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Over Icares Professional 

Icares Professional is een uniek en gebruiksvriendelijk instrument voor elke 

organisatie die te maken heeft met loopbaanbegeleiding. Kern van het 

instrumentarium is de Beroepentest. Nadat uw cliënt de test heeft ingevuld, 

verschijnt met één druk op de knop een lijst met maar liefst 3300 beroepen 

op volgorde van interesse. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met 

het niveau van uw cliënt. De verschillende beroepen zijn ook gekoppeld aan 

een overzicht met relevante opleidingen en aan de vacature database van 

het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). 

 

Icares Professional is een modern, volledig geautomatiseerd 

instrumentarium, dat gebruik maakt van de voordelen die internet te bieden 

heeft. Dit betekent dat u op elk gewenst moment, op elke plek gebruik kunt 

maken van het instrumentarium. Het biedt u de mogelijkheid om als het u 

uitkomt diverse tests af te nemen en een digitaal rapport met uitslagen van 

uw cliënten bij de hand te hebben. Door middel van een eenvoudig te 

gebruiken uitnodigingenmodule kunt u uw cliënten via email uitnodigen om 

de tests op internet te maken. De Beroepentest kan in 28 talen worden 

afgenomen. Voor mensen met een functiebeperking is er een speciale 

selectie van beroepen. Alle resultaten zijn op te nemen in een volledig 

geautomatiseerde rapportage. 

 

Modulaire opbouw 

Icares Professional is modulair opgebouwd, waardoor u volledig vrij bent in 

de configuratie van het instrumentarium. U bepaalt dus zelf welke 

instrumenten en instrumentele en functionele modules iets toevoegen aan 

uw dienstverlening. U betaalt uiteraard alleen voor de instrumenten en 

modules die u wenst op te nemen in uw persoonlijke versie van Icares 

Professional. 

 

Dit alles maakt Icares Professional een uniek instrumentarium waarmee u op 

efficiënte en professionele wijze uw cliënten begeleidt in een verdere 

loopbaan. 

 

Icares Professional geeft antwoord op de volgende vragen: 

 Welke beroepen passen bij mijn interesse? 

 Welke eisen worden aan een beroep gesteld en in hoeverre komt mijn 

persoonlijke profiel hiermee overeen? 

 Welke opleidingen passen bij de beroepen van mijn interesse en waar 

kan ik deze opleidingen volgen? 

 In welke mate zijn beroepen nog uitvoerbaar door cliënten met een 

functiebeperking? 

 Welke Talenten, Competenties en Fysieke Mogelijkheden zijn nodig voor 

het goed uitoefenen van een beroep?  
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Allereerst heeft u de keuze welke instrumenten u op wilt nemen. Naast de 

Beroepentest beschikt het platform over instrumenten op het gebied van 

persoonlijkheid, competenties en fysieke mogelijkheden. 

 

Beschikbare instrumenten: 

 Beroepentest 

 CAPAZ Studie 

 CAPAZ Werk 

 CUBE 8  

 Talenten en Competenties  

 Fysieke Criteria 

 Beroepsaspecten 

 OASE-Z 

 

Beschikbare instrumentele modules: 

 Koppeling met de vacaturebank van UWV WERKbedrijf  

 Sectorale Interesse Scan * 

 Beroepenzoeker 

 Profielkeuze * 

 Functiebeperkingen 

 Koppeling met opleidingen 

 

Beschikbare functionele modules: 

 Dossier 

 Uitnodigingen 

 Cliëntcode 

 Groepscode 

 Rapportage 

 

* Onderdeel van de Beroepentest 
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Instrumenten 

Beroepentest 

De Icares Professional Beroepentest is de meest moderne en complete 

interessetest van dit moment en is de basis van het instrumentarium Icares 

Professional. Het instrument rangschikt zeer snel de complete lijst UWV 

WERKbedrijf referentieberoepen op volgorde van interesse. Het UWV 

WERKbedrijf beroepenregister is het meest uitgebreide en leidende 

beroepenregister in Nederland. Op het moment dat deze brochure werd 

vervaardigd telde het register ongeveer 3300 referentieberoepen. Deze 

concrete beroepen worden op vijf niveaus gepresenteerd (elementair, basis, 

middelbaar, hoger en academisch). 

 

 

 
Ieder beroep is op 63 items gewaardeerd. Via een eenvoudige vragenlijst 

koppelt u het interesseprofiel van uw cliënt aan concrete beroepen. Per 

opleidingsniveau wordt vervolgens een complete lijst beroepen op volgorde 

van interesse gezet.  
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CAPAZ 
Dit instrument bestaat uit een vragenlijst die de werk- of studiehouding van 

uw cliënten in beeld brengt. De CAPAZ houdt rekening met een vijftal 

aspecten die van invloed zijn op de werk- of studiehouding: 

Concentratievermogen, Aanpak werk/studie, Prestatiemotivatie, Angst om te 

falen en Zelfvertrouwen. Na het invullen van 75 vragen wordt in één 

oogopslag duidelijk hoe de studie- /werkhouding van de cliënt zich verhoudt 

ten opzichte van uitgebreide normgroepen. Samen met uw cliënt kunt u 

vervolgens bekijken waar zich mogelijke knelpunten in de houding bevinden 

en een plan van aanpak opstellen om deze drempels weg te nemen.  

 

Deze vragenlijst is beschikbaar voor studiesituaties of werksituaties. 

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om beide instrumenten op te nemen in 

uw persoonlijke configuratie. 
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CUBE8 

CUBE8 is een op de ‘theorie van Holland’ gebaseerd instrument, waarmee 

cliënten via drie ingangen hun persoonlijkheid in kaart kunnen brengen.  

 Fotoboek 

 Schoolbord 

 Prikbord 

 

Naast doen wat je leuk vindt, is het natuurlijk ook erg belangrijk om een 

beroep te zoeken dat past bij de eigen persoonlijkheid. CUBE8 helpt om een 

passende keuze te maken, bijvoorbeeld door een Fotoboek van beroepen in 

volgorde van belangstelling te rangschikken. Vooral voor cliënten met een 

beperkt taalkundig vermogen blijkt dit instrument een welkome 

horizonverruimer. De persoonlijkheid wordt vervolgens gekoppeld aan de 

beroependatabase van Icares, zodat uw cliënten een inschatting kunnen 

maken welke beroepen goed bij de eigen persoonlijkheid passen. 

 

 

 

De twee andere testingangen van CUBE8 zijn taalkundig van aard. Bij de 

ingang Schoolbord wordt de cliënt verzocht om 8 vakkenpakketten op 

voorkeur te rangschikken. Aan de hand van de volgorde wordt vervolgens 

een persoonlijkheidsprofiel opgemaakt. Na afronding worden de beroepen uit 

de database gematcht met het persoonlijkheidsprofiel van de cliënt.  

 

De laatste testingang van dit instrument is het Prikbord. Persoonlijke korte 

verhalen van acht fictieve personen worden door de cliënt op volgorde van 

aansprekendheid gerangschikt. Hier wordt vervolgens het persoonlijk-

heidsprofiel van de cliënt op gebaseerd, waarna opnieuw een beroepen-

matching plaatsvindt tussen beroepsprofiel en cliëntprofiel.  
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Talenten en Competenties (TaCo’s) 

Het maken van een selectie op aanwezige competenties is steeds vaker 

leidend als bedrijven op zoek gaan naar nieuwe medewerkers. Niet altijd is 

even duidelijk welke competenties nodig zijn om een functie goed uit te 

kunnen oefenen.  

 

Dit instrument geeft inzicht in de talenten en competenties die benodigd zijn 

om een beroep op goede wijze uit te kunnen voeren. Voor ieder beroep zijn 

70 talenten en competenties ingeschaald, waarbij de belangrijkste TaCo’s 

van het geselecteerde beroep als eerste worden getoond.  

 

Cliënten maken daarnaast zelf een inschatting in hoeverre zij over bepaalde 

talenten en competenties beschikken. Vervolgens kunnen de persoonlijke 

waarden van cliënten worden vergeleken met de beroepswaarden. In één 

oogopslag krijgt u daarmee inzicht in de haalbaarheid van beroepen voor uw 

cliënten en eventuele discrepanties tussen de beroepswaarden en de 

persoonlijke waarden. 
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Fysieke Criteria 

Om een functie of beroep op goede wijze uit te kunnen voeren zijn vaak 

fysieke voorwaarden van toepassing waaraan een medewerker moet 

voldoen. Zo moet een piloot bijvoorbeeld goed kunnen zien en moet een 

stratenmaker in staat zijn om geknield of gehurkt te werken.  

 

Het instrument Fysieke Criteria is ontwikkeld om in te schatten of de fysieke 

mogelijkheden van de cliënt overeenkomen met de fysieke voorwaarden die 

zijn gesteld aan het gewenste beroep. Van bijna 3300 beroepen is een 

Fysieke Criteria profiel opgesteld. De cliënt geeft zelf aan of, en in hoeverre 

de 50 opgenomen fysieke ongemakken zich voordoen. Vervolgens wordt in 

een duidelijk overzicht getoond welke knelpunten zich voordoen omtrent de 

fysieke (on-) mogelijkheden van de cliënt in relatie tot de uitvoering van het 

gekozen beroep.  
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Beroepsaspecten 

De beroepsaspecten representeren het capaciteitenprofiel van uw cliënt. Dit 

onderdeel is voor een groot deel gebaseerd op de functieanalyse van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het persoonlijke profiel 

wordt per beroep afgezet tegen het beroepsprofiel. 
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OASE-Z 

De OASE-Z is de Icares versie van de Big Five. De Big Five is gebaseerd op 

een onderzoek naar alle woorden die in woordenboeken te vinden zijn 

waarmee persoonlijkheidskenmerken van mensen worden aangeduid. Na 

een proces van samenvatting van dit grote aantal woorden tot een paar 

honderd kernbegrippen werden vragen gemaakt voor vragenlijsten. 

Bijvoorbeeld: Hoe slordig (is die persoon gewoonlijk)? Aan grote groepen 

mensen werden die vragenlijsten vervolgens voorgelegd met de vraag een 

hen goed bekende ander te beoordelen op al die kernbegrippen. Op de 

antwoorden werden statistische technieken losgelaten om te zien hoe deze 

antwoorden bleken samen te hangen in patronen of clusters van 

woordbetekenissen. Oorspronkelijk kwamen Amerikaanse onderzoekers uit 

op de vijf centrale persoonlijkheidsdimensies die nu onder de naam Big Five 

bekend geworden zijn 
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Instrumentele modules 

Onderstaande modules zijn onderdeel van het instrumentarium en bieden 

een verrijking aan de instrumenten die zijn opgenomen in Icares 

Professional.  

 

Koppeling vacaturebank 

Icares Professional is gekoppeld aan de vacaturesite van UWV WERKbedrijf. 

Duizenden vacatures zijn hierin opgenomen en dagelijks wordt de inhoud 

ervan geactualiseerd. Door in de resultatenlijst achter het gewenste beroep 

op het icoon van UWV WERKbedrijf te klikken wordt een realtime koppeling 

met de vacaturedatabase van UWV WERKbedrijf gemaakt. Zo kunt u direct 

zien of voor het gewenste beroep ook vacatures beschikbaar zijn. 

 

Sectorale Interesse Scan (SIS) 

Deze module is gekoppeld aan de Beroepentest van Icares Professional. Alle 

beroepen in de database zijn gekoppeld aan 35 beroepssectoren. Na het 

invullen van de vragenlijst volgt een overzicht, zodat u direct kunt zien 

welke beroepssectoren aansluiten op het interesseprofiel van uw cliënt. 

Mocht niet direct een passend beroep worden gevonden, dan geeft deze 

module een duidelijke indicatie in welke vakgebieden het beste kan worden 

gezocht naar een aansprekende functie. 

 

Beroepenzoeker 

Weet u al welk beroep het meest aanspreekt? Bent u op zoek naar de 

opleiding die daarbij aansluit? Of wilt u het bij het beroep behorende 

capaciteitenprofiel inzien? Dan kunt u met de beroepenzoeker eenvoudig het 

beroep van uw keuze vinden, simpelweg door het invoeren van de 

beroepsnaam. 

 

Profielkeuze 

In het Voortgezet Onderwijs moeten leerlingen tegenwoordig een keuze 

maken tussen diverse opleidingsprofielen. Deze module brengt op basis van 

de Beroepentest in kaart welk opleidingsprofiel het best past bij het 

interesseprofiel van de cliënt.  

 

Functiebeperkingen 

De meest voorkomende functiebeperkingen (handicaps/ ziekten) zijn in het 

systeem opgenomen. Een eenvoudig leesbare indicator geeft per beperking 

overzichtelijk de relatie tussen beperking en beroep weer. Daarnaast worden 

de meest actuele links getoond van ondermeer de patiëntenvereniging(en).  
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Koppeling met opleidingen 
Voor beroepen vanaf basisniveau (vergelijkbaar met MBO1 opleidingsniveau) 

tot en met academisch niveau worden per beroep passende 

(voor)opleidingen getoond. Iedere opleiding wordt kort omschreven en per 

opleiding wordt aangegeven bij welke onderwijsinstelling de opleiding 

gevolgd kan worden. Deze module maakt gebruik van de opleidingdatabase 

van de studiekeuzewebsite www.icares.com. 

 

Functionele Modules 

Deze modules bieden extra functionaliteiten waarmee u het instrumentarium 

Icares Professional naar uw eigen wensen in kunt richten, zoals het maken 

van rapportages of het op afstand afnemen van tests. 

 

Dossier 

Omdat er veel beroepeninformatie beschikbaar is, biedt de module Dossier 

de mogelijkheid om aansprekende beroepsinformatie in een persoonlijk 

dossier te plaatsen. Bij het opnieuw inkijken van de resultaten hoeft u niet 

meer te zoeken in de volledige beroepenlijst, maar kiest u eenvoudig voor 

het persoonlijke dossier met alle persoonlijke informatie. 

 

Uitnodiging 

Deze module maakt het mogelijk om cliënten op afstand gebruik te laten 

maken van het instrumentarium. Op eenvoudige wijze kan door middel van 

email een toegangscode worden verzonden naar de cliënt. De consulent 

bepaalt bij het aanmaken van een uitnodiging welke instrumenten invulbaar 

zijn. Cliënten worden verwezen naar een speciale internetpagina waar ze de 

testprocedures kunnen invullen. De toegestuurde code biedt cliënten tevens 

de mogelijkheid om na afronding de eigen resultaten te bekijken.  

 

http://www.icares.com/
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Cliëntcode 

Met een speciale cliënt inlogcode kan de cliënt zelfstandig de eigen 

resultaten op een later tijdstip inzien en indien gewenst relateren aan een 

functiebeperking.  

 

Groepscode 

De Beroepentest van Icares Professional is geschikt voor groepsgewijze 

testafname. Meerdere cliënten kunnen tegelijkertijd onder één 

consulentaccount worden getest. De resultaten worden automatisch 

berekend waardoor het instrument direct als handvat bij gesprekken kan 

worden ingezet. Loopbaantrajecten kunnen hierdoor zeer efficiënt worden 

doorlopen.  

 

Rapportage 

Deze module maakt het mogelijk om met één druk op de knop voor uw 

cliënt een volledig geautomatiseerd verslag op te stellen met zijn of haar 

resultaten. Desgewenst kunt u deze rapportage aanvullen met uw eigen 

professionele opmerkingen of conclusies. De geautomatiseerde rapportage 

levert veel tijdwinst op en onderstreept de kwaliteit van uw dienstverlening. 

De cliënt krijgt een eenvoudig leesbaar en persoonlijk rapport in handen, dat 

zeer bruikbaar is als naslagwerk voor het loopbaantraject. 
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Internet 

Icares Professional wordt volledig geautomatiseerd via Internet aangeboden. 

Hierdoor is geen installatie, harde schijfruimte en applicatieonderhoud nodig 

op het eigen systeem. Daarbij is het overal ter wereld te gebruiken. Het 

enige dat u nodig heeft is een computer met internetaansluiting. 

  

Icares draagt doorlopend zorg voor het inhoudelijke en technische 

onderhoud.  

Het instrument is voor zowel cliënt als professional altijd en overal 

toegankelijk. Iedere professional bezit een persoonlijk inlogaccount waarmee 

toegang wordt verkregen tot een eigen elektronische cliëntenmap.  

 

Meertalig 

Icares Professional is beschikbaar in Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, 

Duits, Bulgaars, Russisch en Roemeens. De vragenlijst van de Beroepen 

Beroepentest is in de volgende talen te maken: 

 

 Nederlands 

 Engels 

 Frans 

 Duits 

 Italiaans 

 Spaans 

 Turks 

 Papiamento 

 Deens 

 Portugees 

 Bulgaars 

 Russisch 

 Lets 

 Chinees 

 Arabisch 

 Fries 

 Roemeens 

 Pools 

 

Printversie 

Mocht u cliënt moeite hebben om de vragenlijsten vanaf het beeldscherm te 

lezen, of als u geen toegang heeft tot het internet, dan biedt het 

instrumentarium de mogelijkheid om de vragenlijsten op papier te printen. 

De cliënt kan vervolgens met pen en papier de vragenlijst invullen, waarna u 

de resultaten op kantoor zelf kunt invoeren in Icares Professional.  
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Icares Professional wordt gebruikt door  

 Loopbaanadviseurs 

 Re-integratie consulenten 

 Decanen 

 Psychologen 

 Trajectbegeleiders 

 Arbeidsbemiddelaars 

 Bedrijfsartsen 

 HR Professionals 

 

Icares Professional wordt ingezet bij  

 (Ander) werkzoekenden 

 Studenten & Scholieren 

 Arbeidsgehandicapten 

 

Uit de praktijk blijkt dat het instrumentarium scholieren en studenten 

motiveert een studie te starten of af te maken. Doordat beroepen op 

verschillende opleidingsniveaus worden gepresenteerd, krijgt de cliënt een 

helder inzicht in beroepen die aansluiten bij het eigen niveau.  

 

Helpdesk 

De helpdesk van Icares Professional is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

van 09.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2395595. Ook kunt u 

een e-mail met vragen sturen naar support@icares.nl. Uw vraag wordt 

uiteraard zo spoedig mogelijk antwoord. 

 

Over Icares 

Met de ontwikkeling van Icares Professional neemt Icares een steeds 

belangrijkere plaats in op het gebied van digitale loopbaanbegeleiding. 

Daarbij wordt continu gewerkt aan vernieuwing en optimalisering van de 

instrumenten en modules 

 

Icares Professional is ontwikkeld door specialisten met een zeer ruime 

ervaring in loopbaanbegeleiding, beroepskeuzeadvies en begeleiding van 

leerlingen. Deze ervaring combineert Icares met kennis van automatisering 

om tot het meest complete, efficiënte en gebruiksvriendelijke 

begeleidingsinstrument voor loopbaanvraagstukken te komen. 

 

  

mailto:support@icarels.nl
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Gratis Icares Professional proberen? 

Vraag een demonstratieaccount aan en probeer Icares Professional een week 

vrijblijvend. Ga daarvoor naar: http://www.icares.nl/nl/ipdemo. Natuurlijk 

kunt u ook telefonisch of per email contact opnemen.  

 

Contactinformatie 

Bezoekadres 

Veldmaarschalk Montgomerylaan 341 

5612 BG  Eindhoven 

 

Telefoon 

+31(0)40 2395590 

 

Fax 

+31(0)40 2395599 

 

Internet 

www.icares.nl 

info@icares.nl 
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