
KEUZECURSUS 

DE GESPECIALISEERDE 

PROFESSIONAL
Periode A en B, 3 dagen per week, in ieder geval dinsdag en donderdag.



In deze keuzecursus van 30 ec's wordt zowel inleidende en 

overkoepelende informatie gegeven alsook verdieping in 

verschillende doelgroepen. 

De keuzecursus wordt gegeven in periode A en B en wordt 

afgesloten met een assessment.

De gespecialiseerde professional heeft oog voor de 

behoeften van slechthorende en/of dove mensen (van alle 

leeftijden) die door extra bagage buiten het gewone kader 

vallen, met name als het gaat om de behoefte aan 

specifieke communicatie, omgang en ethiek.



OPBOUW KCGP: DOELGROEPEN
De eerste vier weken krijgen jullie de vakken:

- Identiteit algemeen, dit krijgt een vervolg in periode B

- Ethiek algemeen, ethiek komt vervolgens terug bij elke 

doelgroep

- MLS (Minimal Language Skills)

- Ontwikkelingspsychologie

- Zorg en Speciaal Onderwijs

Taal & Communicatie wordt elke week gegeven, tevens 

gekoppeld aan de betreffende doelgroep

Presenteren bestaat uit een aantal lessen in periode A en B 

ter voorbereiding op het symposium



THEMAWEKEN

Doelgroepen die per themaweek behandeld worden, zijn:

- Doof en TOS (taalontwikkelingsstoornissen)

- Doof en ASS (autismespectrumstoornis)

- Plotsdoof

- Doof en motorisch beperkt

- Doof en verstandelijk beperkt

- Doofblindheid

- Doof en een migratie achtergrond

- Doof en GGZ (geestelijke gezondheidzorg)



PORTFOLIO

Gedurende de hele keuzecursus bouwen de studenten hun 

portfolio op a.d.h.v. (praktijk)opdrachten die uitgevoerd en 

ingeleverd worden in Canvas. De student krijgt daar ook in 

Canvas feedback op. 

De opdrachten worden gekoppeld aan de doelen die behaald 

dienen te worden. 

Het geheel van alle ingeleverde opdrachten en toetsen in 

Canvas vormt het portfolio. Dit is de basis voor het 

assessment. 

Alleen wanneer het portfolio compleet is, mag de student 

meedoen aan het assessment.



ASSESSMENT

De keuzecursus wordt in de tentamenweek periode B 

afgesloten met een assessment.

De input van dat assessment is het opgebouwde portfolio. 

Doel: de student krijgt de kans om aan te tonen dat deze 

een overkoepelend beeld heeft van wat de gespecialiseerde 

professional doet en wat de student zelf heeft geleerd met 

betrekking tot de eigen professionele houding t.a.v. de 

doelgroepen.

Tijdens het assessment gaat de student in gesprek met twee 

assessoren over de opgedane kennis en ervaring, beschreven 

in het portfolio. 



SYMPOSIUM
De studenten organiseren na de kerstvakantie (begin 2023) een (online) 

symposium "de gespecialiseerde professional“ in NGT, dat toegankelijk is 

voor alle studenten en docenten van IGT&D.



Aanmelden voor de KCGP

 Via een mail aan het secretariaat: Secretariaat.igtd@hu.nl

 Vanaf eind juni dien je je in te schrijven op Osiris, zodat je 

automatisch gekoppeld wordt aan Canvas.

 Minormarkt voor externe en HU-minoren:

 Online op 10 maart, meld je hiervoor aan.

Zie deze site: Minors (hu.nl)

mailto:Secretariaat.igtd@hu.nl
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Minors.aspx


Hopelijk tot volgend 

studiejaar !!!


