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De lente is in volle gang, het weer wordt aangenamer en hetzelfde
geldt voor de coronamaatregelen. Bij Icares kijken we uit om wat
vaker onze collega’s te zien en om weer te beginnen met het geven
van trainingen. Zover zijn we nog niet, maar het is fijn om weer wat
perspectief te hebben.
In deze nieuwsbrief is er aandacht voor het uitbreiden van onze
database met nieuwe cursussen en beroepen. Dankzij de feedback
vanuit onze gebruikers lichten we graag enkele verbeteringen toe
van ons instrumentarium.
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Cursussen!
De overheid heeft grote plannen om het ‘levenslang leren’ te promoten. Om hier een bijdrage aan te
leveren, is de afgelopen maanden het aantal cursussen in onze database flink omhoog geschroefd.
In een korte tijd zijn we van 3.000 naar 30.000 cursussen gegaan.
Cursussen kunnen via onze portal worden gevonden via ‘snel zoeken’ en ‘zoek op sector’. Deze
functies zijn gratis toegankelijk voor al onze bezoekers en gebruikers. Ingelogde cliënten kunnen
gemakkelijk aansprekende cursussen toevoegen aan de lijst van favorieten.

Talenten & Competenties
Het is instrument is opnieuw uitgebreid!
De Talenten en Competenties (TaCo’s) is één van de meest ingezette instrumenten van Icares
Professional. Het is snel in te vullen door cliënt of professional en geeft overzichtelijk het verschil in
beroepswaarde en persoonlijke waarde bij de uitslag.
Het is nu ook mogelijk voor cliënten om feedbackgevers zelf uit te nodigen. Voorheen was deze
functie alleen beschikbaar voor professionals. Om dit te doen moet de cliënt eerst het instrument
invullen. Hierna verschijnt de optie ‘uitnodigen 360 feedback’ bij ‘resultaten’ op de cliëntpagina. Na
het selecteren van deze optie vult de cliënt de naam en het emailadres van de feedbackgever in en
klikt vervolgens op uitnodigen.
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Inleiding rapportage
Professionals gebruiken onze rapportagefunctie om snel een rapport te generen van de testresultaten
van de cliënt. Deze rapportage is voorzien van een standaardinleiding. Feedback van gebruikers gaf
aan dat deze tekst te formeel geschreven was. Deze tekst is aangepast en de inleiding is zo een stuk
toegankelijker gemaakt.

Nieuwe beroepen!
Er zijn nieuwe beroepen toegevoegd.
Bij Icares zijn we altijd bezig om onze database up-to-date te houden. Deze maand zijn er opnieuw
beroepen bijgekomen. Onze beroepenlijst is geactualiseerd op aangeven van professionals en naar
aanleiding van de laatste UWV beroepenlijst. De volgende nieuwe beroepen zijn toegevoegd:
-

Influencer (niveau 3 en 4)
Influence makelaar
Dementieverpleegkundige
Manager kinderdagverblijf
Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang
Wetenschappelijk onderzoeker archeologie
Contractmanager grond-, weg- en waterbouw (niveau 4 en 5)

Waar de beroepenlijst van het UWV ongeveer 3.200 beroepen omvat staat te teller bij Icares op
ongeveer 3.800. Hiermee denken we met trots over de grootste database van beroepen in Nederland
te beschikken Met de verwante en synonieme beroepen is dit aantal ongeveer 16.000.

Tips voor de
professionals

Icares heeft een breed scala aan loopbaaninstrumenten en modules.
Deze kunnen te allen tijde vrijblijvend uitgeprobeerd worden.
Stuur hiervoor een verzoek naar info@icares.nl of bel 040-2395590.
U kunt de gewenste instrumenten en/of modules enkele weken
gebruiken. Bevalt het en heeft u behoefte aan uitbreiding? Dan passen
wij de licentie aan.
3
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8,5 miljard voor herstel en
ontwikkeling onderwijs!
Het kabinet heeft besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5
miljard euro geïnvesteerd. Voor scholen in het voortgezet onderwijs komt er de komende twee
jaar gemiddeld ruim 1,3 miljoen beschikbaar. Voor 6.600 scholen in het basisonderwijs
gemiddeld 180.000 euro elk. En daarnaast 645 miljoen euro structureel om de hogere
studentenaantallen te compenseren.
Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op
het inhalen en compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het
onderwijs die het moeilijk heeft. Sommige leerlingen presteren ongeveer hetzelfde als voorheen,
maar velen zijn door een jaar digitaal onderwijs op achterstand gezet. De extra financiële
middelen zijn bedoeld om deze kloof kleiner te maken. Onderwijsinstellingen zijn vrij om te
bepalen hoe dit geld besteed gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan bijlessen of het tijdelijk
vergroten van het team om specifieker te kunnen inspelen op de verschillende leerniveaus van de
leerlingen.
Iedereen die volgend jaar studeert krijgt een korting van 50% op het college- of lesgeld. Dat geeft
studenten financiële ruimte in deze moeilijke tijd, waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn
kwijtgeraakt. Daarnaast krijgen studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs
(mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) een tegemoetkoming. En het
studentenreisproduct wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor studenten in het hoger
onderwijs als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.
De subsidie op praktijkleerbanen in het mbo wordt verhoogd, hiermee is het voor bedrijven
voordeliger om ook in deze economische zware tijden, in belang van student en bedrijf, de
vakmensen van de toekomst te behouden. Naast deze financiële ondersteuning komt er ook extra
geld voor mentale ondersteuning door meer studie- en studentbegeleiding voor de persoonlijke
ontwikkeling en studievoortgang.
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Jong Talent
Eray is de nieuwe stagiair bij Icares, en loopt tot en met juni bij ons stage.
Een stageplek vinden in corona-tijd is geen gemakkelijke opgave. Veel bedrijven kunnen op afstand
niet de juiste begeleiding bieden. Met voldoende ruimte in onze kantoortuin was er bij Icares
gelukkig wel een plekje.
Na het afronden van de opleiding Sport & Toerisme is Eray nu bezig met de opleiding Financiële
Administratie op het ROC Tilburg. Ook voor Eray zien de lessen er even anders uit dan normaal. Eén
dag naar het ROC, twee dagen achter de computer colleges volgen en twee dagen stagelopen. Ideaal is
anders en hoewel Eray het liever anders ziet, heeft hij het volste vertrouwen om ook deze opleiding
succesvol af te ronden.
Bij Icares is Eray bezig met administratief werk en dankzij zijn Turkse achtergrond zorgt hij er ook
voor dat onze vertalingen up-to-date zijn. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van klanten.
In zijn vrije tijd is Eray sportief bezig, dat wil zeggen, wanneer er geen pandemie gaande is. Zowel
thaiboksen als kickboksen is iets wat gauw opgepakt gaat worden, zodra het weer kan. Een perfecte
manier om de coronakilo’s er weer af te krijgen.
Na het afronden van zijn studie wil Eray het liefst direct met werken beginnen. Waar precies is nog
niet bekend. Bij een kantoor de financiële administratie verzorgen is een mooie optie, maar ook het
starten als zelfstandige is aansprekend. Hij denkt daarbij aan het runnen van een eigen shisha
lounge.
Wat de toekomst zal brengen is nog een beetje onzeker, maar Eray heeft er vertrouwen in. We zijn in
ieder geval blij met onze tijdelijke collega en wensen hem het beste wanneer zijn stage er op zit!
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De
Boekenkast
Corona heeft invloed op iedereen. Velen zijn in deze tijden van
voornamelijk thuis zitten meer gaan lezen. En anderen zijn juist
over deze tijd gaan schrijven. Zo ook Ronald Giphart die, in opdracht
van de Kolonel Labouchere Stichting een liefdesverhaal schreef dat
zich afspeelt in en rond het Diakonessenhuis in Utrecht.
‘Applaus’ gaat over liefde in tijden van corona, over een ouder stel dat al
jaren getrouwd is en twee verpleegkundigen die elkaar net kennen.
Hoewel de ontwikkeling van vaccinaties nog nooit zo snel is geweest, zijn
velen van ons toch corona-moe geworden. Ronald Giphart weet met net
voldoende pagina’s een menselijk verhaal te geven aan de
virusinformatie, koude cijfers en oeverloze discussies in talkshows, die
wij dagelijks voorgeschoteld krijgen.
Het verhaal is kort, maar vertelt genoeg om ons te kunnen verplaatsen in
de personen die het afgelopen jaar zwaar getroffen zijn, ouderen en
verpleegkundigen.
Een mooi en lief boek. Een respectvolle verzameling woorden over deze
aparte tijd, een ode aan de menselijkheid en een inkijkje in wat er achter
de ziekenhuismuren gebeurt.
Een bescheiden boekje voor een bescheiden prijs (€ 7,50). En een boek
waarvan de volledige opbrengst gaat naar de boekenhandelaar (die
gelukkig weer open is). Advies onzerzijds: koop dat boek!

Over de schrijver
Ronald Giphart (1965) werd
bekend met boeken als ‘Ik ook
van jou’ en ‘Phileine zegt sorry’.
In 1987 begon hij in Utrecht aan
de studie Nederlands, welke hij
na drie jaar afbrak en begon als
nachtportier, een beroep met veel
vrije tijd om te schrijven. Dit
resulteerde in zijn debuut ‘Ik ook
van jou’.
Naast het schrijven van boeken is
Giphart ook een bedreven
columnist (de Volkskrant, KIJK en
het Algemeen Dagblad).

6

Nieuwtjes en data
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