijkt de persoonlijke volgorde met de 

beroepsvolgorde. Geef je deze volgorde in, staat o.a. de Loopbaanadviseur hoog. Toch weten we 

allemaal dat niet alle beroepsbeoefenaren aan dit profiel voldoen. Het Enneagram is voor veel 

cliënten minder herkenbaar dan de uitslag van CUBE8. Ook hierbij geldt dat de cliënt suggesties krijgt 

voor wellicht passende beroepen en kunnen deze bij de 'favorieten' opgeslagen worden. 

 
Om het gebruik van de CUBE8 en Enneagram duidelijker te communiceren hebben we de tekst die 
toelichting geeft over de uitslag van deze instrumenten aangepast in Icares Professional. 
 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

 
 

Schimmelt 30 
5611 ZX  

Eindhoven 
 

040-2395590 
 

www.icares.com 
www.icares.education 

info@icares.nl 
 

 

Nieuwtjes en data 
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Opmerkingen, tips en/of feedback naar de redactie kan 

gestuurd worden naar wouter@icares.nl. 

Klik voor een uitgebreide routebeschrijving. 

Uitschrijven nieuwsbrief 

 

Deze maand viert Icares de 100.000ste gebruiker van Icares Professional sinds de 
introductie van ons nieuwe systeem (31 augustus 2018).  
 
Onze Icares Arbeidsmarktscan is al 1200 keer ingezet, een groot succes!  
We hopen op nieuwe subsidierondes in de toekomst.  
 
Vanwege Corona voorlopig geen trainingen Icares Professional in Eindhoven.  
Icares verzorgt wel coronaproof incompany trainingen.  
Aanmelden voor een training.: icares.com/training.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.icares.educationl/
http://www.icares.nl/nl/contact
https://icares.com/contact/newsletter_opt_out
https://www.youtube.com/channel/UCzamUkLYAB3h6_jgHl0JrGQ
https://www.linkedin.com/company/icares
https://icares.com/training
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