Woord vooraf
Ten eerste wil ik je feliciteren met je keus voor de studierichting
Infrastructuur. Je mag een grote verandering verwachten in
je leven: een ander dagelijks ritme met colleges, practica,
excursies, nieuwe vrienden, een nieuwe manier van onderwijs
volgen, veel zelf studeren en op pad gaan.
Je zal tegelijkertijd ook kennis maken met studenten van andere studierichtingen van de
Anton de Kom Universiteit van Suriname en de sfeer op de FTeW en
AdeKUS.
Met een opleiding in de Infrastructuur garanderen wij je een gepaste baan na
succesvolle afronding van je studie. Dit dankzij de steeds verbeterende kwaliteit van onze
onderwijsprogramma’s en de vele nationale en internationale samenwerkingen en contacten
met o.a. ingenieursbureaus, architectenbureaus, bouw- en aannemingsbedrijven,
onderwijsinstellingen, de overheid, parastatale instellingen, NGO’s, internationale
organisaties en multinationals in Suriname. De studierichting biedt binnenkort meer
studiemogelijkheden (M.Sc. opleidingen), maar wij helpen je ook met het zoeken naar
studiemogelijkheden op universiteiten in het buitenland. I.v.m. internationalisatie, zijn
bepaalde collegematerialen in het Engels en worden sommige colleges ook in het
Engels verzorgd, zij door gastdocenten.
Deze studiegids is bedoeld om je te informeren over onze studierichting en de bachelor –
master opleidingen die wij aanbieden. Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie over de
Anton de Universiteit van Suriname. In hoofdstuk 2 presenteren wij de organisatie
en de studierichting. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de
onderwijsprogramma’s. Tot slot zijn in het laatste hoofdstuk praktische zaken vermeld.
Bij deze gids hoort tevens een full color informatiemap, met daarin overige relevante
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gegevens zoals brochures en regels over allerhande zaken z.a. het klachtenreglement, het
klachtenformulier, de gedragscode, die belangrijk zijn tijdens je studie.
Op onze website http://adekus.uvs.edu/ftew vind je nog meer informatie en interessante
links. Mocht je na het lezen van de documenten nog vragen hebben, neem dan contact
op met de richtingscoördinator Infrastructuur (tel: 465558 tst 351-357, 316 of per
email: ftew-infra@uvs.edu) of kom gerust langs in gebouw 16, kamer 56-51 op het
Universiteitscomplex, “de Campus”. Wij helpen je graag verder.
Tenslotte, per 2014-2015 gaan we zoveel als mogelijk digitaal. Kijk dus regelmatig
naar de website.
Wij hopen dat je het naar je zin krijgt en je snel thuis zult voelen. Vergeet niet de
studentendecaan eventueel te contacten als je “start up” problemen hebt. Namens alle
docenten en medewerkers van de studierichting Infrastructuur nogmaals welkom bij de
studierichting en wij wensen je een succesvolle studie toe.
Nurmohamed Riad Ph.D. MSc. BSc.

Richtingscoördinator Infrastructuur
Leysweg, Paramaribo, 1 September 2014
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1. INLEIDING
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1. INLEIDING
1.1 Geschiedenis
De Anton de Kom Universiteit van Suriname kwam
tot stand op 1 november 1968. Zij omvatte de
volgende faculteiten: de Faculteit der Juridische
Wetenschappen (FJW), geproclameerd op 1
november 1968, de Faculteit der Medische
Wetenschappen (FMW), geproclameerd op 26
september 1969, de Faculteit der
Sociaal-economische Wetenschappen (FSEW), geproclameerd op 1
november 1975, de Faculteit der Natuurtechnische Wetenschappen (FNW),
geproclameerd op 1 december 1976, en de Faculteit der Technische
Wetenschappen (FTW), geproclameerd op 1 december 1977.
In 1983 werd de FJW samengevoegd met de FSEW en de FNW met de FTW,
zodat er sedertdien drie faculteiten zijn , t.w.:
Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW)
Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW)
Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW)
Op 14 maart 2006 werd de stichting "Institute for Graduate Studies and
Research (IGSR)" geproclameerd als voorloper op de “Faculty of Graduate
Studies”.

1.2 De Faculteit der Technologische Wetenschappen
De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) kwam tot stand bij
staatsbesluit van 10 juli 1986 (Staatsblad 1986, no. 39), welke terugwerkt tot
17 oktober 1983. De Faculteit heeft tot 2003 Bachelor of Science (BSc.)
opleidingen verzorgd met een studieduur van vier jaar. Vanaf oktober 2003
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tot oktober 2013 is een 3-jarige BSc opleiding verzorgd. In 2013 is een nieuw
curriculum ingevoerd voor de 3-jarige BSc opleiding Infrastructuur. De
opleiding is nu breed opgezet met geringe specialisatie. Voor verdere
specialisatie wordt aanbevolen Master of Science opleidingen te volgen.
Vanaf november 2009 is het mogelijk aan onze Universiteit, via de FTeW en
het IGSR, master opleidingen te volgen. Het volgen van master opleidingen
in het buitenland behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden.
Het Faculteitsbureau is de administratieve arm van de faculteit. Deze wordt
geleid door de directeur, dhr. drs. J. Sloot. Het faculteitsbureau valt onder
het Bureau van de Universiteit.
Het Faculteitsbureau heeft tot taken:
het bijstaan van het dagelijkse bestuur in haar werkzaamheden,
het bijstaan van de richtingscoördinatoren in hun werkzaamheden,
het bijstaan van de examencommissie en alle overige bestuurs- en
faculteitscommissies in hun werkzaamheden,
contact onderhouden met alle geledingen van de Faculteit,
het geven van informatie aan de studentengemeenschap,
het verzorgen van dictaten, roosters, examens e.d.,
het bijhouden van de studentenadministratie zoals het organiseren
van intekenlijsten voor tentamens, het distribueren van tentamens
en het verdelen van tentamenbriefjes.
Als student zal je dus veel te maken krijgen met de administratie die
gelokaliseerd is in de benedenverdieping van gebouw 17 (T: 465558 tst 298
en 299) en gebouw 16 (T: 465558 tst 356, 357)

1.3 Bestuur en Commissies op de FTeW
Het hoogste beleidsorgaan binnen de FTeW wordt gevormd door de
Faculteitsvergadering, bestaande uit alle leden van het wetenschappelijk
corps, twee vertegenwoordigers van het technisch en administratief
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personeel en twee vertegenwoordigers van de studentencommissie. De
Faculteitsvergadering komt tenminste eenmaal per semester bijeen.
De richtingen en disciplines hebben elk een richting- en disciplinecoördinator
(Rc en Dc) en komen bijeen in eigen richtings- en disciplinevergaderingen.
De specifieke zorg voor het onderwijs binnen elke studierichting ligt bij de
richtingsvergadering van de betreffende studierichting.
De algemene leiding van de FTeW is in handen van het Faculteitsbestuur dat
wordt gevormd door de decaan, de secretaris, de directeur, de
coördinatoren van de verschillende studierichtingen, de coördinator
wiskunde/natuurkunde en de coördinator biologie/scheikunde.
Een vertegenwoordiger van het technisch- en administratief personeel en de
voorzitter van de studentencommissie nemen, met raadgevende stem,
eveneens deel aan de vergaderingen van het bestuur.
Het Faculteitsbestuur, zorgt voor de uitvoering van het beleid zoals is
vastgesteld door de Faculteitsvergadering. Zij komt minstens twee maal per
maand bijeen.
Leden van het Faculteitsbestuur worden voor een periode van twee jaren
gekozen door de daartoe gerechtigde leden van de Faculteitsvergadering.
De decaan en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur van de
Faculteit. Het dagelijkse bestuur zorgt voor de uitvoering van het beleid in
engere zin en kan acute beslissingen nemen die in het belang van de
Faculteit nodig worden geacht.
Voor de periode januari 2013 – december 2015 is het dagelijks bestuur als
volgt samengesteld:
Dhr. R. Tjien-Fooh, MSc (decaan)
Dhr. G. Babel, MSc. (secretaris)
Het volledige bestuur bestaat verder uit de volgende leden:
1. Mevr. L. Ori, PhD.
(Rc. Agrarische produktie)
2. Dhr. prof. dr. T. Wong
(Rc. Delfstof produktie)
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3. Dhr. C. Wijngaarde
4. Dhr. R. Nurmohamed, Ph.D.
5. Mevr. S. Carilho, MSc.
6. Dhr. dr. R. Nannan
7. Mevr. dr. S. Venetiaan
8. Dhr. dr. H. Van de Lande
9. 10. Dhr. R. Isrie
11. Dhr. J. Sloot

(Rc. Electrotechniek)
(Rc. Infrastructuur)
(Rc. Milieuwetenschappen)
(Rc. Werktuigbouwkunde)
(Dc. Wiskunde/Natuurkunde)
(Dc. Biologie/Scheikunde)
(Vertegenwoordiger van de studenten)
(Vertegenwoordiger van de Tappers)
(Directeur van de FTeW)

De FTeW kent de volgende commissies:
Examencommissie (Excie)
Studentencommissie (Studcie)
Opleidingscommissie Bachelor of Science (Opcie)
Opleidingscommissie Master of Science
De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR)
De taken van de examencommissie zijn:
Vaststellen van de uitslag van iedere student; e.e.a. met
inachtneming van de bepalingen in het Examenreglement,
Opmaken van schriftelijke verslagen betreffende relevante
werkzaamheden,
Verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het afnemen van
tentamens en examens.
De voorzitter van deze commissie is: mevr. L. Joyette MSc.
Het examencommissielid van de studierichting Infrastructuur is:
dhr. R. Zeegelaar MSc.
De opleidingscommissie Bachelor of Science heeft als belangrijkste taken:
 Schriftelijk advies uitbrengen over onderwijsprogramma’s van de
opleidingen alvorens tot vaststelling daarvan wordt overgegaan,
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Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van het onderwijs via
een onderwijs evaluatie rapport, na consultatie van stakeholders,
Schriftelijk advies uitbrengen aan de richtingscoördinatoren en het
bestuur van de faculteit over alle aangelegenheden betreffende het
onderwijs in de opleidingen,
Bewaken van de kwaliteit van onderwijsprogramma’ s verzorgd aan de
faculteit.

De voorzitter van de opleidingscommissie is: dhr. G. Babal MSc.
Het opcie lid van de studierichting Infrastructuur is: dhr. S. Kishoen Misier
MSc.
De Wetenschappelijke Advies Raad is ingesteld in Juli 2013 voor een
periode van 2 jaren, en heeft als belangrijkste taken:
Beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit van huidige en
nieuwe onderwijsopleidingen op de FTeW m.b.v. beoordelingskaders
(b.v. onderzoeksgebasseerd onderwijs),
Beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit van huidige en
nieuwe onderzoeksprojecten en dienstverlening op de FTeW m.b.v.
beoordelingskaders; ook samenwerkingen behoren hiertoe.
Het gaat hierbij om de inhoud, de uitvoering (kosten, faciliteiten en
personeel) en de relevantie voor de maatschappij. De beoordelingen
worden uitgebracht in een rapport en hebben de status van een
advies.
Beoordelen van wetenschappelijke bijdragen van docenten en
onderzoekers m.b.v. beoordelingskaders. De beoordelingen worden
uitgebracht in een rapport en hebben de status van een advies.
Adviseren over meerjaren onderzoeksbeleid op de FTeW; dit vanuit
onderzoekslijnen van studierichtingen en meerjaren plannen van de
overheid en het bedrijfsleven,
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Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
wetenschappelijke activiteiten de FTeW rakende.

over

overige

De voorzitter van deze commissie is: dhr. dr. N. R. Nannan
De opleidingscommissie Master of Science is ingesteld in december 2013,
voor een periode van 2 jaren en heeft als belangrijkste taken:
 Schriftelijk advies uitbrengen over onderwijsprogramma’s van de
master opleidingen alvorens tot de vaststelling ervan wordt
overgegaan,
 Bewaken van de kwaliteit van master onderwijsprogramma’ s verzorgd
aan de faculteit.
De voorzitter van deze commissie is: dhr. R. Nurmohamed PhD
De taken van de studentencommissie zijn:
Onderhouden van contacten met studenten van de FTeW,
Evalueren van de studentenproblematiek,
Doen van voorstellen aan de decaan en/of College van Bestuur (via
de Studentenvertegenwoordiger in het UvS bestuur),
Onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit,
Onderhouden van contacten met andere studentencommissies i.v.m.
uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden.
De voorzitter van deze commissie is: ---Het studentencommissielid van de studierichting Infrastructuur is:
dhr. Jabbar.

1.4 Instituten op de FTeW
De AdeKUS kent een aantal onderzoeksinstituten. Voor de FTeW zijn
belangrijk: het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
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(CELOS), de Nationale Zoölogische Collectie Suriname (NZCS), het Nationaal
Herbarium en het Instituut voor Toegepaste Technologie (INTEC).

1.5 Opleidingen op de FTeW
De FTeW heeft zes studierichtingen die onderverdeeld zijn in één of
meerdere oriëntaties. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. De
specifieke zorg voor het onderwijs binnen elke studierichting ligt bij de
richtingsvergadering van de betreffende studierichting.
Studierichting
Agrarische Productie

Delfstofproductie
Elektrotechniek
Infrastructuur
Milieuwetenschappen
Werktuigbouwkunde

Oriëntaties
Aquacultuur en visserij
Bosbouw
Landbouw
Veeteelt
Minerale hulpbronnen beheer
Energietechniek
Informatietechniek
(geen)
Milieumanagement
Milieutechnologie
(geen)

De FTeW biedt vanaf 2009 ook masters opleidingen aan. De verkregen graad
is MSc. (Master of Science). Momenteel worden de volgende master of
science opleidingen jaarlijks aangeboden.
Opleiding
Master of Science in Sustainable
Management of Natural Resources
(MSc in SMNR)
Duur: 2 jaren/Taal: engels

Coördinerende studierichting
Infrastructuur
Nurmohamed R. PhD.
(r.nurmohamed@uvs.edu)
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(http://vlir-iuc.uvs.edu/smnr/)
Master of Science in Petroleum Geology Delfstofproductie
Master of Mineral Geosciences
prof. dr. ir. T. Wong
Duur: 2 jaren/Taal: engels
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2. DE STUDIERICHTING INFRASTRUCTUUR
2.1 Achtergrond van de opleiding Infrastructuur
Wat is Infrastructuur?
Met infrastructuur wordt meestal bedoeld, het totaal van onroerende
voorzieningen of verbindingen in een gebied; dus de basis fysische
systemen (faciliteiten en diensten) zoals kanalen, wegen, vliegvelden,
riolering, gebouwen, masten, et cetera.
Veelal is de overheid of een semi overheidsinstelling verantwoordelijk voor
de planning en het beheer van de infrastructuur, zoals in Suriname het
Ministerie van Openbare Werken, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en
Visserij, en het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, de
Wegenautoriteit en de Maritieme Autoriteit Suriname. Infrastructurele
ontwerpen worden vaak gedaan door een ontwerpbureau en de
uitvoering/bouw door een aannemings-/bouwbedrijf.
Doel van infrastructuur?
Infrastructuur is geen doel, maar een middel om de kwaliteit van de
samenleving in economische, sociale, milieu- en gezondheidstechnische
zin te bevorderen. Te denken valt aan technische ingrepen voor o.a. het
behoud van de veiligheid en leefbaarheid of het kunnen omgaan met de
effecten van klimaatverandering.
De aanwezigheid van Infrastructuur in een gebied beïnvloedt de
economische activiteiten c.q. bewoning. Als een stad of ressort groeit, zal de
infrastructuur ook toenemen; daarmee neemt ook weer de waarde van land
en water in dat gebied toe.
Infrastructuur moet goed gepland worden, gebruikmakend van ook
engineering en onderzoek fundamenten. Voor infrastructuur in Suriname
staan kennis van land en water aan de basis van alle bouwwerken die
erboven, erop of eronder worden gepland of aangelegd. Niet te vergeten de
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kennis van de impact van die infrastructuur op het milieu en de mens.
Mensen zijn in eerste instantie degenen die infrastructurele problemen
identificeren en lokale oplossingen kunnen voorstellen.
Elk infrastructuur project heeft effecten naar de samenleving, die weer
afhankelijk zijn van de grootte van het project. Het ontwikkelen van
infrastructuur vraagt vaak veel geld. Een slechte infrastructuur maakt een
samenleving natuurlijk kwetsbaar.
Het is daarom noodzakelijk de aspecten land, water en bouwwerken in
relatie tot het milieu, de mens en duurzame ontwikkeling integraal te
begrijpen. Bij de planning en aanleg van infrastructurele werken moet
bovendien ook rekening gehouden worden met de economische, sociale,
politieke, culturele en beleidsaspecten/factoren.
Voor Suriname is het belangrijk dat we voldoen aan:
een grotere betrouwbaarheid, duurzaamheid en minder
kwetsbaarheid van de infrastructuur,
tijdige besluitvorming over aanleg en onderhoud van infrastructuur
lang termijn beleid over infrastructuur in Suriname
innovatie en technische vernieuwing in infrastructuur
werken aan een gedeelde publieke en private verantwoordelijkheid
in de infrastructuur; verdien mogelijkheden uit infrastructuur
nadenken over het nieuwe werken en de belasting van de huidige
infrastructuur verminderen bv. flexibele werktijden en werken vanuit
huis om files en het parkeerprobleem in de stad te verminderen.
De introductie van de groene infrastructuur moet uiteindelijk zorgen voor
duurzame ontwikkeling van Suriname.
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Suriname wordt al jaren geconfronteerd met diverse problemen op het
gebied van de infrastructuur en hoe langer er gewacht wordt met het
aandragen van oplossingen, hoe complexer deze problemen zullen worden.
Te noemen zijn onder andere:
- het gebrekkig beleid aangaande grond en huizen (hoeveel grond zal er nog
zijn over 30 jaren om te wonen en voor de industrie/produceren; welke
gronden geven we uit en welke niet; langs welke gronden plaatsen we onze
infrastructuur, wie bepaald de prijs van gronden, wat is de waarde van grond
in het binnenland van Suriname);
- het ontbreken van ruimtelijke ordening; geen visie en planning over
landgebruik (waar moeten bijvoorbeeld woongebieden, industriële
gebieden, landbouw gebieden, veeteelt gebieden komen), welke gronden
zijn geschikt voor welke functies;
- geen woonbeleid met als gevolg slechte leefkwaliteit en lage performance
van personen aan het werk of op school, de criminaliteit neemt toe, de
verkeersonveiligheid in woonbeurten neemt toe, het sociaal contact neemt
af;
- toenemende gronduitgiften in de stad, de kuststrook en omstreken met als
gevolg afname in vruchtbare landbouw en veeteelt gronden;
- geen beleid op de architectuur van gebouwen;
- toenemende uitgifte van bouwvergunningen in woongebieden met als
gevolg een chaotische en gevaarlijke woon- en leefomgeving voor de mens;
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- de toenemende urbanisatie in Paramaribo en districten met gebrekkige
wegen en ontwatering, lagere water druk en onvoldoende energie;
- toenemende verkeersproblematiek in de stad en buiten de stad,
toenemende kosten voor transport, slechter wordende openbaar vervoer;
- slechte verdeling van voorzieningen in groter wordende ressorten en
districten z.a. scholen, medische centra;
- toenemende vuilverwerking en opslag;
- gebrekkig onderhoud en beheer van bouwwerken (z.a. wegen, gebouwen,
groen),
- gebrekkige en verouderde methoden van data verzameling (z.a. bouwdata,
klimaatdata, geo-hydrodata) en ruimtelijke informatie systemen;
- zeespiegelstijging en toename in verzilting van landbouwgebieden c.q.
verlies van vruchtbaar land, verzilting van grondwater en bedreiging van de
drinkwatervoorziening, waar en hoe gaan we meer drinkwater produceren in
de toekomst;
- zeespiegelstijging en overstromingen met toenemende schade aan
woonhuizen, wegen, dijken, ontwateringwerken en de biodiversiteit in de
kust;
- gebrekkige ontwatering in zowel bebouwde gebieden als landbouw
gebieden;
- weinig aandacht voor de gezondheidstechniek;
- hoeveel regen zal er vallen in de toekomst bij klimaatverandering en hoe
moet het ontwateringstelsel worden aangepast of waar moet meer
openwater worden opgeslagen (vijvers);
- verouderde wetgeving op het gebied van land, water, milieu en
infrastructuur;
- onbekendheid van de economische waarde van grond, het bos, zoetwater
en het milieu en de uitgifte van concessies in het binnenland van Suriname
met als gevolg grootschalige, onbetaalbare schade aan het milieu;
- gebrekkige kwaliteitscontrole van bouwwerken; weinig onderzoek en
innovatie in bouwmaterialen en ontwerpen; gebrekkige onderzoekskennis bij
infrastructurele projecten c.q. weinig gespecialiseerde kennis; weinig bewust
zijn over duurzame ontwikkeling en milieu.
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Tenslotte wat globale issues:
- Hoe gaan we om met overstromingen in het binnenland en langs de kust
van Suriname? Kunnen we die voorspellen?
- Zal het droger worden bij klimaatverandering in Suriname, komen er meer
orkanen langs Suriname en hoe moeten we de bouwwerken dan ontwerpen?
- Wat doen we als de kust verder erodeert en de zeespiegel stijgt?
- Wat doen we als alle land is uitgegeven door beleidsmakers en de politiek?
- Wat is de impact van verkavelingen in de kuststrook?
- Wat zijn de beste locaties en opties voor ontsluiting van Suriname van oost
naar west en van noord naar zuid?

Behalve deze problemen, zijn er ook gewoon fundamentele problemen in
Suriname die aanleiding geven tot bovenstaande problemen:
- gebrek aan voldoende goed opgeleide personen in de infrastructuur in de
diverse disciplines, zowel op bachelor als master en doctoraal niveau;
- gebrek aan voldoende specialisten op alle relevante gebieden van de
infrastructuur,
- gebrekkig politiek bestuur bij vele technische overheidsinstellingen, welke
ertoe leiden dat vaak niet-deskundigen gevraagd worden het werk op een
technische ministerie uit te voeren;
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- infrastructuur beleid is verspreid over verschillende ministeries, vele
overheidsinstellingen doen zelf niet aan kennisontwikkeling, onderzoek en
planning;
- verouderde procedures en wetgeving;
- een goed onderbouwde lange termijn visie over infrastructuur in Suriname
ontbreekt.
Er is dus veel werk aan de winkel voor afgestudeerden van de studierichting
Infrastructuur.

De studierichting Infrastructuur van de faculteit der Technologische
Wetenschappen biedt de opleiding Infrastructuur. Vanwege eerder
genoemde argumenten en problemen in de Infrastructuur in Suriname, is de
opleiding Infrastructuur breed opgezet, waarbij de vier hoofdgebieden
(aspecten) van land, water, transport en bouwwerken geïntegreerd aan de
orde komen. Afgestudeerden moeten multidisciplinair kunnen werken en
integraal naar infrastructurele problemen kunnen kijken, integraal
wetenschappelijke kennis en technologie (technieken) gebruiken,
oplossingen bedenken en die kunnen toepassen. De opleiding Infrastructuur
is de enigste opleiding in Suriname, die op het hoogste niveau studenten
aflevert met kennis en vaardigheden op bovenstaande gebieden, en wel voor
overheidsinstellingen, bedrijven, multinationals en particuliere instellingen in
Suriname.
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De procesfasen die van belang zijn voor de vier hoofdgebieden zijn:
Data: alle onderzoek waardoor data worden verzameld, inclusief de
methodieken, de opslag en de verwerking van deze data, de analyse
en de rapportage, met inbegrip van ICT als hulpmiddel (theorie,
methoden, analysen, toepassingen, onderzoek)
Beleid: visievorming en –toetsing door publieke en private partijen,
beschikbare instrumenten wat betreft organisatie, wettelijke kaders
en financiën, haalbaarheid.
Ontwerp: organisatie en management van ontwerpprocessen,
opstelling en evaluatie van plannen, ontwerpfactoren, methoden en
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technieken van ontwerpen, raming van uitvoering en exploitatie,
wettelijke kaders.
Techniek: bouwfysica, materialen en hun eigenschappen,
toetsingsnormen, modelleren en berekenen, constructiesystemen,
technieken van productie en verwerking van constructiesystemen,
detailleren van constructies, installaties.
Uitvoering: projectorganisatie vanaf besteksopstelling tot oplevering.
Financieel en administratief beheer van bouwprojecten, juridische
aspecten. Testen van materialen en constructies, kwaliteitsbeheer.
Projectmanagement.
Beheer: rollen van overheid, private partijen en publiek-private
organisaties (zoals ook waterschappen) in beheer van plannen en
uitvoeringsresultaten. Onderhoud, exploitatie, institutionele en
wettelijke kaders, markt, uitgifte en verdeling (ook grond).

Per Oktober 2013 is de groene infrastructuur (GI) in bachelor en master
opleidingen Infrastructuur geïntroduceerd. De richtlijnen die hierbij worden
gehanteerd zijn de “Rio+20 United Nations” richtlijnen. Bij groene
infrastructuur zijn ruimtelijke ordening, en landgebruik en beheer
fundamenteel. Groene infrastructuur zorgt ook voor de instandhouding van
een gezond ecosysteem: schone lucht en schoon water. Veranderingen in
grondgebruik, urbanisatie (groei van steden), groei in vervoersinfrastructuur,
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toename van waterafvoer van stedelijke gebieden, toename van
landbouwgebieden, bossen die verdwijnen voor de mijnbouw, allemaal
zaken die het milieu en de mens zullen bedreigen, als geen rekening wordt
gehouden met de kwaliteit van de natuur, gezond wonen en leven.
Strategische ruimtelijke ordening kan ervoor zorg dragen dat
infrastructuurprojecten en natuur in evenwicht kunnen worden gebracht, de
groene infrastructuur dus.

Neem bv. een groene verbinding over de Afobakka weg: hierdoor kunnen
habitats zich mogelijk herstellen. Groene infrastructuur vereist ook meer
betrokkenheid van bewoners van een gebied en wel vanaf de planning van
een project tot de uitvoering; groene infrastructuur vraagt ook te denken in
de toekomst z.a. hoe gaan we om met afval van de bouw, hergebruik van
materialen, vervanging van traditionele materialen, hoe gaan districten zich
in de toekomst uitbreiden (bebouwing) en wat is de invloed daarvan op de
watervoorziening en elektriciteitsbehoefte, waar moeten nieuwe wegen en
bus routes komen voor de toekomst, hoe gaan we om met
energiebesparingen in kantoren en woonhuizen, als energie schaarser wordt
in de toekomst, wat doen we als scherpzand en baanzand opraakt, waar
gaan we landbouw uitoefenen als we de gehele kuststrook verkavelen, hoe
herstellen we het bos als onderdeel van land bij grootschalige mijnbouw en
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wat doen we met de grote gaten – misschien huishoudelijk en bouwafval in
opslaan, wat is de invloed van een brug over de Marowijne rivier voor Albina
en omgeving, wat is de invloed van een weg noord-zuid op de cultuur en het
milieu - kunnen we dat inschatten over 50 jaren.

Groene infrastructuur kost meestal minder in investeringen en onderhoud,
denk b.v. aan mangrove planten als bescherming van de kust en het
vergroten van broed- en rustplaatsen voor vissen; een biofilter van water
lelies (nymphaea amazonum en een grassoort, echinochloa polystachia) voor
de zuivering van afvalwater van b.v. je eigen huis; behoud van
bossen/vegetatie om overstromingen te minimaliseren, opslag van water en
opname van CO2 (vermindering klimaatverandering), afkoeling van steden.
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Groene infrastructuur heeft bewezen duurzame ontwikkeling te
bewerkstelligen:
Economische voordelen z.a. investering- en onderhoudskosten zijn
meestal lager dan normaal, reductie van energie gebruik,
Sociale voordelen z.a. vergroting leefbaarheid in stedelijke gebieden,
vergroting recreatie, verbetering lucht en waterkwaliteit,
Milieu voordelen z.a. verbeterd aquatisch leven en habitat,
natuurlijke waterbeheer, reductie van warmte in stedelijke gebieden.
Met deze nieuwe ontwikkelingen hopen we dat de toekomstige
afgestudeerden beter ingezet kunnen worden voor duurzame ontwikkeling
van het land en wel vanuit de infrastructuur, zowel lokaal als regionaal. De
doelstellingen, eindtermen en beroepsprofielen vermeldt in de volgende
paragrafen zullen de verwachte eisen van de nieuwe afgestudeerden verder
verduidelijken.
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2.2. Visie en missie
Visie
De studierichting Infrastructuur is een toonaangevende afdeling van AdeKUS op het
gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, dat afgestudeerden op bachelor,
master en doctoraat niveau aflevert; die op een effectieve manier, duurzame
ontwikkeling van de infrastructuur in Suriname tot stand brengen.

Missie
De missie van de studierichting Infrastructuur wordt geleid door de vastgestelde
normen en waarden, groene infrastructuur, duurzame ontwikkeling, en competenties
van de docenten, en bestaat uit een 5-tal kernaspecten t.w.:
a) in samenspraak
met de overheid,
het bedrijfsleven en
andere relevantie
nationale en
internationale
instellingen kennis
verschaffen en
bijdragen leveren
via discussies over
micro-, meso-, en
macro
infrastructurele
werken, gebaseerd
op duurzame
ontwikkeling.

b) overdracht van
kennis en kunde via
onderwijs, welke
gebasseerd is op
wetenschappelijk
onderzoek.

c) objectieve
wetenschapsbeoefening op basis
van deskundigheid,
creativiteit,
teamwork en
ethiek.

d) commercieel
aanbieden van
dienstverlening ter
versterking van
onderwijs en
onderzoek.

e) creatief,
innovatief en
efficiënt te werk
gaan waarbij alle
docenten,
medewerkers en
studenten in staat
worden gesteld hun
potentieel aan
kennis en
vaardigheden
volledig te
ontplooien.

De studierichting Infrastructuur streeft er naar om aan de hand van de
volgende normen & waarden haar visie en missie te bewerkstelligen:
Initiatief
Efficiëntie
Creativiteit
Integriteit
Communiceren
Kwaliteit

Flexibiliteit

Verantwoordelijkheid

Respect

31

2.3 Onderwijs, onderzoek en dienstverlening
De studierichting Infrastructuur heeft drie hoofdtaken te weten het
verzorgen en ontwikkelen van onderwijs, het doen aan onderzoek en het
verrichten van dienstverleningsactiviteiten.
Onderwijs voor studenten bestaat hoofdzakelijk uit het volgen van
curriculum onderdelen (subkennisgebieden), maar natuurlijk wordt
er ook tijd vrijgemaakt voor gevarieerde bedrijfsbezoeken, practica,
oefeningen, lezingen en seminars. Onderwijs houdt in het bijbrengen
van kennis, kunde en vaardigheden aan de student, relevant voor de
visie en missie van de studierichting, en wel via de verzorging van
hoogstaand
onderzoeksgebaseerde
onderwijs,
moderne
onderwijstechnieken en innovatie.
Onderzoek betreft methodische wetenschapsbeoefening ten
behoeve van het innoveren en nieuw creëren van kennis en inzichten
c.q. producten, welke ook leidt tot wetenschappelijke publicaties.
Dienstverlening is het commercieel of binnen een samenwerking ter
beschikking stellen van kennis, kunde en apparatuur of speciale
diensten (b.v. monitoren, beproevingen, metingen, cursussen) ten
behoeve van opdrachten van buitenaf. De twee laboratoria t.w. het
Laboratorium
Infrastructuur
(grondmechanischen
bouwmaterialenonderzoek) en het Waterbouwkundig Laboratorium
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spelen hierbij een belangrijke rol (uitvoeren van veldmetingen en lab
proeven).
2.3.1 Onderwijs
Onderwijsactiviteiten zullen in hoofdstuk 3 uitvoering worden behandeld.
2.3.2 Onderzoek en dienstverlening
Onderstaand is een oriëntatie van enkele onderzoeksprojecten die zijn
uitgevoerd of gaande zijn binnen de studierichting Infrastructuur. Dit varieert
van BSc afstudeeropdrachten, MSc afstudeeropdrachten, PhD opdrachten en
gewoon contract onderzoek.
Contract onderzoek (enkele lopende projecten):
Master education and research programme on sustainable
management of natural resources
Management of water resources in north-west Suriname under
climate change conditions
Support for improving integrated disaster risk management for
climate-resilient development
Caribbean Modeling Initiative-Addressing Caribbean Climate Change
Mainstreaming Energy Efficiency and Climate Change in Built
Environment Training and Research in the Caribbean (CarEnTrain)
Support for improving integrated disaster risk management for
climate - resilient development
Strengthening the current Bsc. Programme Construction Engineering
and infrastructure of the University of Suriname, and feasibility study
for the extension of the Bsc. Programme into a regional Msc.
Programme in Urban Design.
PhD onderzoek:
M. Dasai MSc (AdeKUS funding)
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THE EFFECTS OF WORLD HERITAGE STATUS ON SUSTAINABLE REGIONAL
DEVELOPMENT. Promotor: Prof.Dr. Wiendu Nuryanti, M.Arch. Gadjah
Mada University.
Status: start 2012, expected to finish in 2017.
H. Kuisch ir. (BOF sandwich scholarship, Belgium)
Spatio-temporal and species-specific modelling of drying and
dimensional stability of tropical wood. Promotor: Prof. Joris Van Acker
(U.Gent)
Status: start 2014, expected to finish in 2017.
MSc onderzoek:
geen
BSc onderzoek (enkele afgeronde onderzoeken):
Het ontwerpen van een nieuw hoofdkantoor voor de Staatsolie
Maatschappij Suriname N.V. - deel 4
Het ontwerpen van een standaard basisschool (G.L.O) in Suriname
Het
ontwerpen
van
een
winkelcentrum
binnen
het
woningbouwproject de Schuilplaats
Rondom het Kerkplein – Een ontwerpend onderzoek aan het
Kerkplein – Documentatie van de Centrumkerk
Het schrijven van een ontwikkelingsplan voor een centrumgebied in
Albina, met nadruk op inrichting
Een studie voor het ontwerpen van een “Multi-Purpose General
Cargo Terminal” - Case studie: Haven van Nieuw Nickerie
Onderzoek en evaluatie van doorstromingsefficiëntie van kruispunten
voor vlotte verkeersafwikkeling
Onderzoek ter verbetering van de bermconstructies in Suriname
Onderzoek naar doorstoomverbetering van verkeer over de
Wijdenboschbrug
Het functioneren van de pompgemalen en sluizen nu en in de
toekomst, Casestudy: Paramaribo Noord
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Een definitief ontwerp van een Open Universiteit in Suriname
Het toetsen van het nieuwbouw Districtscommissariaat Para op
duurzaamheid
Het ontwerpen van een nieuwe kantoorgebouw voor het Ministerie
van Defensie
Het ontwerpen van een multifunctioneel gebouw voor het Nationaal
Jeugdinstituut dat in aanmerking komt voor een Leedcertificering
Ontwerp van een multifunctioneel gebouw met een theaterzaal voor
de Culturele Unie Suriname
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2.4 Organisatie
De studierichting wordt geleid door de richtingcoördinator .
De richtingscoördinator:
coördineert de werkzaamheden binnen de richting, zit de
richtingsvergadering voor en vertegenwoordigt de richting naar
buiten toe.
is met betrekking tot het gevoerde beleid verantwoording
verschuldigd aan het Faculteitsbestuur en is er ambtshalve lid van.
Examen aangelegenheden worden uitgevoerd door het examencommissie
lid van de richting en studenten aangelegenheden door het
studentencommissie lid. De kwaliteit van de opleiding wordt gecontroleerd
door het opleidingscommissie lid van de richting. Verder is er een
secretariaat waar studenten terecht kunnen voor vragen over docenten,
collegemateriaal, lenen van audiovisuele middelen, aanvragen van een zaal,
excursies, studie informatie materiaal en al het overige in het kader van
onderwijs en onderzoeksactiviteiten.
De studierichting heeft verder twee laboratoria, welke onder beheer staan
van labcoördinatoren, 2 airconditioned collegezalen (voorzien van alle
onderwijsvoorzieningen), een vergaderzaal, en diverse audiovisuele
middelen t.b.v. onderwijs en onderzoek.
De huidige stafleden zijn:
Richtingscoördinator (Rc)
Waarnemend richtingscoördinator (Wrnd Rc)
Examencommissielid (Exam-lid)
Opleidingscommissie lid (Opcie lid)
Coördinator Laboratorium Infrastructuur
Coördinator Waterbouwkundig Laboratorium
Studentencommissie lid

Nurmohamed, R. PhD
Kishoen Misier, S. MSc
Zeegelaar, R. MSc
Kishoenmisier, S. MSc
Zeegelaar, R. MSc
prof. dr. Naipal, S.
Jabbar
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De organisatiestructuur en de faciliteiten van de studierichting Infrastructuur
zijn weergegeven in figuur 1.
Richtingscoordin
ator

Opleidingscoordinator

Studentencommissie lid

Onderwijs
(opleidingen)

BSc in
Infrastructuur

MEng in
Infrastructuur

MSc in
Infrastructuur

Onderzoek

Projectonderzoek

BSc/MEng/MSc
afstudeeropdracht

Examencommissie lid

Secretaresse

Dienstverlening

Faciliteiten

Operation

Laboratoria
testen en
metingen

Zalen en kamers

PR

TrainingenWorkshops

ICT

Financien

ConferentiesMeetings

Labs

Bestellingen

Overig: transport,
technische dienst
e.d.

Figuur 1: Organisatie van de studierichting Infrastructuur
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2.5 Doelstellingen van de Bachelor opleiding
De doelstellingen van de Bachelor of Science opleiding van de studierichting
Infrastructuur zijn:
Studenten in staat stellen basis, experimentele, toegepaste en
wetenschappelijke kennis te verwerven.
Studenten in staat stellen kennis en inzicht, vaardigheden en
attitude te laten verwerven op het gebied** van data, meten en
techniek van groene/duurzame infrastructuur*.
Studenten een brede academische opleiding bieden en de te
verwerven kennis en inzicht, vaardigheden en attitude
gedeeltelijk op laten doen via opdrachten (bv. stage, project) in
het bedrijfsleven of bij de overheid.
Onderzoekgebaseerd onderwijs, naar maatstaven van hoge
kwaliteit, aanbieden.
Studenten opleiden die onder begeleiding op vak technisch
niveau kunnen functioneren.
Studenten ervaring laten opdoen over samenwerken,
projectmatig
werken,
wetenschapsontwikkeling,
maatschappelijk relevante problemen en duurzame ontwikkeling.
Studenten het vermogen laten ontwikkelen de opgedane kennis
aan anderen over te dragen.
Studenten een bachelor of science programma aan bieden dat
toegang biedt tot master opleidingen.
*Onder groene infrastructuur vallen de thema’s land, water, bouwwerken en transport.
** Data: alle onderzoek waardoor data worden verzameld, inclusief de methodieken, de
opslag en de verwerking van deze data, de analyse en de rapportage, met inbegrip van ICT
als hulpmiddel (theorie, methoden, analysen, toepassingen, onderzoek); Beleid:
visievorming en –toetsing door publieke en private partijen, beschikbare instrumenten wat
betreft organisatie, wettelijke kaders en financiën, haalbaarheid; Ontwerp: organisatie en
management van ontwerpprocessen, opstelling en evaluatie van plannen, ontwerpfactoren,
methoden en technieken van ontwerpen, raming van uitvoering en exploitatie, wettelijke
kaders; Techniek: bouwfysica, materialen en hun eigenschappen, toetsingsnormen,
modelleren en berekenen, constructiesystemen, technieken van productie en verwerking
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van constructiesystemen, detailleren van constructies, installaties; Uitvoering:
projectorganisatie vanaf besteksopstelling tot oplevering. Financieel en administratief
beheer van bouwprojecten, juridische aspecten. Testen van materialen en constructies,
kwaliteitsbeheer. Projectmanagement; Beheer: rollen van overheid, private partijen en
publiek-private organisaties (zoals ook waterschappen) in beheer van plannen en
uitvoeringsresultaten. Onderhoud, exploitatie, institutionele en wettelijke kaders, markt,
uitgifte en verdeling (ook grond).
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2.6 Eindtermen van de Bachelor opleiding
De eindtermen (competenties) van de Bachelor of Science opleiding van de
studierichting Infrastructuur zijn:
1. Kennis en inzicht
De afgestudeerde heeft de nodige basis,
experimentele,
wetenschappelijke, en toegepaste kennis (theorieën, methoden
en technieken, gegevens verzameling, experimenten en
interpretaties) over duurzame ontwikkeling van de infrastructuur.
De afgestudeerde is in staat op één of meerdere curriculum
onderdelen (vakniveau) door zelfstudie en begeleiding een
bijdrage te leveren aan de verdere toepassing en ontwikkeling
hiervan en wel op basis van data, analyse en interpretatie.
De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht om
maatschappelijke
consequenties
(economisch,
sociaalmaatschappelijk, cultureel) van nieuwe ontwikkelingen in
relevante vakgebieden te herkennen, te analyseren en te
bespreken, en de effecten op milieu en duurzame ontwikkeling te
begrijpen en deze te relateren op vakniveau.
2. Vaardigheden (incl. communicatieve en educatieve, sociaalmaatschappelijke, economische, en management vaardigheden)
De afgestudeerde is in staat om over de groene infrastructuur,
argumentaties op te stellen en te verdiepen, en suggesties te
doen voor het oplossen hiervan.
De afgestudeerde is in staat om informatie, ideeën en
oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit
specialisten of niet-specialisten.
De afgestudeerde kan onder begeleiding werken in
multidisciplinair verband, en kan relevante gegevens verzamelen
en interpreteren, en hiermee een professioneel oordeel vormen
bij het analyseren en oplossen van eenvoudige problemen op
vakniveau.
3. Attitude
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De afgestudeerde is instaat voor anderen te kunnen werken op
basis van kennis, interactie, motivatie, betrouwbaarheid,
verantwoordelijkheid, ethiek, leergierigheid en communicatie
(schriftelijk en mondeling).
De afgestudeerde is in staat discussies en trends op zijn
vakgebied te kunnen volgen, een standpunt te kunnen vormen
over onderwerpen op zijn vakgebied en dit standpunt te kunnen
verdedigen.
De afgestudeerde is bewust van zijn eigen competenties en de
mogelijkheden deze uit te breiden.
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2.7 Beroepsprofielen van de Bachelor opleiding
Werkterrein
afhankelijk van de gekozen specialisatie,
bij een overheidsinstelling, semiparastatale instelling
bij een architecten, ingenieursbureau, aannemingsbedrijf,
landmeterbureau
in een productiebedrijf van bouwmaterialen
op de bouwafdeling van een industriële onderneming
bij een multinational
in het technisch onderwijs
Taken
afhankelijk van de gekozen specialisatie,
zelfstandig verzorgen van middelbaar technisch onderwijs
uittekenen van ontwerpen m.b.v. gerenommeerde academische
en engineering software’s
maken van berekeningen en ontwerpen van eenvoudige
integrale infrastructurele projecten met academische en
engineering software’s
voorbereiden en uitvoeren van metingen in het veld en het
laboratorium inclusief verwerking en rapportage van de
metingen
technische assistentie in een productiebedrijf
voorbereiding van eenvoudige integrale projecten
Toekomst perspectieven
na 5-10 jaren gerichte ervaring, kan de afgestudeerde
de leiding hebben van een bouwtechnisch laboratorium of
producent van bouwmaterialen of bouwprojecten
docent bij de LTS, MTS
technische medewerker bij de overheid
zich verder specialiseren in het vakgebied, waarop een
wetenschappelijke carrière op Universiteitsniveau kan volgen
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Honorarium*
SRD 2,500
*Dit honorarium is gebaseerd op de kwaliteit en kwantiteit aan kennis dat wordt
toegevoegd aan de afgestudeerde.

2.8 Internationalisering
In verband met de toenemende internationale onderzoeksprojecten die de
studierichting Infrastructuur uitvoert en de uitwisseling van docenten en
studenten met diverse buitenlandse universiteiten, maar ook gelet op
accreditatie van de opleiding, zal het zo zijn dat:
een aantal curriculum onderdelen in het Engels zullen worden
verzorgd,
Engelstalig literatuur wordt gebruikt,
studenten curriculum onderdelen (subkennisgebieden) van
buitenlandse instelling mogen volgen als keuzevak de zgn.
“opencourseware”,
studenten de mogelijkheid hebben een deel van hun opleiding in het
buitenland te volgen via aanbiedingen van landen z.a. Canada,
Nederland, e.d.,
een studiereis naar de regio wordt georganiseerd,
gastdocenten uit het buitenland colleges zullen kunnen verzorgen,
maar ook dat buitenlandse studenten bij de richting Infrastructuur
een deel van hun opleiding doen.
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3. OPBOUW VAN DE OPLEIDING
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3. OPBOUW VAN DE OPLEIDING
3.1 De opbouw
De bachelor opleiding Infrastructuur is gericht op 21 probleemvlakken,
komende uit een overzicht van globale problemen op het gebied van de
infrastructuur (land, water, bouwwerken) in Suriname.
Deze zijn:
architectuur van gebouwen, bedreiging en schade, beheer en onderhoud,
beleid, bestemming gebieden, data en informatie systemen, duurzaam
ontwerpen en bouwen, economie, ethiek, gezondheid, milieu, veiligheid en
kwaliteit, kwaliteitscontrole en beheer, kwaliteitseisen en normen,
management en leiderschapsontwikkeling, onderzoeksvaardigheden, project
organisatie, samenleving en milieu, uitvoering woningen en gebouwen,
verkeer, waterbeheersing en waterbeheer, wet en regelgeving,
en
wetenschappelijk schrijven en presenteren.
Uitgaande van de problemen/issues op het gebied van de infrastructuur in
Suriname zijn 18 hoofdkennisgebieden geselecteerd die de basis van de
opleiding moeten vormen t.w. wiskunde en meetkunde, statistiek en
meetkunde, natuurkunde en meetkunde, scheikunde en meetkunde,
meettechnieken, meetsystemen en tekenen, programmeren en databeheer,
wetenschap, onderzoek, engineering en innovatie, groene technologie,
mechanica, materiaalkunde, construeren en bouwen, uitvoering van werken,
groene architectuur, kwaliteitszorg, arbeidszorg en milieuzorgsystemen,
economie, klimatologie en hydrologie, groen landgebruik, groen transport,
wet en regelgeving, beleid, en basisvaardigheden.
Elk hoofdkennisgebied bestaat uit een aantal subkennisgebieden, waaruit
dan een aantal curriculum onderdelen zijn samengesteld. Deze zijn:
Algemene/gemeenschappelijke
zuivere en basiskennis)

opleidingsonderdelen

(de

zgn.
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Algemeen vormende opleidingsonderdelen (de zgn. experimentele
kennis)
Specifieke opleidingsonderdelen (de zgn. toegepaste kennis)
Specialistische opleidingsonderdelen (de zgn. wetenschappelijke
kennis)
Eindopdracht (specialistisch opleidingsonderdeel)
Sem 5

Sem 6

Specialistische opleidingsonderdelen

Integraal BSc
afstudeer opdracht

3B

Bachelor WO

2B

1B

Sem 3

Sem 4

Algemeen vormende
opleidingsonderdelen

Thema's: specifieke opleidingsonderdelen

Sem 1

Sem 2

Algemene/gemeenschappelijke opleidingsonderdelen

Gebruikmakend van de Bloom’s taxonomie en de competenties (kennis,
vaardigheden en attitude) zijn de opleidingsonderdelen verdeeld over de 3
bachelor jaren. Het gaat dus om een brede 3 jarige bachelor opleiding. De 3
jarige B-WO opleiding is geen eindopleiding of afgeronde WO opleiding,
maar leidt op tot het niveau van assistent (inzetbaarheid op vakniveau). De 3
jarige B-WO afgestudeerde moet toegang krijgen tot een (inter)nationale
Master opleiding.
De toelatingseisen voor deze bachelor opleiding zijn daarom: een VWOdiploma met wiskunde I, natuurkunde en scheikunde in het vakkenpakket.
Vanaf Okt. 2015 dient naast deze vakken ook één van de vakken wiskunde II,
aardrijkskunde of tekenen behaald te zijn om toegelaten te worden tot de
BSc opleiding infrastructuur. Wanneer niet aan deze eisen voldaan is, dan
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dient de student deze vakken in het schakeljaar met een voldoende te
behalen. Naast deze specifieke vakvereisten moet de student ook kunnen
zwemmen en mag hij/zij geen hoogtevrees hebben. Bovendien moet de
student kunnen leven en werken in het bos; tijdens de studie worden nl. veel
(veld) excursies met overnachtingen ondernomen.
Verder geldt een aanwezigheidsplicht voor colleges en is de student
verplicht collegemateriaal aan te schaffen. Tenslotte is het vereist dat de
student over een computer met internet beschikt.
Elk jaar wordt ook een studieadvies (SLB advies) uitgebracht, op basis
waarvan wordt bepaald als de student nog langer mag blijven studeren aan
deze opleiding. Indien je niet aan alle eisen zoals eerder genoemd voldoet,
kan de richting besluiten je te vragen niet langer deze opleiding te doen.
In de B-I fase (jaar 1) wordt de student ingeleid in de
wetenschapsbeoefening en doet de student verdere academische en overige
vaardigheden op door een verdieping in zuivere kennis z.a. wiskunde,
natuurkunde, scheikunde en statistiek, en experimentele kennis z.a.
mechanica en bouwmaterialen. De BI-fase heeft tevens tot doel de student
kennis te laten maken met issues over de Infrastructuur: de problematiek, de
technologische ontwikkelingen en trends, duurzame ontwikkeling en milieu.
Er wordt ook aandacht besteed aan experimenten, tekenen en
studiebegeleiding.
In de B-II fase (jaar 2) wordt de student experimentele, toegepaste en
wetenschappelijke kennis en vaardigheden bijgebracht, en wel op het gebied
van o.a. de mechanica, meettechnieken, construeren en bouwen,
klimatologie en hydrologie, landgebruik, architectuur, transport. De
verdieping in enige zuivere kennis gaat door in dit jaar o.a. wiskunde. Er
wordt ook aandacht besteed aan zaken zoals technisch tekenen, informatica,
geografische informatie systemen en studiebegeleiding.
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In de B-II fase (jaar 3) wordt de student ingeleid in de theoretische en
praktische basisvaardigheden voor het verrichten van wetenschappelijk c.q.
toegepast onderzoek. De student wordt tevens voorbereid op het mondeling
en schriftelijk presenteren van de resultaten van een onderzoek of van
theorieën op het betreffend vakgebied. In deze fase kan een student
keuzevakken kiezen de hij/zij van belang vindt voor een vervolgopleiding
(MSc opleiding) of vanwege zijn werkinteresse. Opencourseware
(internationale) keuze curriculum onderdelen (subkennisgebieden) mogen
ook worden gevolgd, na goedkeuring van de Rc. Deze fase wordt afgesloten
met een integraal afstudeeropdracht. Er wordt ook aandacht besteed aan
zaken z.a. het organiseren van een seminar door studenten zelf, en
studiebegeleiding (SLB module). Verder kunnen studenten ook studiepunten
vergaren als ze doen aan sport, cultuur, kunst of een taal leren of gewoon
werken.
De 3 jarige bachelor opleiding kenmerkt zich door wetenschap, technologie
en innovatie in de diverse curriculum onderdelen. De richting probeert
zoveel als mogelijk onderzoeksgebasseerd onderwijs te verzorgen, waarbij
ervaringen uit de praktijk en state of the art kennis worden gedeeld.
Hiermee wil de richting bereiken:
dat onderzoeksresultaten worden overgedragen,
dat studenten bekend worden gemaakt met onderzoek,
dat studenten zien wat het betekent om onderzoeker te zijn,
dat studenten helpen bij het uitvoeren van onderzoek,
dat onderzoekservaring wordt geboden b.v. via de integrale
afstudeeropdracht.
Van de student wordt een wetenschappelijk kritische houding gevraagd,
hij/zij moet creatief kunnen denken, kritisch onderzoeken en bronnen goed
kunnen gebruiken.
Tenslotte:
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3.2 Structuur
De studierichting Infrastructuur verzorgt Bachelor opleidingen. Deze zijn
dagopleidingen en duren 3 jaren. Voor het verkrijgen van het bachelor of
science diploma zijn minimaal 180 studiepunten (sp) vereist. Elk semester
heeft ong. 60 sp.
Studietraject
De bachelor opleiding bestaat uit twee opeenvolgende fasen, te weten:
1. De Bachelor-I fase
De studieduur is nominaal 1 jaar, de maximaal toegestane studieduur is 2
jaar. Na succesvolle voltooiing van deze fase wordt aan de student het
Bachelor-I certificaat uitgereikt. De aanvraag hiervoor dient persoonlijk
door de student gedaan te worden via de administratie van gebouw 16;
daar ligt een aanvraag formulier klaar.
2. De Bachelor-II fase
De studieduur is nominaal 2 jaar. Er wordt een uitloop tot 3 jaar na
afronding van de Bachelor-I fase toegestaan, evenwel, met dien verstande
dat de duur van de Bachelorstudie als geheel niet meer dan 5 jaar mag
zijn. Studenten die deze fase met goed gevolg afsluiten, verkrijgen het
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Bachelor of Science diploma, met de graad Bachelor of Science (BSc.). De
aanvraag hiervoor dient persoonlijk door de student gedaan te worden via
de administratie van gebouw 16; daar ligt een aanvraag formulier klaar.
Elk collegejaar is verdeeld in twee semesters (semestersysteem), elk
verdeeld in 2 kwartalen:
het on even semester: oktober t/m februari (semester 1, 3, 5)
het even semester: maart /april t/m juli (semester 2, 4, 6)
Elk semester bestaat uit 15 weken of 2 kwartalen van elk 7 weken, met een
werkweek (examenweek) ertussen, als volgt ingedeeld:
Collegeperiode
: oktober-februari
Tentamenperiode
: januari, februari/maart
Collegeperiode
: april-juni
Tentamenperiode
: juli-augustus
Hertentamenperiode
: augustus
Vakantie periode
: september
Start college voor eerste jaarstudenten
: oktober
Semester 1, 2, 3, 4 en 5 bestaan overwegend uit het volgen van curriculum
onderdelen (subkennisgebieden) en practica. In het 6de semester doet de
student zijn afstudeerproject. In Figuur 2 en 3 is e.e.a. schematisch
weergegeven.
Verder zijn er drie vastgestelde tentamenperioden t.w.:
de maand januari, februari (voor tentamens in de curriculum
onderdelen (subkennisgebieden) van de oneven semesters)
de maand juni, juli (voor de tentamens in de curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) van de even semesters)
de maand augustus (voor de herkansingen van zowel de even- als de
oneven semester curriculum onderdelen (subkennisgebieden))

50

Jaar 3

Jaar 2
Jaar 1

Semester 5
Gemeenschappelijke curriculum
onderdelen

Semester 6
Keuze curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) +
Integraal afstudeeropdracht
Semester 3
Semester 4
Gemeenschappelijke curriculum onderdelen
Semester 1
Semester 2

BII fase: 2 jaren;
maximaal 3 jaren

BI fase: 1 jaar;
maximaal 2 jaren

Gemeenschappelijke curriculum onderdelen
Bachelor

Minimaal 3 jaren en
maximaal 5 jaren

Sommige curriculum onderdelen zullen maar één keer per jaar worden
afgenomen en wel in het betreffend semester. Het herexamen van dit
onderdeel wordt binnen 1 maand aangeboden. Dit geldt typisch voor
onderdelen als Basisvaardigheden 1, 2, 3, practicum onderdelen etc.
Studenten wordt dus aangeraden alles op alles te zetten om deze
onderdelen in 1 keer succesvol af te ronden.

3.3 Curriculum en omschrijving
Curriculum
Het curriculum van de Bachelor of Science opleiding en de omschrijvingen
van de onderdelen zijn weergegeven in bijlage I en II. In de curriculum
omschrijvingen wordt in detail ingegaan op de leerdoelen, de inhouden, de
werkvormen, de toetsvormen en de literatuur.
Werkvormen
Het curriculum bestaat uit diverse onderwijseenheden en deze worden
gedefinieerd naar de soort werkvorm, het aantal te besteden uren en de te
behalen studiepunten door de examinator van de desbetreffende
onderwijseenheid. De studielast wordt uitgedrukt in de eenheid sp (= studie
punten). Het aantal sp wordt verkregen door het totaal aantal studielasturen
te delen door 28.
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De diverse onderwijsvormen zijn:
Hoorcollege (Co): dit is het klassikaal systeem waarbij de docent, de
student kennis en inzicht laat verwerven in de theorie, en wel door
leerinhouden via een gestructureerd lesplan te behandelen m.b.v.
diverse onderwijs instrumenten. Tijdens het college is er ruimte voor
discussie. De docent is echter meer aan het woord.
Instructie (In): dit is het klassikaal systeem waarbij de docent, de
student
kennis
en
inzicht
laat
verwerven
in
oefeningen/opgaven/vraagstukken, en wel door leerinhouden via een
gestructureerd lesplan te behandelen m.b.v. diverse onderwijs
instrumenten. Tijdens het college is er ruimte voor discussie. De
docent is meer aan het woord, maar ook studenten worden gevraagd
de oefeningen/opgaven/vraagstukken individueel op te lossen, al dan
niet op het bord. Bij vele curriculum onderdelen (subkennisgebieden)
wordt het mechanisme van probleem oplossend gericht onderwijs
gehanteerd: middels allerhande opdrachten worden studenten
gestimuleerd actief na te denken over de oplossing van een
probleem. Hierbij staat centraal het kunnen identificeren van een
probleem en het actief zoeken naar oplossingen. Ook project
gestuurd onderwijs komt voor: hierbij worden studenten begeleid bij
het uitvoeren van projecten, het leren samenwerken aan het
identificeren en oplossen van een probleem. Meestal worden
studenten in werkgroepen verdeeld om opdrachten uit te voeren.
Zelfwerkzaamheid en samenwerken staan centraal.
Werkcollege (We): hier gaan studenten zelf aan de slag om een
probleem op te lossen gebruikmakend van de hoorcolleges en
instructies. De zelfwerkzaamheid staat hier dus centraal. Vaak genoeg
wordt in groepen gediscussieerd over uitgewerkte opdrachten. De
docent functioneert als begeleider en ondersteunt de studenten
waarnodig, motiveert hun en geeft feedback.
Practica (Pr): hier gaan studenten zelf aan de slag om een probleem
op te lossen gebruikmakend van de hoorcolleges en instructies. De
zelfwerkzaamheid staat hier dus centraal. Vaak genoeg wordt in
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groepen gediscussieerd over uitgewerkte opdrachten. De docent
functioneert als begeleider en ondersteunt de studenten waarnodig,
motiveert hun en geeft feedback. Tot practica worden alleen
gerekend experimenten die in een laboratorium of op het veld
worden uitgevoerd en wel met meetinstrumenten.
Zelfstudie (Ze): dit is een werkvorm waarbij de student zelfstandig
kennis en vaardigheden ontwikkeld en toepast. De docent
functioneert als begeleider, ondersteunt de studenten waarnodig en
motiveert hun.
Excursies: tijdens de studie worden er ook regelmatig excursies
ondernomen. Het kunnen veldbezoeken zijn, maar ook bezoeken aan
bedrijven behoren tot de mogelijkheden. Excursies zijn bedoeld om
diverse zaken de studie aangaande te illustreren. Studenten krijgen
hiermee een beter beeld van de heersende problematiek.
De meeste curriculum onderdelen zullen verzorgd worden in blokken van 2
of 4 uren, en zijn een combinatie van hoorcolleges, oefeningen,
huiswerkopdrachten, computer opdrachten, lab experimenten, veldwerk,
maken van een fysische modellen en excursies. Computer ondersteund
onderwijs, zelfstudie college files en het gebruik van video’s zullen langzaam
worden geïntroduceerd in het curriculum.
De curriculum onderdelen worden verzorgd met behulp van een bord of
beamer (colleges worden geprojecteerd zgn. PowerPoint colleges); ook
worden een aantal onderdelen verzorgd in de computerzaal.
Studenten wordt geadviseerd het collegemateriaal bij zich te hebben en
aanbevolen wordt aantekeningen in het collegemateriaal te maken. Dit kan
best aan de rand of op het linkerblad van de handleiding of het dictaat/boek.
Gewoon losse blaadjes met aantekeningen in voegen kan natuurlijk ook.
Toetsing:
De meest voorkomende vormen van toetsing zijn:
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Tentamen: mondelinge of schriftelijke toetsing. Een tentamen kan
gesplitst worden in 1 of meer deeltentamens. Schriftelijke toetsing
wordt het meest toegepast.
Opdracht: individueel of in een groep wordt gewerkt aan een
opdracht welke aansluit op de kennis (en ervaring) verworven tijdens
de colleges.
Lestijden
Onderwijs wordt regulier verzorgd van maandag tot en met vrijdag van 7.0015.00 uur. Incidenteel kunnen colleges ook op de zaterdag verzorgd worden
en kan de verzorging van colleges soms tot 19:00 uur door gaan.
Bij elk college-uur is er een pauze van 15 minuten waardoor het college
effectief om kwart over het hele uur start. De effectieve collegetijden zijn
dus 7:15-8:00 uur, 8:15-9:00 uur etc.
Van studenten verwacht dat ze op tijd in de zaal aanwezig zijn.
Naast de lestijden zullen studenten extra uren op de campus doorbrengen.
Dit i.v.m. met groepsbesprekingen, werken aan verslagen, bibliotheek
bezoek voor het raadplegen van literatuur en studie etc. Niet zelden komt
het voor dat studenten pas om 9.00 ’s avonds naar huis gaan.
Excursies
Excursies zijn onderdeel van het onderwijsprogramma. Er zijn dagexcursies
b.v. naar bedrijven in Paramaribo en omgeving of zelfs naar Nickerie en
Afobakka, maar er zijn ook meerdaagse excursies b.v. naar Atjoni en
omgeving, Coronie-Nickerie. Bij de meedaagse excursies wordt één of twee
dagen overnacht in een logement (gebouw of hutten tussen bomen en
natuur)
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Op alle excursies gaan docenten mee.
Voor transport (busvervoer) en veiligheid wordt van de zijde van de
Universiteit zorg gedragen. Voor eten en drinken moeten studenten zelf
zorgdragen, individueel of in groepsverband.
Voor
meerdaagse
excursies
wordt
sponsoring
gezocht.
Toestemmingsbrieven kunnen bij de Rc worden verkregen b.v. voor
studenten woonachting in van tehuizen.
Taal
Bijna alle curriculum onderdelen worden in het Nederlands verzorgd; enkele
onderdelen zullen in het Engels worden aangeboden z.a. Analyse en
keuzevakken z.a. Watershed management. Dit i.v.m. internationalisatie/
Engels sprekende gastdocenten. In dit laatste geval kan het examen ook in
het Engels worden afgenomen. Een deel van de literatuur zal in het
Nederlands zijn en een andere deel in het Engels. Kennis van de Engelse taal
is dus belangrijk.

3.4 Studiemateriaal, Moodle en onderwijs informatie
Collegemateriaal / Boeken
Bij elk curriculum onderdeel hoort verplicht collegemateriaal dat door de
studenten aangeschaft moet worden. Wanneer een student niet over
collegemateriaal beschikt dan wordt ervan uitgegaan dat deze student niet
55

geïnteresseerd is in de studie en kan de richting deze student voordragen
voor afschrijving. Elke student moet dus op tijd het collegemateriaal
(hardcopie en digitaal) aanschaffen.
Onderwijsmateriaal (collegedictaten) en informatie m.b.t. onderwijs en
onderzoek is te vinden bij het secretariaat/Administratie gebouw 16, of bij
de betreffende docent of via de AdeKUS Digitale Leeromgeving
(http://moodle.uvs.edu/). Alle verplichte studiemateriaal is ook bij de
richtingscoördinator te vinden.
Oude tentamenwerken kunnen aan de docent zelf worden gevraagd.
Het collegemateriaal van de studierichting Infrastructuur incl. ppt
materialen, boeken e.d. wordt ondersteund door de Haagse Hoge School
(Nederland) en de TUDelft, afdeling Civiele techniek en Bouwkunde.
Professoren hebben hun materiaal ter beschikking gesteld aan de richting
voor onderwijsgebruik.
Originele boeken kunnen zelf besteld worden via:
http://www.elcbookstore.com/, http://www.amazon.com/ScientificEngineering-Introduction-Advanced-Techniques/dp/0201533936,
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html,
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0,
video.mit.edu, ocw.mit.edu/courses, pearsonopenclass.com,
www.futurelearn.com,
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/,
http://www.firstwriter.com/publishers/,
http://catalogs.indiamart.com/manufacturers/scientific-books.html,
http://www.addall.com/, www.bol.com, http://www.thomastelford.com/,
http://bookboon.com/, http://www.freebookspot.es/Catalogue.aspx,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2764/service/integration/prm/frameset/stu
denten/studieboeken.dhtml, http://www.polare.nl/,
http://www.elcbookstore.com/, http://www.vssd.nl/hlf/,
MOODLE – Digitale leeromgeving AdeKUS
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Moodle is de digitale leeromgeving van AdeKUS en vele docenten van onze
richting bieden hun curriculum onderdelen (subkennisgebieden) aan via dit
systeem. Soms op DVD/CD of via een USB stick. Voornamelijk
collegemateriaal, inlevering van opdrachten, wijzigingen in colleges worden
hierop aangegeven. Bij de inschrijving op de AdeKUS, zal iedere student
automatisch een Adekus-email adres met inlog gegevens ontvangen. Een
Moodle account kan aan het begin van het collegejaar (in oktober dus)
worden afgehaald bij het Bureau Studentenzaken in gebouw 6. Het adres van
deze site is: http://moodle.uvs.edu/. Het uvs-email adres gebruiken voor
communcatie met docenten e.d. is verplicht. Meer info over Moodle is te
vinden op: http://www.ecoisonline.org/
Wil je assistentie, maak dan contact met:
L. Goedar (l.goedar@uvs.edu)
R. Nurmohamed (r.nurmohamed@uvs.edu)
Software
De studierichting Infrastructuur beschikt over diverse software producten
die nodig zijn bij diverse curriculum onderdelen (subkennisgebieden) z.a.
Autocad, MSProject, SCIA, ARTS, ArcGIS, Idrisi. Vraag de catalogus aan via:
ftew-infra@uvs.edu. De software is te krijgen bij de Cyberhall FTeW in
gebouw 16. Overige nuttige software z.a. WINZIP, ACROBAT, VIRUS
programma’s zijn via het intranet te downloaden via: http://net.uvs.edu/.
Software kan ook worden gekocht via: https://www.surfspot.nl/. De richting
installeert alle vereiste software voor de diverse vakken in de
computercentra van AdeKUS (UCC en Cyberhall), zodat studenten daar ten
alle tijden kunnen werken. Van de meeste software is de studentenversie te
downloaden via de website (zie vakomschrijving). Bij gebruik van software
waar geen studentenversie van beschikbaar is, is werken in de
computerzalen noodzakelijk.
Bij de aanschaf van een Pc of laptop, moet die minstens voldoen aan de
volgende eisen:
Personal computer:
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Windows 8 Standard, Enterprise, or Professional edition, Windows 7 Enterprise, Ultimate,
Profession al, or Home Premium edition (compare Windows versions), or Windows XP
Professional (SP2 or later).
Athlon 64 with SSE2 technology, AMD Opteron™ processor with SSE2 technology, Intel® |
Xeon® processor with Intel EM64T support and SSE2 technology, or Pentium 4 with Intel
EM64T support and SSE2 technology or Pentium 4 or Athlon processor, 3 GHz or greater, or
Intel or AMD dual-core processor, 2 GHz or greater
4 GB RAM or more | 6 GB free space for installation | 1,024 x 768 display resolution with
true color (1,600 x 1,050 recommended) | Internet Explorer 7 or later | Microsoft®
Direct3D®-capable workstation-class graphics card | Video/Graphics Adapter - 64 MB RAM
minimum, 256 MB RAM or higher recommended. | CD-ROM for installation | 3 USB ports
Laptops:
· Dell Inspiron 14R / 15R
· Toshiba Satellite C55
· HP Pavilion G4 / G6
Processor = Intel Core i3 – 2.0 GHz / AMD – 2.4 GHz | Memory = 4 GB |Hard disk = 500 GB |
Display = Intel Display HD / 1024 x 768 resolutie |Optics = DVD/CD ROM | LAN = NIC
10/100/1000

Bibliotheek
De Centrale Bibliotheek van de Universiteit van Suriname is toegankelijk voor
iedere student. De bibliotheek biedt de volgende diensten aan: uitleen van
boeken, studieruimten, fotokopieer faciliteiten, leeszaal met diverse
tijdschriften en vakbladen. Voor het gebruikmaken van de diensten dienen
de studenten ingeschreven te zijn bij de bibliotheek. In de Centrale
Bibliotheek zijn alle afstudeerverslagen van de richting Infrastructuur in
digitale versie te vinden. Tenslotte heeft deze bibliotheek extra literatuur ten
behoeve van de diverse curriculum onderdelen infrastructuur.
Adres:
Centrale Bibliotheek - UvS complex – Bibliotheek
Tel: 465558 tst 268
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 21.00 uur en za: 7.30 -14.00 uur
Online zoeken van boeken in de AdeKUS bib kan via: http://ub.uvs.edu/
Originele boeken kunnen besteld worden via:
http://www.elcbookstore.com/.
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Onderwijs informatie
Overige onderwijsinformatie wordt bekendgemaakt op het mededelingen
bord van gebouw 16, Infrastructuur, Moodle en de infra website.

3.5 Collegerooster, examenrooster, jaarrooster
Het jaarrooster is te vinden aan het begin van deze studiegids. Het standaard
examenrooster is, onder voorbehoud van wijzigingen, aan het einde van de
studiegids opgenomen. Collegeroosters, examenroosters en het jaarrooster
worden bekendgemaakt op het mededelingen bord van Gebouw 16 en zijn
ook te verkrijgen bij de Administratie FTeW, Gebouw 16. Deze kunnen ook
per email worden aangevraagd (ftew-infra@uvs.edu).

3.6 Onderwijsteam
Elk curriculum onderdeel (subkennisgebied) wordt gecoördineerd door een
docent en het curriculum onderdeel wordt verzorgd door een team van
docenten. Voor elk curriculum onderdeel (subkennisgebied) bestaat er een
lesplan dat voor elke student ter beschikking is. Vraag er dus naar. Een overzicht
59

van de docenten die onderwijs zullen verzorgen is weergegeven aan het einde
van deze studiegids incl. de contact gegevens. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de huidige coördinatoren en docenten teams/lab
medewerkers/docent assistenten per curriculum onderdeel (subkennisgebied).
Er kunnen tussentijdse wijzigingen optreden.

Wijzigingen voorbehouden
Subkennisgebied

Coordinator *

Jaar 1, Semester 1
Basisvaardigheden 1
Module 1: Academische
vaardigheden
Module 2 en 3: Foutenleer en
Experimentele vaardigheden

Rc: Nurmohamed PhD

Module 4: Handtekenen
Bouwmaterialen

Goedar BSc
Dasai MSc

Lineaire algebra 1
Mechanica van constructies 1
Milieu en duurzame infrastructuur
Wiskunde, Analyse 1-A

Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD
Kishoen Misier MSc
Martinus ir.
Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD

Jharap-R ir
Tan ir
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Wiskunde, Analyse 1-B
Jaar 1, Semester 2
Natuurkunde IS
Lineaire algebra 2
Materiaaltechnologie
Module 1: Inleiding chemie en milieu
Module 2: Geologische vorming en
afbraak processen
Module 3: Asfalt en betontechnologie
Mechanica van constructies 2
Statistiek 1
Wiskunde, Analyse 2
Jaar 2, Semester 3
Basisvaardigheden 2
Module 1: Informatica
Module 2: Practicum technisch
tekenen
Module 3: Practicum GIS en remote
Sensing
Module 4: SLB
Bouwmethodiek
Differentiaal vergelijkingen
Grondmechanica en funderingstechnieken
Maatvoering en geo-informatie
Mechanica van constructies 3
Jaar 2, Semester 4
Inleiding architectuur
Mechanica van constructies 4
Ruimtelijke ordening
Stedelijk waterbeheer
Wiskunde, Analyse 3
Jaar 3, Semester 5
Basisvaardigheden 3
Module 1:
Onderzoeksvaardigheden
Module 2: Bijzondere vaardigheden
Module 3: SLB
Bouworganisatie
Duurzame verkeersbouwkunde

Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD
Rc: Nurmohamed PhD
Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD
Kishoen Misier MSc
Cameron ir
Monsels Drs
Kishoen Misier MSc
Kishoen Misier MSc
Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD
Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD
Rc: Nurmohamed PhD
Sardjoe BSc
Jharap-S BSc
Soerodimedjo BSc
Studentendekaan
ir. Del Prado
Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD
Rc: Nurmohamed PhD
Kalpoe BSc | Bureau ENSU
ir. Abhelakh
ir. Martinus
Dassasingh ir
ir. Sweeb
Prof. dr. Naipal
Hagens MSc / Rc: Nurmohamed PhD
Rc: Nurmohamed PhD
Jharap-R ir
Nurmohamed PhD
Studentendekaan
Dasai MSc
Adhin MSc | Baitali nv
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Kwaliteitszorg
Landgebruik en beheer
Mechanica van constructies 5
Keuzevakken (minor)*: minimaal 12 Sp
Bouwfysisch ontwerpen
Detailleren
Verkeerskunde
Vloeistofmechanica
Waterbouwkundige constructies
Watershed management
Jaar 3, Semester 6
Integraal afstudeeropdracht

Kalloe ir
Martinus ir
Dassasingh ir
Goedar BSc
Martinus ir
Blufpand MSc
Prof. dr. Naipal
Rc: Nurmohamed PhD
Prof. dr. Naipal
Rc: Nurmohamed PhD

3.7 College- en werkruimten
Collegezalen
De studierichting verzorgd onderwijs in de volgende zalen: Aula 16, Gebouw
19/Zaal 4, Zaal 71, Aula 17, het Auditorium van Celos en eventueel andere
zalen. Workshops e.d. worden vaak georganiseerd in de conferentiezaal van
de guesthouse of het IGSR. Deze zalen zijn allen voorzien van airconditioning
en audiovisuele middelen zoals beamers, geluid, borden e.d.
Als de collegezalen vrij zijn, kunnen studenten deze gebruiken als studiezaal,
voor werkoverleg, projectvakken e.d. Bij studieprojecten (o.a. presentaties)
kunnen studenten dus ook gebruik maken van de audiovisuele
hulpmiddelen. Voor afstudeerstudenten is kamer 77 in Gebouw 16
gereserveerd. Deze zaal heeft airco en telefoon en internet verbinding.
Practica worden georganiseerd in de twee laboratoria: het lab infrastructuur
en het waterbouwkundig laboratorium.
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De richting heeft een speciale docenten kamer/vergaderkamer (K56-57,
Gebouw 16) ingericht voor docenten en medewerkers voor o.a. meetings,
presentaties. Daartoe is deze kamer ingericht met al het benodigde z.a.
kopie machine, printer, schrijfborden, beamer, wifi, koffiecorner, ijskast,
collegedictaten van alle vakken, enz. De docentenkamer is 1 x 24 uur open.
Computerruimten
De FTeW beschikt over een eigen computerzaal de zgn. “FTeW CyberHall”.
Hier kunnen studenten terecht voor het werken op de PC, internetten,
printen, scannen en nog veel meer. Op de campus zijn er meerdere PC
faciliteiten zoals het Universiteits Computer Centrum (UCC). Op de gang van
gebouw 16 is wireless internet gratis beschikbaar.
Adres:
FTeW CyberHall - UvS complex - Gebouw 16
Tel: 465558 tst 374
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 14.30 uur
Adres:
UCC - UvS complex - Gebouw 7
Tel: 465558 tst 400
Email: ucc@uvs.edu
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 14.30 uur
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Bij het UCC gelden de volgende huisregels:
- De cursisten mogen de computerzaal pas betreden nadat de trainer/docent
zich bij het UCC heeft aangemeld en de verantwoordelijkheid van de zaal op
zich heeft genomen.
- De docent heeft een kwartier voor de start van de reservering reeds de
beschikking over de zaal. Er is ruimte voor een kwartier uitloop om de
gebruikte programma’s of applicaties netjes af te sluiten en de zaal te
ontruimen. Hierop draagt de trainer de verantwoordelijkheid van de zaal
over aan de dienstdoende UCC medewerker.
- Er mag niet worden getornd aan de bestaande PC configuratie en
bekabeling. Computers en aangesloten apparatuur mogen niet worden
losgekoppeld en/of verplaatst.
- Er mag niet met een persoonlijke PC aan een tafel worden gewerkt. Bij
wijze van uitzondering mag er hiertoe een verzoek worden gedaan om
hiervan af te wijken. Het verzoek moet wel ruim van te voren worden
gedaan om de bestaande situatie technisch te kunnen beoordelen.
- Er mag geen stroom worden afgetapt tbv. persoonlijk apparatuur.
- In de zaal mag er niet worden gerookt, gegeten en gedronken.
- Het voeren van gesprekken met gsm-apparaten (zgn mobieltjes) in de zaal
is niet toegestaan.
- Elke cursist/gebruiker dient bij binnenkomst op de presentielijst voor
aanwezig te tekenen. De intekenlijst blijft bij het UCC. Op aanvraag kan de
docent/trainer een kopie van de intekenlijst verkrijgen.
- Alle andere gedrag/huisregels van de AdeKUS blijven/ zijn hier ook van
toepassing
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3.8 Persoonlijke studiezaken
Voor een vlot verloop en succesvol afsluiten van de bachelor opleiding
Infrastructuur, wordt elke student geadviseerd over het volgende te
beschikken:
Laptop of PC (met eventueel internet aansluiting); er zijn diverse
bedrijven in Suriname die leningen aanbieden voor de aanschaf van
pc’s. Kijk op het mededelingen bord Infrastructuur, gebouw 16.
USB stick
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Veiligheidjasje, -schoen, -bril, -helm, pet, regenjas/paraplu,
overnachtingspullen (b.v. hangmat). Docenten zullen aangeven
wanneer deze nodig zijn.
Eenvoudige zaken als een rolmaat met waterpas, calculator, meet
liniaal, teken potloden e.d. Docenten zullen aangeven wanneer deze
nodig zijn.
Kunnen zwemmen en hoogte klimmen (geen hoogtevrees hebben)
Leven en werken in het binnenland van Suriname (met overnachting
m.n. bij excursies).
100% colleges volgen; bij afwezigheid moet een email of brief naar
docent met opgave van reden worden gestuurd.
Collegemateriaal moet verplicht worden aangeschaft.
De studierichting Infrastructuur verwacht een hoge mate van
verantwoordelijkheid van haar studenten en stelt hoge eisen aan haar
afgestudeerden (zie eindtermen en taken). Dit nastrevend kan ontzegging
van de colleges geschieden of kan het advies volgen ter beëindiging van deze
opleiding, indien men zich niet houdt aan de bovenstaande regels en tips,
omdat dit anders ten koste gaat van de onderwijskwaliteit.

3.9 Kwaliteitszorg
Conform de Wet NOVA (WET van 22 mei 2007, houdende instelling van het
Nationaal Orgaan voor Accreditatie en een Centraal Register van
Opleidingen) worden opleidingen geaccrediteerd. Accreditatie is het
verlenen van een keurmerk aan de opleiding dat aangeeft dat aan bepaalde
maatstaven is voldaan. Dit houdt in dat de hele opleiding wordt doorgelicht
en beoordeeld op basis van de accreditatiekaders. Als deze positief is
bevonden krijgt de opleiding de status van geaccrediteerde opleiding.
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Momenteel is de richting Infrastructuur bezig met accreditatie van de
opleiding. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs (b.v. kwaliteit
colleges, state of art boeken en software, onderwijsmethoden), onderzoek
en dienstverlening regelmatig verbeterd wordt.
De erkenning van een bul of diploma, zowel nationaal als internationaal, is
belangrijk voor een carrière of studie waar dan ook ter wereld.
De beslissing over accreditatie van een bestaande opleiding wordt
gebaseerd op een toets aan de hand van acht onderwerpen. Deze
onderwerpen zijn:
beoogde eindkwalificaties
programma
inzet van personeel
voorzieningen
kwaliteitszorg
toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties
continuïteit
resultaten
Om de kwaliteit van het onderwijs te meten worden jaarlijks de volgende
acties ondernomen:
online en plenaire evaluaties van de curriculum onderdelen door de
studenten,
online en plenaire evaluaties over het management en faciliteiten
door de studenten, docenten en medewerkers,
evaluaties van de lesplannen per docenten team en docent,
updaten en verbeteren van onderwijs materiaal, faciliteiten voor labs
en collegezalen, en voor docenten,
didactische en wetenschappelijke trainingen organiseren,
evaluaties met het beroepenveld en alumni,
presentatie van de studieresultaten, drop-outs, en rendementen,
studieadvies per student.
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Verder zijn een aantal zaken van toepassing voor studenten:
Elke student zal aan het einde van elk collegejaar, binnen het
curriculum onderdeel Basisvaardigheden, worden opgeroepen om de
studievoortgang te bespreken. Dit wordt gedaan door overlegging
van de portfolio en de tentamen resultaten door de student, aan het
docententeam (zie bijlage einde van deze studiegids).
Het docenten team geeft op basis van de resultaten en het gesprek
een studieadvies aan de student: dit kan inhouden dat de student
door mag gaan met deze opleiding, of beter een andere opleiding
kiest, of een studiebeurs moet sluiten e.d.
Indien de student zich niet houdt aan de maximale studieduur van
elke fase, zal de student worden voorgedragen voor afschrijving.

3.10 De overschakeling van VWO naar WO
Studenten die van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
doorstromen naar het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) dienen uit hoofde
van een goede voorbereiding en start, te beseffen wat de verschillen zijn tussen
deze twee typen opleidingen:
Zelfverantwoordelijkheid: het grote verschil betreft het feit dat bij
het WO de student volledig zelf verantwoordelijk is voor de mate van
participatie in het onderwijsgebeuren. Hij/zij is in beginsel geheel vrij
om de colleges en practica te volgen, behoudens enkele sancties bij
verzuim of het niet voldoende presteren om te kunnen doorstromen.
Doorstromen: de student gaat op de universiteit niet over naar de
volgende klas, maar stroomt door naar de volgende fase.
Tentamenperiode: de stof op de universiteit wordt doorgaans
getentamineerd in één groot tentamen of in meerdere
deeltentamens (maximaal 3). De hoeveelheid stof per tentamen is
doorgaans groter dan die op de middelbare school en het tempo is
hoger. Ook is er, in tegenstelling tot de middelbare school, een
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herkansingsperiode waarin eventueel nog niet behaalde curriculum
onderdelen (subkennisgebieden) kunnen worden afgerond.
Zelfstudie: bovendien wordt van elke student enige zelfstudie
verwacht, omdat niet alle stof letterlijk wordt behandeld tijdens de
colleges. Vaak dient de student zichzelf nader te oriënteren in de
opgegeven dictaten en/of boeken en is een gang naar de bibliotheek
eerder regelmaat dan uitzondering.
Studieplanning: het maken van een goede studieplanning is op de
universiteit kritischer dan op de middelbare school. Zo is de ervaring
dat een slechte studieplanning één van de belangrijkste oorzaken is
van stagnaties in de studie. Een goed advies is:
- Bereid je op elk college zoveel mogelijk voor.
- Raak vooral niet in paniek wanneer niet alle eerste jaars
curriculum onderdelen zijn behaald, maar volg bij de aanvang van
het tweede studiejaar de niet behaalde onderdelen
(subkennisgebieden) liever opnieuw en houd enkele tweedejaars
onderdelen (subkennisgebieden) even aan. Het is in elk geval
sterk af te raden om de gemiste curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) en het volledige 2e studiejaar samen te
willen afronden. Een dergelijk aanpak leidt er namelijk toe dat
nog meer curriculum onderdelen (subkennisgebieden) worden
gemist en de studieachterstand groter wordt.
Naast de eerder genoemde studieplanning wordt een goed resultaat sterk
bevorderd door vooral inzet, motivatie en discipline. Voor effectief leren zijn
5 elementen van belang:
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3.11 Examenreglement en regels die van belang zijn
In het examenreglement worden de uniforme aspecten van het
examengebeuren van de Bachelor studie aan de Anton de Kom Universiteit
van Suriname geregeld. Dit reglement is weergegeven in Bijlage III. Van
studenten wordt verwacht dat ze van de inhoud van dit reglement kennen.
De Examencommissie benadrukt de volgende punten uit het
Examenreglement.
1. INTEKENEN VOOR TENTAMENS
- Artikel 5 lid 4. Alleen wie heeft ingetekend, wordt toegelaten tot de
tentamens. Minimaal vijf (5) werkdagen vóór het tentamen moet er worden
ingetekend. ZATERDAGEN EN ZONDAGEN WORDEN DUS NIET MEEGETELD.
Zie tabel ter verduidelijking! Ten overvloede wordt er op u er op gewezen
om in uw belang deze data in acht te nemen, aangezien er na het verstrijken
van deze data geen toestemming meer zal worden verleend tot het
intekenen of uittekenen.
- Als een student onrechtmatig meedoet, dan wordt het tentamen ongeldig
verklaard.
- Uittekenen voor een tentamen moet minimaal vijf (5) werkdagen vóór het
tentamen.
- Als een student heeft ingetekend en hij/zij verschijnt niet op het tentamen,
dan wordt de student geacht aan dit tentamen te hebben deelgenomen,
m.a.w. er is dan een kans benut.
2. Artikel 5 lid 8. Per vak mag er 3-maal aan een tentamen worden
deelgenomen
3. Artikel 9 lid 1b. Binnen twee (2) jaren moet de Bachelor-I fase afgerond
zijn.
4. Uit het surveillancereglement:
De student dient 05 minuten voor de aanvangstijd van het tentamen
aanwezig te zijn. Indien verlaat mag de student tot uiterlijk 30
minuten na het aanvangstijdstip tot het tentamen worden
toegelaten. De student mag niet eerder dan 60 minuten na het
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aanvangstijdstip het tentamenlokaal verlaten, tenzij de surveillant
vanwege bijzondere omstandigheden anders beslist.
De student is verplicht aanwijzingen van de surveillant door of
namens de examencommissie c.q. de examinator voor, tijdens of
onmiddellijk na afloop van het tentamen gegeven, op te volgen.
Studenten dienen ervoor zorg te dragen dat alle tassen en dergelijke,
alsook alle met het vak in verband zijnde zaken of middelen buiten
hun bereik zijn. Eveneens dienen studenten zodanig plaats te nemen
dat zij, niet gehinderd worden, geen hindernis zijn voor
medestudenten en noch toevallig noch moedwillig informatie
uitwisselen met medestudenten. De surveillant dient erop toe te zien
dat de studenten zich op bovenvermelde manier gedragen c.q.
opstellen.
Tijdens het tentamen mogen mobiele telefoons niet in beeld zijn. Zij
mogen niet afgaan, er mag geen gesprek gevoerd worden, er mogen
geen sms berichten verstuurd of ontvangen worden. Indien één van
de bovengenoemde zaken wel gebeurt, zal de student worden
gevraagd zijn tentamenwerk in te leveren en het tentamenlokaal te
verlaten.
De student is verplicht zich tijdens elk tentamen te legitimeren door
overlegging van zijn/haar studentenkaart. Indien de student geen
studentenkaart voorhanden heeft kan de surveillant genoegen
nemen met een geldig rijbewijs, geldig paspoort, CBB
identiteitsbewijs of enig ander stuk waaruit de identiteit van de
student kan worden vastgesteld. Als de student zich niet kan
legitimeren wordt hem/haar gevraagd het tentamenlokaal, te
verlaten.
De surveillant laat de studenten de presentielijst te tekenen.
Studenten van wie de naam niet voorkomt op de getypte
presentielijst worden verwezen naar de administratie om te
controleren of zij ingetekend hadden; indien de student een briefje
van de administratie kan overleggen dat hij/zij wel ingetekend had,
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wordt de student toegelaten tot het tentamen. In geen geval mogen
studenten zelf hun naam bijschrijven.
Alle papier wordt verstrekt door de surveillant, te weten het
tentamenwerk, het uitwerkpapier, het kladpapier, eventueel tabellen
en het tentamenbriefje.
Het is verboden tijdens het afleggen van het tentamen ander
materiaal te gebruiken dan wel voorhanden te hebben, dan door de
examinator is toegestaan. Hetgeen toegestaan is wordt op het
tentamenwerk vermeld of gedurende het tentamen medegedeeld.
Indien een student bij het afleggen van het tentamen gebruik mag
maken van bepaald materiaal, dan mag het materiaal geen
aantekeningen bevatten. Onder aantekeningen worden niet verstaan:
artikelverwijzingen, onderstrepingen, arceringen, accentueringen en
verwijzingen naar gewijzigde wetteksten. Dit lid is niet van toepassing
op openboek tentamens.
Het is verboden studiemateriaal tijdens het tentamen te lenen van of
aan medestudenten.
Toiletbezoek tijdens het tentamen is slechts toegestaan met
instemming van de surveillant.
Studenten die niet participeren mogen zich niet in de omgeving van
de tentamenlokaliteit bevinden.
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4. PRAKTISCHE ZAKEN
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4. PRAKTISCHE ZAKEN
4.1 Administratie FTeW/Faculteitsbureau
Het faculteitsbureau is de administratieve arm van de Faculteit en wordt
geleid door de Chef de Bureau. Zij heeft o.a. tot taken:
bijstaan van de decaan, de examencommissie en de studierichtingen
in hun werkzaamheden,
informatie verstrekken aan de studentengemeenschap,
bijhouden van de studentenadministratie,
verzorgen van collegeroosters, examenroosters e.d.
Bij de administratie kunnen studenten terecht voor het ophalen van
tentamenkaarten, aanvragen van cijferlijsten, intekenen voor tentamens,
afhalen van collegekaarten, aanvragen van de BI en BII certificaten en de Bul,
enz.
Adres:
Administratie FTeW/UvS complex - Gebouw 17 en Gebouw 16
Tel: 465558 tst 299, 298, 356-357
Email: administratie-ftew@uvs.edu
Fax: 495005
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 – 14.30 uur

4.2 Secretariaat Faculteitsbestuur
Het secretariaat van het faculteitsbestuur is te bereiken op onderstaand
adres. Afspraken met bestuursleden (Decaan) dienen van te voren worden
gemaakt.
Adres:
Decaan FTeW - UvS complex - Gebouw 17
Tel: 465558 tst 316, 330
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Fax: 495005

4.3 Bureau Studenten Zaken
Het Bureau Studentenzaken (StuZa) houdt zich bezig met het algeheel
studentengebeuren op de universiteit, zoals: inschrijvingen, bemiddeling in
beursaangelegenheden (Surinaamse en buitenlandse studiebeurzen),
studieleningen,
sportzaken,
levensverzekeringen,
aanvraag
studentenassistentschap ed.
Adres:
Hoofd StuZa - UvS complex – Leysweg – BAK Gebouw
Tel: 465558 tst 220, 221
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 14.30 uur

4.4 Inschrijfgeld en studiekosten
Inschrijvingen voor de Faculteit der Technologische Wetenschappen vinden
jaarlijks plaats in de eerste twee weken van de maand september.
Momenteel bedraagt het inschrijfgeld SRD 750 per jaar, met korting voor
meerdere studerende gezinsleden. Er wordt geen collegegeld betaald.
De studiekosten zijn momenteel geschat op gemiddeld SRD 1,155 per
maand, zijnde inschrijving SRD 750/jaar, collegemateriaal SRD 1,500/jaar
(boeken en software, teken en werkmateriaal), excursies (verblijfskosten en
voeding/drank) SRD 300/jaar, kleding, voeding, transport naar AdeKUS excl.
woonkosten SRD 7,300/jaar, laptop SRD 2,500/3 jaar, overige studiekosten
(mappen, printen, copieren, schrijfaccessoires, inbinden, werkuren op de PC
en werkuren voor internet e.d.) SRD 1,500/jaar. Software wordt zoveel als
mogelijk gratis verstrekt. Gratis wireless internet is in gebouw 16 aanwezig.
De genoemde prijzen zijn aan jaarlijkse veranderingen onderhevig.
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4.5 Ziektekosten en persoonlijke ongevallenverzekering
Studenten die ingeschreven staan aan de Universiteit van Suriname zijn
automatisch verzekerd tegen (bedrijfs)ongevallen. De verzekering is geldig
bij aanwezigheid op de campus, op stage, excursies en bij vertrek van huis,
enkel vanaf één uur voor begin van een college en enkel tot één uur na
beëindiging van het college aankomend thuis en wel via de kortste route. Bij
overlijden wordt een bedrag uitgekeerd. Het Bureau Studentenzaken
verschaft nadere informatie hieromtrent. Er bestaat een detail toelichting
van de verzekering, welke is op te vragen via het email adres:
ftew-infra@uvs.edu. In geval van ongevallen, neem spoedig contact op met:
Adres:
Hoofd StuZa - UvS complex – Leysweg – BAK Gebouw
Tel: 465558 tst 220, 221
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 14.30 uur
of
Bestuur Anton de Kom Universiteit van Suriname
Tel: 465558 tst 250, 241
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 14.30 uur
of
Hoofd Personeelszaken - UvS complex – Leysweg - Gebouw 6
Tel: 465558 tst 202, 204
Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 14.30 uur
Nadere toelichting
De regeling heeft betrekking op ongevallen tijdens college-uren, verruimd
met de uren die nodig zijn om van en naar huis te gaan. In een nadere
toelichting wordt aangegeven dat met college-uren de tijdstippen worden
77

bedoeld die door de universiteit als zodanig zijn aangegeven. In het
algemeen zal het gaan om tijdstippen tussen 7 uur ‘s morgens en 22 uur ‘s
avonds. Uitgangspunt van de regeling is voorts dat de student zich op het
universiteitscomplex bevindt. De regeling is echter ook van toepassing als de
student zich met mede weten en instemming van de leiding van de faculteit
buiten de gestelde uren buiten de campus bevindt en activiteiten ontplooit
die rechtstreeks met de studie verband houden. Bij verzekeringen moet
binnen een vastgestelde termijn worden geclaimd. Anders vervalt het recht
op een uitkering. De student zal moeten bewijzen dat alles is gedaan om de
leiding van de universiteit binnen de vastgestelde termijn te informeren,
tenzij de verantwoordelijke van de universiteit ooggetuige van het ongeval
was. Maar ook dan moeten bevoegde instanties en personen zo snel
mogelijk op de hoogte worden gesteld.

4.6 Studiefinanciering/studieleningen/beurzen
Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling stelt jaarlijks een bepaald
aantal studiebeurzen en studieleningen ter beschikking van studenten, die
niet of nauwelijks de studiekosten kunnen betalen. Nadere informatie kan
verkregen worden bij StuZa of bij het Bureau Onderwijsinformatie en
Studiefaciliteiten B.O.S. Per ingaande 2009 kunnen studenten ook een lening
aangaan van minimaal SRD 150 en maximaal SRD 500 per maand. Voor meer
informatie
over
bovenstaande
bezoek
de
site
http://www.uvs.edu/studiefinanciering.html. Studenten kunnen ook gaan
voor een Studentenplan van de Finabank. Mail naar: ibc@finabanknv.com,
wwww.finabanknv.com, of een studielening van de DSB bank of Hakrinbank,
of gewoon bij het Fonds Studiefinanciering Suriname. Mail naar: info@fss.sr
of nobsur@sr.net, www.fss.sr. Ook Kersten nv heeft een fonds. Zie ook de
flyers op het mededelingen bord van gebouw 16.
Adres:
BOS - Jessurunstraat 15
Tel: 473478, 476005, 474255
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Fax: 422744
Email: boshbo@sr.net |Openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 13.00 uur
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Naam: Aisha Sno, student AdeKUS
Studierichting: Infrastructuur, oriëntatie
Bouwkunde

Aanleiding om een studiefinanciering te nemen:
Toen ik hoorde over de studiefinanciering ben ik direct meer gaan informeren erover. Ik zat al
een jaar op Adek en had ondertussen al door dat de kosten voor dictaten, stencils, boeken,
vervoer etc. snel konden oplopen. De studiefinanciering gaf mij een kans om het budget van mijn
ouders een beetje te ontlasten en zelf meer ruimte te hebben om uitgaven voor mijn studie te doen.
Inmiddels heb ik al bijna drie jaren studiefinanciering achter de rug en heb nog twee maandjes
te goed.
Voordelen:
De voordelen zijn voor de hand liggend: ik was minder afhankelijk van mijn ouders, en niet
geneigd om een bijbaantje te zoeken, waardoor ik mij meer op mijn studie kon concentreren.
Alhoewel mijn ouders mij altijd hadden verboden om te werken tijdens mijn studie, vind ik het best
wel fijn dat ik nu minder druk op hun portemonnee leg. Elk jaar betaalde ik zelf mijn
inschrijfgeld en kon ik al mijn studiemateriaal zelf aanschaffen.
De studiefinanciering krijg je pas na het ondertekenen van een contract. Hierin is onder
andere opgenomen dat je verplicht bent je studieresultaten aan het eind van elk jaar te tonen. Je
studieprestaties zijn dus heel belangrijk. Indien wordt opgemerkt dat je niet goed presteert, is de
kans groot dat je studiefinanciering wordt stopgezet. Indien dit gebeurd moet je per direct het
geld terug betalen. Er zijn in principe alleen speciale terugbetalingsregelingen voor studenten die
hun studie succesvol hebben afgerond. Dit gegeven heeft mij heel erg gemotiveerd om elk jaar
goede resultaten te boeken. Ondertussen ben ik al bezig met mijn afstudeerproject en heb tot nu
toe geen enkel standje of waarschuwing gekregen van de organisatie.
Nadelen:
Het enige nadeel is dat je het geld natuurlijk moet terug betalen. Dit betekent dat je hoe dan
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ook, wanneer je begint te werken al een schuld hebt staan. Je zal dus afhankelijk van de
onderlinge afspraak een aantal jaren maandelijks een aflossing moeten doen. Gelukkig hoef je dit
niet perse direct na je studie. Je krijgt een jaar lang de kans om een baan te zoeken waarna je
kan beginnen met aflossen.
Mijn advies aan studenten:
Als je verplicht of geneigd bent om een bijbaan te nemen om je studie te financieren zou ik echt
aanraden om eerder een studiefinanciering te nemen dan te gaan werken, zodat je je goed kan
focussen op je studie. Als je ouders het heel breed hebben en zonder moeite je studie kunnen
financieren zou ik het liever niet aanraden, want hoe je draait of keert is het een lening, die je
terug zal moeten betalen. Probeer ook het geld zo verstandig mogelijk en vooral voor je studie uit
te geven. Denk goed na voordat je studiefinanciering neemt. Het heeft zijn voordelen, maar er
zijn ook verplichtingen van jouw kant uit aan verbonden. In mijn geval hebben de voordelen
zwaarder gewogen dan de nadelen, dus ik heb er geen spijt van dat ik de studielening ben
aangegaan.
Mijn moto:
~De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets~

81

4.7 Zoeken naar een job of verder studeren
Na het afstuderen helpt de studierichting Infrastructuur je graag verder bij
het zoeken naar een gepaste job in Suriname. De richting beschikt over een
netwerk van contacten met de overheid, ingenieursbureaus, architecten
bureaus, aannemingsbedrijven, parastatale bedrijven, multinationals en
overige particuliere bedrijven. De studierichting Infrastructuur heeft ook een
overzicht van mogelijke MSc opleidingen die na de Bachelor opleiding
gevolgd kunnen worden en MSc beurzen die aangevraagd kunnen worden.
Deze mogelijkheden worden bijgehouden op de website van de richting via:
http://adekus.uvs.edu/ftew.
Raadpleeg
ook
de
website:
www.carrierenieuws.com. Er bestaat ook een beurzengids; maak contact
met: ieb@uvs.edu.

4.8 Studentencommissie
De studenten van de studierichting Infrastructuur worden vertegenwoordigd
door 1 studentencommissie lid en 2 fasevertegenwoordigers. Een
fasevertegenwoordiger voor de BI fase (eerste jaar studenten) en een voor
de BII fase.
Adres:
Coördinator Stud.Cie FTeW - UvS complex - Gebouw 16
Tel: 465558 tst 357, 299
Email: studcie-ftew@uvs.edu
Fax: 495005

4.9 Student-assistentschappen
Jaarlijks biedt de studierichting aan gevorderde studenten de mogelijkheid
werkzaamheden te verrichten voor de richting of een docent t.b.v.
onderwijs/onderzoek. Vacatures worden door het StuZa bekendgemaakt en
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behandeld. Indien je interesse hebt in zo’n deeltijdse functie, neem contact
op met de Rc van de richting.

4.10 Studentenprijs
Jaarlijks wordt aan studenten die zich op bijzondere wijze, middels
studieprestaties en/of anderszins verdienstelijk hebben gemaakt, een
studentenprijs toegekend door het Universiteitsbestuur. Dit vindt plaats
tijdens de Dies Natalis op 1 november van elk collegejaar.

4.11 Sport en recreatie
Elk jaar wordt ten behoeve van studenten, wetenschappers en technisch- en
administratief personeel een sporttoernooi georganiseerd, waarbij de
diverse teams elkaar bekampen in zaal-, veld- en denksporten. Dit toernooi
wordt in de maand juni gehouden en wordt georganiseerd door de
Commissie Sport en Recreatie (CSR), vallend onder de studentencommissie
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FTeW. Diverse sportdagen, trips enz. worden eveneens door de CSR
georganiseerd. Nadere informatie is te verkrijgen bij de CSR.
Adres:
Voorzitter CSR - UvS complex
Gebouw 16
Tel: 465558, tst 299, 356
Fax: 495005

4.12 Eten en drinken
Alle gebouwen van de campus zijn voorzien van een pantry, waar broodjes,
bol, drankjes enz. verkocht worden. De IOL-kantine biedt een ruime keus aan
hapjes en warme gerechten. Bij de poort van de AdeKUS kun je terecht voor
snacks en warme gerechten, en wat ontspanning. Aan de Leysweg bevinden
zich diverse kleine restaurants.

4.13 Studenten bankpas
Enkele bankinstellingen in Suriname bieden thans de mogelijkheid aan
studenten om een studentenrekening te openen en een bankpas te
ontvangen zoals de De Surinaamsche Bank (DSB): www.dsbbank.sr, en de
Hakrinbank: www.hakrinbank.com
De Universiteit van Suriname is thans ook voorzien van pin automaten van
enkele banken. Bijkantoren van o.a. de Hakrinbank en De Surinaamsche Bank
bevinden zich op loopafstand van de Universiteit.

4.14 Prikborden
Informatie over onderwijs, examens, excursies, lezingen, onderzoek, e.d.
verschijnen op het mededelingenbord van Infra in gebouw 16.
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4.15 Studentendecaan

In 2008 is mevrouw M. Bansse als studentendecaan aangesteld. Bij de
studentendecaan kunnen studenten terecht met alle vragen de studie
betreffende, maar ook met vragen van persoonlijke aard zoals:
studievoortgang, discriminatie, persoonlijke problemen, studiekeuzen, weten regelgeving, aanmelding, inschrijvingen, seksuele intimidatie, enz.
De studentendecaan is er dus om studenten die een luisterend oor of advies
nodig hebben, bij te staan. Elk probleem dat de studie in de weg staat
verdient aandacht, maak daarom tijdig contact met de studentendecaan
voor studiebegeleiding, een second opinion of voor de nodige morele steun
om een moeilijke periode te overbruggen. De gesprekken met de
studentendecaan zijn confidentieel.
Mevrouw M. Bansse is bereikbaar in Gebouw 17, Kamer 52 via
marianne.bansse@uvs.edu of 8760349 of 465558 tst 314.
Tijden: 9.00-14.00 uur.

4.16 Huisvesting
De Universiteit van Suriname is gestart met de bouw van studentenkamers.
Dit gebouw staat reeds aan de Leysweg, naast het Natin. Voor aanvraag van
studentenkamers, kunnen studenten contact maken met het Bureau
Studentenzaken. Langs de Leysweg zijn er ook diverse particulieren die
studentenkamers verhuren.
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4.17 Veiligheid, EHBO en huisregels
De Universiteit van Suriname biedt een zekere veiligheid aan studenten,
maar daarnaast wordt ook van de studenten verwacht dat zij zich veilig
gedragen. Onbehoorlijke kleding, ongewenst gedrag, bedreigingen, seksuele
intimidatie, roken in collegezalen, pesten e.d. worden niet getolereerd aan
de AdeKUS. In geval van een ongeval op het AdeKUS complex, begeef je naar
de EHBO faciliteiten in Gebouw 16 (Administratie) en 17, of naar een der
docenten, die je verder assisteert. Bij de administratie van gebouw 16 en in
de Infra en WBLab en bij de Rc zijn er draagbare EHBO kisten voor
spoedgevallen.

4.18 Klachten en beroep
Indien studenten klachten hebben over docenten of de faciliteiten van de
studierichting of met een cijfer of groepswerk etc, dient eerst contact
gemaakt te worden met het studentencommissielid, om dit te bespreken. Als
er geen oplossing is, vul dan het klachtenformulier Infrastructuur (bijlage
VII) in en lever dat in bij de administratie van gebouw 16. De klacht wordt
dan behandeld door de Rc en/of de studentendecaan. De studentendecaan
zal contact opnemen met de student en het probleem bespreken en ook de
oplossing voorstellen met alle betrokken partners. Als de student niet
tevreden hiermee, kan hij/zij in beroep gaan bij de Rc. Is de student hierna
nog niet tevreden met het besluit, dan kan hij/zij in beroep gaan bij het
Faculteitsbestuur d.t.k.v. de decaan. Als ook hier geen bevredigend besluit
wordt gehaald kan de student tenslotte in beroep bij het Bestuur van
AdeKUS d.t.k.v. de voorzitter.
In fundamentele onacceptabele gevallen z.a. intimidatie bestaat de
mogelijkheid het Klachtenreglement te gebruiken. Dit reglement kan worden
aangevraagd per email: ftew-infra@uvs.edu.
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Vragen of klachten over de volgende onderwerpen kunnen specifiek gericht
worden aan:
examenaangelegenheden, cijfers, examens e.d.: examencommissie
lid Infrastructuur (r.zeegelaar@uvs.edu)
Kwaliteitopleiding en faciliteiten e.d.: opleidingscommissie lid
Infrastructuur
(s.kishoenmisier@gmail.com)
Studieproblemen
e.d.:
studentendecaan
FTeW-IS
(m.bansse@uvs.edu)
Studenten problemen e.d.: studentencommissie lid Infrastructuur
Alle overige zaken over de studierichting: richtingscoördinator
Infrastructuur (ftew-infra@uvs.edu)

4.19 Kopieerfaciliteiten, printen, scannen, kantoormaterialen
e.d.
Bij Office World op de AdeKUS campus kunnen studenten terecht voor alle
kantoormaterialen, inbinden, copieren en nog veel meer. Copieren is ook
mogelijk bij de AdeKUS bibliotheek en bij AdeKUS Repro. Deze winkels zijn
bij de ingang/poort van AdeKUS gevestigd.

4.20 Studieloopbaanbegeleiding
Tijdens de studie is voorzien in een studieloopbaan traject. Specifiek zullen je
studieprestaties worden gevolgd via het vak Basisvaardigheden 1, 2 en 3. In
dit traject staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Deze ontwikkeling
loopt parallel met je vakinhoudelijke opleiding. Je persoonlijke ontwikkeling
is net zo belangrijk als je vakinhoudelijke ontwikkeling. Aan het einde van je
studie ben je gevormd op zowel het persoonlijke vlak, dat je nodig hebt in
het functioneren in de maatschappij na je studie, als het inhoudelijke vlak.
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Tijdens je studie begeleidt de studierichting je in het bereiken van jouw
doelen op beide terreinen. De functie van studieloopbaanbegeleider (SLB-er)
is ingesteld om studenten actief te begeleiden in de groei van hun
persoonlijke ontwikkeling. Belangrijke pijlers van de SLB-er zijn:
verantwoordelijkheid, commitment, integriteit en leiderschap. Momenteel
wordt deze rol door de studentendecaan ingevuld.
Rol van de studieloopbaan begeleider
De SLB-er houdt zich primair bezig met het coachen van de
persoonlijke ontwikkeling van studenten in hun studieloopbaan.
Hierbij helpt de SLB-er studenten bij het ontdekken van patronen in
hun eigen handelen en stimuleert de SLB-er studenten waar nodig te
experimenteren met het ontwikkelen van nieuwe patronen.
De SLB-er is er voor de vorming van studenten tot zelfsturende
personen die in staat zijn om de verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen leven en daarbij beslissingen te nemen in
overeenstemming met een door hun zelf uitgezet Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP).
De SLB-er beoordeelt het SLB-traject tussentijds en aan het einde.
De SLB-er begeleidt studenten bij het ontwerpen van hun POP. In het
begeleidingstraject bepalen studenten zelf aan welke competenties
zij aandacht wensen te geven.
De SLB-er leert studenten ontdekken wie ze zijn, zichzelf te worden
door zichzelf te positioneren in de diverse contexten waarin zij zich
bevinden.
De SLB-er verwijst door naar instanties binnen en buiten de
universiteit voor alle zaken die geen betrekking hebben op de
persoonlijke ontwikkeling van de student en dus geen direct verband
houden met de realisatie van de POP van de student.
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4.21 Links
Enkele interessante internet links studenten zeker moeten bekijken zijn:
http://adekus.uvs.edu
http://adekus.uvs.edu/ftew
www.vlir-iuc.uvs.edu/smnr
www.swris.org
Promo Arcs: www.bouwkundestudenten.blogspot.com/
www.gov.sr

4.22 Tips voor studenten op excursies
Aangezien jullie gedurende het jaar op excursies zullen gaan, hierbij nog een
aantal tips:
Maatregelen die de studenten zelf dienen te treffen:
- Sieraden thuislaten
- Dure telefoontoestellen thuislaten
- Niet onnodig veel geld meenemen
- Studenten die allergie zijn tegen insectenbeten, e.d. dienen zulks vooraf
door te geven aan de begeleider en nemen zelf ook medicijnen mee; de
richting brengt een EHBO kist mee.
- Studenten en begeleiders dienen altijd degelijke veldschoenen
(sportschoen of veiligheidschoen) aan te hebben tijdens
veldwerkzaamheden
- Studenten behoren elk een goede zaklantaarn bij zich te hebben
- Studenten behoren ook elk een pet of hoed (beter geen paraplu) te
hebben tegen de zon
- Tegen muskieten en andere insecten gelieve mee te nemen een
geïmpregneerde klamboe en insecten repellant.
Verder dienen de volgende artikelen meegenomen te worden op excursie:
- zwemvesten
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- microfoon met sirene
- noodlamp
- EHBO kit draagbaar
- Satelliet telefoons
Deze artikelen staan bij de Rc op kamer in gebouw 16, kamer 56.
Overige aandachtspunten:
Voor reizen over het water dienen alle deelnemers te allen tijde een
zwemvest vast geklipt te hebben. De docent die de studenten
vergezeld ziet erop toe dat deze instructie wordt nageleefd. Indien er
onvoldoende zwemvesten zijn op de FTeW zullen deze worden
aangeschaft door de richting.
Indien er veldwerk wordt verricht in de verre districten dient de
groep zich eerst aan te melden bij de dichtstbijzijnde politie- of
militaire post. Bij deze post geeft de groepsleider door in welk gebied
er veldwerk zal worden verricht en in welke periode. In geval van
calamiteiten kunnen de veiligheidsdiensten, indien deze info vooraf
reeds is doorgegeven, sneller in actie komen.
Wanneer grote groepen in subgroepen worden opgesplitst voor de
uitvoering van veldwerk, dient ervoor gezorgd te worden dat er in
elke subgroep te allen tijde een begeleider beschikbaar is.
De groepsleider dient te weten waar de dichtstbijzijnde medische
post staat.
Voor veldexcursies naar gebieden waar er jachtopzieners werkzaam
zijn, zal de afdeling natuurbeheer van het ministerie van ROGB
gevraagd worden om jachtopzieners ter beschikking te stellen ter
begeleiding van de groep.
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De groepsleider dient over de telefoonnummers van de
dichtstbijzijnde politie- en / of militaire post te beschikken.
Aan de ter zake deskundige instanties (politie/Buro nationale
veiligheid) zal worden gevraagd om instructies door te geven m.b.t.
het hoe te handelen in geval er toch een overval mocht plaatsvinden.
Primair zal altijd staan het zodanig handelen dat de levens van de
groepsleden niet in gevaar komen en dat ze gaan lichamelijk letsel
oplopen.
Urgente aanschaffingen ter verkleining van de kans op ongevallen en
voor minimalisering van de kans op ernstige problemen in geval er
toch wat mocht gebeuren: aanschaf van zwemvesten, degelijke EHBO
kits (ook tegen slangenbeten) voor alle richtingen, veiligheidshelmen,
beenbeschermers tegen slangenbeten, e.d.
De begeleider(s) dienen in een reflextor jas zichtbaar te zijn. Deze
staan bij de Rc op kamer.

4.23 Alumni vereniging
Binnenkort zal er een Alumni vereniging voor afgestudeerden Infra
studenten bestaan. Zodra je bent afgestudeerd, ben je automatisch lid van
deze vereniging. Voor meer info, mail naar: ftew-infra@uvs.edu.

4.24 Buitenlandse studenten en docenten
Vanwege internationalisatie van onze opleiding, zijn buitenlandse studenten,
gastdocenten en onderzoekers welkom. De volgende afspraken moeten wel
zijn gemaakt met de Rc voordat men overgaat tot uitvoering.
1. Onderzoekers en/ of studenten afkomstig van andere instituten dan
de FTeW dienen per brief of e-mail gericht aan de dekaan van de
FTeW, een verzoek in te dienen ter facilitering van het uitvoeren van
onderzoek of lopen van stage binnen de FTEW. In het verzoek dient
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

te worden vermeld wat het onderwerp en de te verwachte duur van
het onderzoek/ de stage zal zijn.
Op het dekanaat zal elke aanvraag worden geregistreerd, de
aanvrager zal ervan in kennis gesteld worden dat het verzoek in
behandeling is en de aanvraag zal worden doorgestuurd naar de
Rc/Dc onder wie de beoogde begeleider valt.
De Rc/Dc zal nagaan als de beoogde begeleider qua werklast en
expertise in staat zal zijn de student/onderzoeker te begeleiden en
stelt het dekanaat in kennis van zijn/haar oordeel.
De beoogde begeleider krijgt vervolgens groenlicht om de student/
onderzoeker te begeleiden. De begeleider geeft via de Rc/ Dc aan het
dekanaat door wanneer de student/onderzoeker zal starten met het
onderzoek/stage.
Een student/onderzoeker die start met zijn/haar onderzoek/
stage meldt zich op dag 1 van de aanvang van zijn/ haar
project aan op het dekanaat en zal bij het secretariaat van de FTeW
een formulier dienen in te vullen.
Alle studenten/onderzoekers die worden gefaciliteerd bij de FTeW
dienen vooraf een ongevallen verzekering af te sluiten.
Voor stagiaires/onderzoekers afkomstig van andere instellingen dan
de AdeKUS zijn de voorgeschreven gedragscodes ook van toepassing.
De begeleiders van studenten/onderzoekers die nu reeds begeleid en
gefaciliteerd worden door wetenschappers van de FTeW dienen
uiterlijk 7 mei 2014 via hun Rc/Dc een lijst door te sturen naar het
dekanaat waarop de namen van de studenten, de aanvangsdata, de
einddata, de onderwerpen en de naam van de instellingen waaraan
de studenten studeren, zijn aangegeven.

92

4.25 Meer weten
De richting Infrastructuur hoopt dat met deze gids studenten een goed beeld
hebben van de bachelor opleidingen Infrastructuur en de
toekomstperspectieven. Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen
zijn, dan kan contact worden opgenomen met de richtingscoördinator via
email ftew-infra@uvs.edu Bezoek ook de website van de richting via
http://adekus.uvs.edu/ftew

FIRM AWARD WINNAAR 2012-2013
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Belangrijke tips
1. Volg alle colleges en practica. Het eerste college moet je bijvoorbeeld
nooit missen.
2. Lever verslagen en opdrachten enz. prompt in.
3. Hou de deadlines in de gaten! De tijd gaat heel hard.
4. Let op de prikborden. Er staan belangrijke mededelingen daarop.
5. Zorg ervoor dat je het examenreglement goed door leest.
6. Schrijf je tijdig in voor de tentamens.
7. Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de tentamens.
Een kant en klare formule of methode over hoe je moet studeren is er niet.
Iedereen studeert op zijn of haar eigen manier, studeren gaat voor iedereen
anders. Toch is het raadzaam na te gaan hoe anderen (ouderejaars) het de
afgelopen tijd hebben gedaan: wat zijn hun bevindingen geweest,
ervaringen, adviezen. Neem voor jou de zaken over die jou het best bevallen.
Colleges
Het volgen van colleges is wettelijk niet verplicht. De studierichting
Infrastructuur adviseert je wel alle colleges te volgen. Een veel gebruikte
stelregel is echter dat voor elk college-uur dat je volgt, je er ook 1 uur thuis
aan moet besteden.
Wat kun je doen tijdens een college?
Luister naar het onderwerp en probeer kanttekeningen (sleutelwoorden) te
maken. Vooral van zaken die helemaal niet of summier in het boek
behandeld worden. Lees thuis relevante theorie uit het boek of dictaat door
en probeer zaken die behandeld zijn te herkennen. Ga je kanttekeningen ook
na en schrijf eventuele opmerkingen of vragen op die in je opkomen. Zorg
ervoor dat je de dictaten en boeken op tijd bij je hebt, zodat je makkelijker
de lessen kan volgen.
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Voorbereiding
Maak een goede planning van wat je wilt doen, voor elk deel van de
dag, met de te bestuderen stof erbij.
Bekijk wanneer je het beste kunt studeren: ’s morgens, ’s middags of
’s avonds. Niet iedereen is op hetzelfde moment van de dag
geconcentreerd.
Probeer je niet langer te concentreren dan een half uur. Ga daarna
een paar minuten iets heel anders doen! Een rondje lopen, een
computerspelletje of de auto wassen.
Na drie blokken van 30 minuten heb je een langere pauze verdiend.
Probeer in zo’n rustig mogelijke omgeving te studeren. Ga er goed
voor zitten, zet eventueel rustige muziek op en de televisie uit!
Probeer echt geïnteresseerd te zijn in wat je leest/ leert, ook al boeit
het onderwerp je niet echt. Als je de interessante dingen naar boven
haalt, dan kun je de informatie veel beter onthouden.
Neem voordat je begint alles even door, zodat je weet wat je gaat
lezen en hoe alles is opgebouwd.
Ga vervolgens heel gedetailleerd de stof doornemen.
Probeer niet aan de andere dingen te denken dan aan leren en dwing
jezelf rustig te blijven zitten.
Als je teksten hebt doorgelezen, laat deze dan even bezinken.
Probeer er even over na te denken.
Maak schema’s van de te bestuderen tekst.
Probeer je tijd goed te verdelen. Elke dag een uurtje studeren
betekent dat je niet hoeft te stressen tijdens de examen weken.
Sommige mensen presteren beter onder hoge druk, maar het leren
heeft weinig zin als je het slechts een dag kan onthouden. Je
hersenen slaan alles beter op als ze vaker de informatie onder ogen
krijgen.
Je begrijpt de stof pas volkomen als je hem kunt uitleggen aan
iemand anders. Probeer dit uit. Ook al snapt een ander het al, gebruik
hem als testobject om te kijken of jij het goed begrijpt.
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Concentratie:
Hieronder vind je een aantal tips die helpen om je goed te concentreren op
je huiswerk en ervoor zorgen dat je niet snel word afgeleid.
Geluid
Veel studenten kunnen heel makkelijk van hun werk afgeleid worden omdat
het niet perfect stil is. Meestal zijn deze studenten sterk auditief ingesteld.
Vreemd genoeg helpt het vaak om te leren met een walkman op, waarop je
rustige achtergrondmuziek draait. Een constant, rustig geluid bant namelijk
alle plotse geluiden uit, zodat je daar veel minder gevoelig voor wordt. Hier
kun je eens rustig mee experimenteren.
Thuis andere dingen doen
Als je werkplek thuis teveel afleiding biedt- teveel andere leuke dingen die je
zou kunnen gaan doen- moet je wat doen aan de inrichting van je werkplek.
Zorg dat je een leeg bureau hebt, met een comfortabele stoel (die natuurlijk
niet in de ‘slaapstand’ mag staan). Zet de computer uit of zorg dat er
helemaal geen computer op je kamer staat. Telefoon uit. Beloof jezelf een
beloning als je het werk af hebt: dan kun je met een goed gevoel alsnog met
vrienden/vriendinnen lekker op pad, zonder een schuldgevoel over werk dat
je eigenlijk nog moet doen. Dat komt feitelijk ook neer op een goede
planning; als je het werk goed plant, hou je ook veel tijd over voor de leuke
dingen, die je dan op hun beurt weer minder van je werk zullen houden.
Staren
Als je merkt dat je vaak afdwaalt van je boeken en je werk en uit het raam
staart of in andere gedachten verzonken raakt dan zul je niet veel
opschieten. Het is moeilijk je gedachten te dwingen. Misschien moet je eerst
je gedachten verzetten of moet je er even uit om je hoofd weer leeg te
krijgen. Bewegen helpt vaak goed hierbij- een stukje op fiets, een partijtje
voetbal. Zit je met veel problemen in je hoofd, dan is het misschien goed als
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je daar eens over gaat praten met iemand. Op school, bij vrienden, met je
ouders of misschien wel met je huisarts of met iemand anders uit je buurt.
Tentamens, de voorbereiding
In het begin zul je moeten leren hoe je een grote hoeveelheid stof tot je
neemt en die op het tentamen reproduceert. Luister naar andere
ouderejaars studenten en pas indien nodig je eigen leermethode aan.
Bijhouden van de stof is heel belangrijk. Indien je altijd actief hebt
meegedaan, ken je de stof al redelijk goed wanneer de tentamen periode is
aangebroken. In dit geval, kun je de stof eerst globaal doornemen en als het
goed is, herken je meteen de moeilijke gedeelten. Besteed hieraan meer
aandacht. Het volgend belangrijk aspect is oefenen. Deel de oefeningen op in
onderdelen. De eerste keer maakt het niet uit, als je af en toe moet terug
vallen op je kanttekeningen of het boek, maar nadien moet je het wel zonder
kunnen. Probeer hierna oude tentamens te maken. Oude tentamenwerken
kan je aan de docent vragen. Oefening baart kunst. Tijdens het oefenen leer
je je zwakke plekken kennen en kun je hierop inspelen. Op deze manier ben
je goed voorbereid op het tentamen.
Begin op tijd en laat het geen nachtwerk worden
Als examens je niet goed af gaan kan dat een heleboel oorzaken hebben. Bij
heel veel studenten speelt stress en spanning een belangrijke rol. Om nou te
zorgen dat je je zoveel mogelijk kunt richten op het maken van je repetitie,
en niet op het je zorgen maken over of je wel een voldoende zult halen, of je
het antwoord wel zult weten, zou je de volgende routine kunnen gebruiken:
Schrijf eerst eens je naam op het examenvel. Vul ook de datum en
het vak in.
Lees rustig de vragen door. Niet in paniek raken als je niet meteen
overal een antwoord op hebt! (Bij ‘multiple- choice’ toetsen is dit
overigens niet altijd even verstandig, omdat je dan weleens in
tijdnood zou kunnen raken).
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Maak eerst de vragen die je weet/die makkelijk zijn. Je zult zien dat je
hierdoor veel meer op je gemak raakt. Vaak vallen voor andere
vragen de stukjes dan vanzelf op hun plek.
Bij vragen waar je niet uitkomt, moet je proberen toch rustig te
blijven. Probeer eens een stapje terug te zetten: heb je de vraag wel
goed gelezen? Weet je wel wat er nou eigenlijk precies gevraagd
wordt? Heb je alle gegevens die in de vraag gegeven worden wel
gezien?
Lees, als je aan het eind nog tijd over hebt, alles nog eens door. Heb
je geen slordigheidfouten gemaakt?
Contacten van docenten
Voltijdse docenten kunnen alleen worden gecontacteerd van Ma t/m Vr van
7.00-15.00 uur, en wel via de afspraak uren voorzien op hun deur. Een
complete lijst van contactadressen van docenten is opgenomen in deze gids,
maar is ook op het mededelingen bord geplaatst.
Controle door jouw op het onderwijs
Onderwijsactiviteiten (colleges, practica e.d.) kunnen alleen conform het
collegerooster plaatsvinden. Indien docenten buiten het rooster extra uren
of onderwijsactiviteiten buiten het AdeKUS terrein verzorgen, dient dit
bekend te zijn gemaakt op het mededelingenbord d.t.k.v. de Rc. Indien een
docent niet te bereiken is door de student op genoemde data, kan de
volgende procedure worden gevolgd: neem zelf contact op per telefoon of
email. Indien dit niet lukt, maak contact met de Rc.
Voor problemen m.b.t. onderwijsactiviteiten of onregelmatigheden (bv.
docenten die te vaak laat komen, of niet bereikbaar zijn voor begeleiding,
geen collegemateriaal ter beschikking stellen, te lang dralen met
beantwoording van uw vragen) dient contact te worden gemaakt met het
studentencommissielid Infrastructuur. Deze neemt contact op met de
Richtingscoördinator of het Examencommissielid van de richting
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Infrastructuur. Ook kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier
(bijlage VII).

Tot slot wensen we je succes toe in de komende jaren en hopen
dat je de studie binnen heel korte tijd met veel motivatie mag
afronden.
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BIJLAGE I:
BSc curriculum Infrastructuur

102

Code

Studiefase: Bachelor-I

Studierichting: Infrastructuur

Onderwijseenheid

Co

In

We

Pr

Ze

Tot

Sp

Jaar 1, Semester 1
IS0150

Basisvaardigheden 1

28

14

7

18

101

168

6

IS0151

Bouwmaterialen

28

14

7

18

101

168

6

IS0152

Lineaire algebra 1

28

14

53

95

3.5

IS0153

Mechanica van constructies 1

28

14

7

18

101

168

6

IS0154

Milieu en duurzame infrastructuur

7

7

7

14

53

88

3

IS0155

Wiskunde, Analyse 1-A

42

56

98

3

IS0156

Wiskunde, Analyse 1-B

42

56

98

3.5

74

123

4.5

53

98

3.5

Jaar 1, Semester 2
IS0157

Natuurkunde IS

28

14

IS0158

Lineaire algebra 2

30

15

IS0159

Materiaaltechnologie

28

14

7

18

101

168

6

IS0160

Mechanica van constructies 2

28

14

7

18

101

168

6

IS0161

Statistiek 1

28

14

63

105

3

IS0162

Wiskunde, Analyse 2

45

28

93

166

6

Subtotaal

7

60.0

Code

Studiefase: Bachelor-II

Studierichting: Infrastructuur

Onderwijseenheid

Co

In

We

Pr

Ze

Tot

Sp

Jaar 2, Semester 3
IS0250

Basisvaardigheden 2

28

14

7

18

101

168

6

IS0251

Bouwmethodiek

28

14

7

18

101

168

6

IS0252

Differentiaal vergelijkingen

30

15

65

110

4

IS0253

Grondmechanica en
funderingstechnieken

28

14

7

18

101

168

6

IS0254

Maatvoering en geo-informatie

28

14

7

18

101

168

6

IS0255

Mechanica van constructies 3

28

14

7

18

101

168

6

Jaar 2, Semester 4
IS0256

Inleiding architectuur

28

14

7

18

101

168

6

IS0257

Mechanica van constructies 4

28

14

7

18

101

168

6

IS0258

Ruimtelijke ordening

28

14

7

18

101

168

6

IS0259

Stedelijk waterbeheer

28

14

7

18

101

168

6

IS0260

Wiskunde, Analyse 3

30

15

53

98

3.5

Subtotaal

61.5
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Code

Studiefase: Bachelor-II

Studierichting: Infrastructuur

Onderwijseenheid

Co

In

We

Pr

Ze

7

7

7

14

53

88

3

Tot

Sp

Jaar 3, Semester 5
IS0350

Basisvaardigheden 3

IS0351

Bouworganisatie

28

14

7

18

101

168

6

IS0352

Duurzame verkeersbouwkunde

28

14

7

18

101

168

6

IS0353

Kwaliteitszorg

28

14

7

18

101

168

6

IS0354

Landgebruik en beheer

28

14

7

18

101

168

6

IS0355

Mechanica van constructies 5

28

14

7

18

101

168

6

Keuzevakken (minor)*: minimaal 12 Sp
IS0357

Bouwfysisch ontwerpen

28

14

7

18

101

168

6

IS0358

Detailleren

28

14

7

18

101

168

6

IS0359

Verkeerskunde

28

14

7

18

101

168

6

IS0360

Vloeistofmechanica

28

14

7

18

101

168

6

IS0361

Waterbouwkundige constructies

28

14

7

18

101

168

6

IS0362

Watershed management

28

14

7

18

101

168

6

7

7

140

14

252

420

15

Jaar 3, Semester 6
IS0356

Integraal afstudeeropdracht
Subtotaal

60.0

Totaal

181.5

* Opencourseware (internationale) keuzevakken en extra keuzevakken bij andere studierichtingen zijn
ook toegestaan, met goedkeuring van de examencie en de Rc
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BIJLAGE II:
Vakomschrijvingen BSc in
Infrastructuur
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Basisvaardigheden 1
Code: IS0150
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren):
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 1, semester 1,
semester 2
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Module 1: Academische
vaardigheden
- SLB: zijn studieprestaties aan tonen
via zijn portfolio en studiegids
- basis academische vaardigheden
gebruiken en toepassen
- een kritische onderzoekende
disciplinaire houding aannemen
- basis programmeer vaardigheden
gebruiken om praktische
problemen via programmeren in
spreadsheets op te lossen m.b.v.
MSExcel; bijvoorbeeld voor
onderzoek
- werken met databases, het
ontwikkelen hiervan voor
onderzoeksdoeleinden, het
processen van wetenschappelijke
data en het statistisch analyseren
van data; statische tools, macro’s
e.d. m.b.v. MSExcel

Module 2 en 3: Foutenleer en
Experimentele vaardigheden
- een fouten analyse maken
- heeft de student kennisgemaakt
en is vertrouwd geraakt met
zaken als meetmethode,
meetnauwkeurigheid, keuze
apparatuur, rapportage.
- een analyse geven van de diverse
experimentele fouten, horende
bij de meetresultaten
- experimenten uitvoeren,
resultaten analyseren en verslag
geven
- in groepsverband een 1-voudig
experiment regisseren, opzetten,
uitvoeren en de resultaten hieruit
verwerken en analyseren
Module 4: Handtekenen
- visueel kunnen maken van ideeën
en het kunnen communiceren
teneinde oplossingen te bedenken en
verder uit te werken voor technische
problemen.
- met de hand eenvoudige en
complexe objecten en ruimtelijke
situaties schetsen
Omschrijving van het vak:
Module 1: Academische
vaardigheden [semester 1; 12 uren]
SLB:
Bij de SLB (studie loopbaan
begeleiding) bespreking komen aan

de orde: studievaardigheden
(studie(tijd)planning, portfolio (incl.
resultaten in studiegids bijhouden)),
tips om beter te studeren en je studie
te organiseren, bewaking van de
studieprestaties, tips bij ontwikkeling
van andere competenties om het
studeren te vergemakkelijken.
Persoonlijke bespreking per student.
Overlegging van portfolio en
tentamenresultaten.
Voor de portfolio, verzamel je allerlei
bewijsmateriaal. Je bewaart dat in
een portfolio. Een portfolio is jouw
persoonlijke eigendom. Je beschrijft
wat je gedaan hebt, wat je geleerd
hebt en wat je al kunt. Zo kun je laten
zien welk niveau je hebt bereikt. Ook
je toekomstige werkgever zal zeer
geïnteresseerd zijn in je portfolio.
Project management:
- Inleiding projectmatig werken,
inleiding werken in team verband,
inleiding vergadertechnieken
Onderzoeksvaardigheden:
- Inleiding onderzoeksvaardigheden
(accent technisch verslag): inleiding
onderzoeksmethodiek, zoeken en
verwerken van wetenschappelijke
informatie en data, rol van statistiek
en gebruik van statische software bij

onderzoek, kennismaking met
eenvoudige journal artikelen, ethiek
in onderzoek, nog enkele tips bij
foutenleer en analyse; [dit onderdeel
sturen via de natuurkunde proef]
- Schriftelijke rapportage (schrijven
van een technisch verslag/project
verslag, practicum verslag (incl.
foutenanalyse), excursie verslag:
inhoudsopgave/indeling,
figuren/tabellen, literatuurlijst, wat is
een samenvatting, een voorwoord,
hoe schrijf ik de conclusie etc.)
- Presentatie/communicatie
vaardigheden (argumenteren,
gesprekken leiden, korte voordracht
houden (a.d.h.v. een bestudeerd
onderwerp), verbale/non-verbale
communicatie; audiovisuele
hulpmiddelen, onderhandelen
(rollenspel), poster, kort artikel
maken.
- Beoordeling en presentatie van
proeven van Experimentele
vaardigheden (Sem 2)
Informatica:
A. Algemene inleiding in computer en
informatietechnologie
A1. ICT, trends en applicaties in de
Infrastructuur
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A2. Het gebruik van ICT voor
onderwijs, onderzoek en
infrastructurele ontwikkeling
B. MS Windows & applicaties
B1. Windows7:
- Maken van back-ups, PCmanagement en beveiliging
- Internetten, intelligent searchen
en webmail incl.
(wetenschappelijke links voor
studiegebruik), You tube,
Amazon.com, etc.
- Handige tips
B2. MS Office Word:
- Gebruik van tabellen, figuren,
vergelijkingen in een word
verslag
- Handige tips b.v. inserten van
een Excel file in word verslag,
automatische inhoudsopgave,
gebruik van track changes, taal
keuze.
B3. MS Office Excel:
- Data invoer en manipulatie
- Data (statische) analyses,
grafieken, diagrammen
- Toepassing formules en
programmering met multi
sheets: macro’s, what if analysis,
ADDs
- Handige tips
B4. MS Office FrontPage:

Maken van een eenvoudige
website
B5. MS Office Access of MS Office
Excel:
- Ontwikkeling en data invoer in
database
- Onderhouden, beheren van een
database
- Import & export van data
(format b.v. txt.files) t.b.v.
diverse applicaties
- Opmaken van rapporten
- Linken aan visualiseringsoftware
B6. MS Office PowerPoint:
- Ontwikkeling van een
eenvoudige presentatie
- Data invoer, diagrammen,
importeren figuren en tabellen
- Animaties en handige tips
C. Systematisch programmeren en
visualiseren
- Programmeertalen en hun
specifieke gebruiksgebieden
- Algoritmen en structogrammen,
modelbouw, systeemdenken en
ontwerp
C1. Basis programmeren in Excel, met
gebruikmaking van Visual Basic
-

Module 2: Foutenleer [semester 1]
De ontwikkeling van de natuurkunde
is gebaseerd op een voortdurende
wisselwerking tussen theorie en
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experiment. Men ziet steeds het
volgende patroon: een nieuw
experimenteel feit leidt tot een
theoretische interpretatie. Met deze
theorie kunnen dan voorspellingen
worden gedaan. Deze voorspellingen
kunnen experimenteel geverifieerd
worden en nieuwe experimentele
gegevens opleveren. Dit patroon
herhaalt zich dan.
Deze wisselwerking tussen theorie en
praktijk vindt niet alleen plaats bij
natuurkunde. De interactie vindt
plaats als men wetenschappelijk bezig
is, niet alleen bij
natuurwetenschappen maar ook in de
technologie. Daarom moet naast het
verwerven van theoretische kennis
veel nadruk gelegd worden op het zich
eigen maken van experimentele
vaardigheden. Dit gebeurt tijdens het
Natuurkunde Practicum. Voorafgaand
aan de proeven worden er inleidende
kolleges gegeven over foutenberekening, verslaggeving en
huishoudelijke regels. Daarna wordt er
een toets afgenomen over de
foutenberekening. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn:
Foutenanalyse: waarom
foutenanalyse, soorten fouten
(systematische en toevallige fouten),
fout en onzekerheid, notatie van

fouten, statistische en nietstatistische bepaling van de
onzekerheid, doorwerking van de
onzekerheden, analyse van grafieken
(foutengebiedjes, het verband tussen
grootheden, interpolatie en
extrapolatie), significante cijfers en
het noteren van uitkomsten, trekken
van conclusies. Verslaggeving; meten
met instrumenten; uitvoering
voorgeschreven meetprocedures;
opzetten van proef; grafieken en
tabellen; verwerken en interpreteren
resultaten.
Module 3: Experimentele
vaardigheden [semester 1 en 2]
Het vaak behelst de uitvoering en
rapportage van 3-tal standaard
natuurkunde proeven gevolgd door
een ‘Open Opdracht’. Bij de ‘Open
Opdracht’ is er in tegenstelling tot de
standaard proeven, geen uitgebreide
handleiding beschikbaar. De studenten
bedenken in groepsverband (2
personen) een meetmethode en
meetprogramma. De apparatuur is
voor een groot deel beschikbaar. De
studenten werken zo'n 6 practicum
middagen aan hun Open Opdracht,
waarbij steeds een logboek
bijgehouden wordt. De eerste middag
zal voornamelijk gebruikt worden om
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relevant collegemateriaal en overige
informatie te verzamelen. Daarna
komt de fase van uitproberen. Na het
opstellen van een definitief plan
(meetprogramma) kan het experiment
uitgevoerd worden. De meetdata
worden verwerkt en een verslag volgt.
Aan het eind van elke practicummiddag geven groepjes studenten een
kort mondeling verslag aan de grote
groep over de vorderingen die ze die
middag gemaakt hebben. De
onderwerpen liggen over het
algemeen op het gebied van de
natuurkunde, de laatste jaren zijn veel
onderwerpen gekozen in relatie met
de andere activiteiten van de discipline
Natuurkunde. Met name het
meewerken aan het practicum
Natuurkunde op de middelbare
scholen en de poging om een handson tentoonstelling over natuurkunde
en techniek op te zetten.
De open proef zal in semester 2
worden voorgedragen via het
currulum onderdeel
Materiaaltechnologie (onderwerpen)
en de uitvoering en coördinatie
gebeurt binnen het curriculum
onderdeel Basisvaardigheden 1:
Module 3. Het docenten team van dit

Module 1 zal het verslag en de
presentatie beoordelen.
Module 4: Handtekenen
De student dient met de hand
objecten en ruimtelijke situaties te
schetsen, te beginnen met
eenvoudige objecten en in
moeilijkheidsgraad oplopend tot
gebouwen, buitenruimtes,
landschappen, stroomgebieden.
Tevens moet aandacht worden
geschonken aan textuur van
oppervlakken en beschaduwen.
Objecten moeten kunnen worden
geschetst in perspectief. Schetsen uit
te voeren ten minste in potlood en
krijt, eventueel houtskool, pen en
waterverf.
Onderwijsvorm:
Hoorcollege (theorie en
demonstraties), Instructies,
Werkcollege (computer opdrachten), Workshops (presentatie
opdrachten), Practicum.
Voorkennis:
Basis cursus MSOffice en kunnen
werken met een computer (opslaan
files e.d.); basis cursus MSOffice kan
bij particulieren bedrijven in
Suriname worden gevolgd z.a.
www.smartsuriname.sr
Wijze van toetsen:
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Toetsen, opdrachten en
verslag/presentatie. Studenten
krijgen bij elk onderdeel een set data
of opdracht omschrijving waarmee ze
de deelopdracht kunnen maken.
Er wordt binnen 4-8 weken een
herexamen aangeboden; opdrachten
/ verslagen / presentaties mogen wel
worden aangevuld, na eerste
correctie van de docenten team.
Alle modulen moeten met een
voldoende zijn behaald, om dit
curriculum onderdeel te behalen.
Verder moeten de verplichte
cursusevaluatieformulieren zijn
ingevuld om dit onderdeel finaal af te
kunnen ronden.
De resultaten van Module 1 (SLB
deel), zijnde een positief advies,
bepalen als je de opleiding mag
voortzetten.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel collegedictaat/Handleiding
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit opdrachten en toetsen
Collegemateriaal:

Module 1: Academische
vaardigheden [semester 1]
- R Jharap. 2013. Reader Inleiding
Onderzoeksvaardigheden
- Verschuren, P en Doorewaard, H.
2005. Het ontwerpen van een
onderzoek, Uitgeverij Lemma BV,
Utrecht.
- Marder, M. P. Research methods for
sciecce, Cambrigde University Press
- Steehouder, M. et al. 2012. Leren
communiceren. Groningen/Hout:
Noordhoff uitgevers
-Wijnen, G. en Storm, P. 2007. Project
matig werken. Houten: Uitgeverij
Uniboek, Het spectrum bv. (Online via
http://books.google.com/)
-Dijk, v. M. (2012), ACVA, Schrijven en
presenteren op academisch niveau.
Centrum voor Studie en Loopbaan,
Amsterdam: VU
boekhandel/Uitgeverij bv.
- Tan, B. Dictaat foutenleer
- SLB map
Software: Excel, MSOffice
Module 2: Foutenleer [semester 1]
Handleiding practicum natuurkunde,
FTeW
Module 3: Experimentele
vaardigheden [semester 1 en 2]
Collegedictaat/Handleiding
Module 4: Handtekenen [semester 2]
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Collegedictaat/Handleiding
Handtekenen
Werkmaterialen:
Tekenplaat (A3 formaat); normale
potloden en vegers
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Basisvaardigheden 2
Code: IS0250
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 3,
semester 4
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Module 1: Informatica
- basis programmeer
vaardigheden gebruiken om
praktische problemen via
programmeren in spreadsheets
op te lossen
- werken met databases, het
ontwikkelen hiervan, het
processen van
wetenschappelijke data en basis
analyse methoden incl. statische
tools, macro’s e.d.
Module 2: Practicum technisch
tekenen
- het gebruik en nut van
technische tekeningen in de
beroepspraktijk inzien
- objecten schetsen, technische
tekeningen lezen en analyseren
- een technische tekening
opstellen in een 2D-3D CAD

software volgens de gangbare
normen
- studenten kennis laten maken
met CAD software’s
Module 3: GIS en remote sensing
toepassingen
- een ruimtelijke database
opzetten in een GIS systeem,
analyseren en presenteren
- ruimtelijke elementen op land
m.b.t. infrastructuur detecteren,
analyseren en presenteren
m.b.v. RS software
- studenten kennis laten maken
met GIS en RS software’s
Module 4: SLB
- zijn studieprestaties aan tonen
via zijn portfolio en studiegids
Omschrijving van het vak:
Module 1: Informatica
C. Systematisch programmeren en
visualiseren
C2. Basis programmeren in MatLab
C3. Modellen en modelleren incl.
software applicaties bij de opleiding
Module 2: Practicum technisch
tekenen
- Begripsvorming van bouwkundige,
civieltechnische, planologische en
overige tekeningen relevant voor de
infrastructuur; tekeningsoorten,
schalen en normen (de nieuwste
normen zijn in de AdeKUS bib te
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verkrijgen), teksten, lijnen, arceringen
en andere tekenconventies voor
technische tekeningen;
- Onderdelen/begrippen van een
eenvoudige woonhuis: kader, hoofd
en situatie tekening, gevels: voor-,
rechter-, linker- en achtergevel,
doorsnede: dwars- en
langsdoorsnede, plattegrond,
fundering (plattegrond) en riolering,
kapplan, details: fundering (kolom) en
kapplan-nok, dakgoot.
- Inleiding onderdelen/begrippen
voor beton-, hout- en
staalconstructies: normen, overzichten detailtekeningen
- Inleiding onderdelen/begrippen
voor wegconstructies: normen,
overzicht- en detailtekeningen
- Inleiding onderdelen/begrippen
voor planologische tekeningen z.a.
verkavelingplannen/ruimtelijke
ordeningsplannen: normen,
overzicht- en detailtekeningen
- Inleiding onderdelen/begrippen
voor grond/dijkconstructies: normen,
overzicht- en detailtekeningen
- Inleiding onderdelen/begrippen
voor speciale (waterbouwkundige)
infrastructurele constructies z.a.
pompgemalen,
waterleidingsnetwerken,

ontwateringplannen: overzicht- en
detailtekeningen
- Het opzetten van een technische
tekening in een CAD software;
opdracht wordt gegeven bij het vak
Maatvoering en geo-informatie,
module 1.
Module 3: Practicum GIS en Remote
Sensing
Opdracht wordt gegeven vanuit het
vak “Maatvoering en geo-informatie”:
ruimtelijke data verzamelen, in GIS en
RS software verwerken, ruimtelijke
berekeningen maken, analyseren en
verwerken in verslag vorm.
Module 4: SLB
Persoonlijke bespreking per student.
Overlegging van portfolio en
tentamenresultaten.
Voor de portfolio, verzamel je allerlei
bewijsmateriaal. Je bewaart dat in
een portfolio. Een portfolio is jouw
persoonlijke eigendom. Je beschrijft
wat je gedaan hebt, wat je geleerd
hebt en wat je al kunt. Zo kun je laten
zien welk niveau je hebt bereikt. Ook
je toekomstige werkgever zal zeer
geïnteresseerd zijn in je portfolio.
Onderwijsvorm:
Hoorcollege (theorie en
demonstraties), Instructies,
Werkcollege (computer -
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opdrachten), Workshops (presentatie
opdrachten), Practicum.
Voorkennis:
BI afgerond.
Wijze van toetsen:
Toetsen, opdrachten en
verslag/presentatie. Studenten
krijgen bij elk onderdeel een set data
of opdracht omschrijving waarmee ze
de deelopdracht kunnen maken.
Er wordt binnen 4-8 weken een
herexamen aangeboden; opdrachten
/ verslagen / presentaties mogen wel
worden aangevuld, na eerste
correctie van de docenten team.
Alle modulen moeten met een
voldoende zijn behaald, om dit
curriculum onderdeel te behalen.
Verder moeten de verplichte
cursusevaluatieformulieren zijn
ingevuld om dit onderdeel finaal af te
kunnen ronden.
De resultaten van Module 4 , zijnde
een positief advies, bepalen als je de
opleiding mag voortzetten.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:

Heel Collegedictaat/Handleiding
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit opdrachten en toetsen
Collegemateriaal:
Module 1: Informatica
Handleiding: Matlab
Software: Matlab (eigen studenten
versie kan je downloaden via
http://www.mathworks.com/);
softwares zijn geïnstalleerd in UCC
en/of Cyberhall FTeW.
Module 2: Practicum technisch
tekenen
-Dictaat Bouwtechnisch tekenen,
TUDelft
-Dictaat Technisch tekenen, FTeW
-‘Tabellen voor bouwkunde en
waterbouwkunde’ hoofdstuk 2
Algemeen: tekenafspraken en
arceringen, waaronder NEN 47.
-NEN-bundel 10, Normen voor
tekeningen in de bouw
-NEN 47, Technische tekeningen Doorsnede-aanduidingen van
materialen op bouwkundige
tekeningen
-NEN 3870, Tekeningen voor
betonconstructies
-NEN 379, Technische
productdocumentatie - Vouwen en
inhechten van tekenbladen
-NEN 2302, Tekeningen in de bouw Algemene regels
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-NEN 115, Technische tekeningen Aanduidingen op kaarten en
tekeningen van uit te voeren werken
-N 45, Bouw- en waterbouwkundige
tekeningen - Hout- of steenstaat
Handleiding: Software AutoCAD
Software: AutoCAD (eigen studenten
versie kan je downloaden via
http://usa.autodesk.com of
www.autodesk.com/education);
softwares zijn geïnstalleerd in UCC
en/of Cyberhall FTeW.
Module 3: Practicum GIS en RS
-Getting Started With ArcGIS (by
ESRI), Bob Booth & Andy Mitchell
(Digitaal (e-book))
- Fundamentals of GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS, Michael N.
Demers, ISBN: 0-471-45149-5
-Principles of Remote Sensing: An
Introductory Textbook by The
International Institute for GeoInformation Science and Earth
Observation (ITC), Enschede, The
Netherlands (online available).
-Fundamentals of Remote Sensing:
Remote Sensing Tutorial by The
Canada Centre for Remote Sensing
(online available).
- Principles of remote sensing (online:
www.crisp.nus.edu.sg/~research/tuto
rial/rsmain.htm

-Software Manual (IDRISI Taiga)
(online available).
Websites:
http://geo-info.nl/geo-info
Software:
-ArcGIS (studenten versie kan je
downloaden via
http://www.esri.uconn.edu/software
/arcgis-student); softwares zijn
geïnstalleerd in UCC en/of Cyberhall
FTeW.
-Idrisi (studenten versie kan je
downloaden via
http://www.clarklabs.org); softwares
zijn geïnstalleerd in UCC en/of
Cyberhall FTeW.
Open source software: Andere boeken:
-Understanding GIS, An ArcGIS Project
Workbook , 2011, T. Ormsby
-De GIS 20 Essential Skills, 2013, G.
Clemmer
-A to Z GIS, T. Wade, 2006
-Cartography, 2009, M. Kraak, F.J.
Ormeling.
-GIS Tutorial 3: Advanced Workbook,
David W. Allen, Jeffery M. Coffey
-GIS Basics, 2010, Shigeko Haruyama,
Le Thie Viet Hoa
-Geoinformation: Remote Sensing,
Photogrammetry and Geographic
Information Systems, Gottfried
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Konecny, Publisher Taylor & Francis,
2002
-Introduction to Remote Sensing,
James B. Campbell
Publisher Taylor & Francis, 2002
- The Remote Sensing Data Book,
Gareth Rees, Cambridge University
Press, 1999
-Remote Sensing: Principles and
Interpretation, Floyd F. Sabins,
Waveland Press, Incorporated, 2007
-Fundamentals of remote sensing and
airphoto interpretation, Thomas
Eugene Avery, Graydon Lennis Berlin,
Publisher Macmillan, 1992
- Physical Principles of Remote
Sensing, Volume 1 of Topics in remote
sensing, W. G. Rees, Cambridge
University Press, 2001
Module 4: SLB
SLB map
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Basisvaardigheden 3
Code: IS0350
Studiepunten: 3.0 sp
Studiebelasting (uren): 88
Contacturen per semester: 14 Co, 14
In, 7 We, 28 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5,
semester 6
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Module 1: Onderzoeksvaardigheden
- Een kritische onderzoekende
disciplinaire houding aannemen
- Een eenvoudig geïntegreerd
onderzoek kunnen opstellen
(onderzoeksplan) en
presenteren
- In groepen samenwerken,
communiceren en een
workshop voorbereiden en
organiseren
- zijn studieprestaties aan tonen
via zijn portfolio en studiegids
Module 2: Bijzondere vaardigheden
- Dynamischer functioneren in de
maatschappij
Module 3: SLB
- zijn studieprestaties aan tonen
via zijn portfolio en studiegids
Omschrijving van het vak:
Module 1: Onderzoeksvaardigheden

- Inleiding in wetenschappelijk
onderzoek: empirische cyclus van
onderzoek, classificatie van
onderzoek, informatiebronnen,
onderzoeksmethodologie/onderzoeks
plan, onderzoeksontwerp, data
verzameling, data analyse (statistiek),
resultaten, conclusies, presenteren
van een onderzoeksvoorstel, journal
artikel, wetenschappelijke publicaties
(posters, conferenties e.d.)
- Inleiding in engineering van
projecten: engineering tools voor
projecten (project management),
organisaties en kenniscentra over
infrastructuur, vaktijdschriften en
vakverenigingen e.d.
- Schriftelijke rapportage
- Presentatie/communicatie
vaardigheden
- Sollicitatie opstellen, gesprek en CV
- Presentatie over “Verder studeren
of werken?”
SLB:
Persoonlijke bespreking per student.
Overlegging van portfolio en
tentamenresultaten.
Voor de portfolio, verzamel je allerlei
bewijsmateriaal. Je bewaart dat in
een portfolio. Een portfolio is jouw
persoonlijke eigendom. Je beschrijft
wat je gedaan hebt, wat je geleerd
hebt en wat je al kunt. Zo kun je laten
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zien welk niveau je hebt bereikt. Ook
je toekomstige werkgever zal zeer
geïnteresseerd zijn in je portfolio.
Module 2: Bijzondere vaardigheden
Via bijzondere externe vaardigheden
doet de student extra kennis op,
teneinde optimaler
te kunnen presteren in de
maatschappij.
Module 3: SLB
Persoonlijke bespreking per student.
Overlegging van portfolio en
tentamenresultaten.
Voor de portfolio, verzamel je allerlei
bewijsmateriaal. Je bewaart dat in
een portfolio. Een portfolio is jouw
persoonlijke eigendom. Je beschrijft
wat je gedaan hebt, wat je geleerd
hebt en wat je al kunt. Zo kun je laten
zien welk niveau je hebt bereikt. Ook
je toekomstige werkgever zal zeer
geïnteresseerd zijn in je portfolio.
Onderwijsvorm:
Hoorcollege, Instructies, Werkcollege
(opdrachten), Workshops
(presentatie opdrachten), Practicum.
Voorkennis:
Basisvaardigheden 1 hebben
afgerond.
Wijze van toetsen:
Toetsen, opdrachten en
verslag/presentatie.

Er wordt binnen 4-8 weken een
herexamen aangeboden; opdrachten
/ verslagen / presentaties mogen wel
worden aangevuld, na eerste
correctie van de docenten team.
Alle modulen moeten met een
voldoende zijn behaald, om dit
curriculum onderdeel te behalen.
Verder moeten de verplichte
cursusevaluatieformulieren zijn
ingevuld om dit onderdeel finaal af te
kunnen ronden.
De resultaten van Module 3, zijnde
een positief advies, bepalen als je de
opleiding mag voortzetten.
Module 2 is niet verplicht; indien je
dit niet kan aantonen, zal je een extra
keuzevak moeten volgen, naast de 12
verplichte sp keuzevakken.
Internationale keuzevakken via o.a.
www.edx.org.
Voor het onderdeel Bijzondere
vaardigheden: dit geldt ook voor
iemand die bijzonder uitblinkt in een
sport of een kunst/cultuur, iemand
die ook werkt naast studeren of lid is
van een organisatie met taken,
studenten die extra kennis opdoen
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via een training b.v. in een taal,
leiderschap, management. Maar ook
een studenten commissielid en een
student assistent kunnen gebruik
maken van deze module. In alle
gevallen zal een bewijs moeten
worden overlegd. In het geval van
bijwonen van lezingen e.d. dient de
student het formulier bij de Rc te
laten ondertekenen door de
verantwoordelijke van de lezing e.d.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit opdrachten en toetsen
Collegemateriaal:
Module 1: Onderzoeksvaardigheden
- Verschuren, P en Doorewaard, H.
2005. Het ontwerpen van een
onderzoek, Uitgeverij Lemma BV,
Utrecht.
- Marder, M. P. Research methods for
sciecce, Cambrigde University Press
- Steehouder, M. et al. 2012. Leren
communiceren. Groningen/Hout:
Noordhoff uitgevers
- Grit, R. 2008. Project management,
Projectmatig werken in de praktijk.
Groningen/Hout: Noordhoff uitgevers

-Wijnen, G. en Storm, P. 2007. Project
matig werken. Houten: Uitgeverij
Uniboek, Het spectrum bv.
Overige boeken:
- Christiaans, Fraaij, de Graaff &
Hendriks, Onderzoeksmethodologie,
Nederland
- L. Pollefliet, 2009. Een
eindwerkschrijven, Oostende
- P. Verschuren en H. Doorewaard,
2000. Het ontwerpen van een
onderzoek, Nijmegen
- Miller, R. and D.R. Lessard, 2000.
The strategic management of large
engineering projects
-SLB map
Software: Excel, MSOffice
Module 2: Bijzondere vaardigheden
Via portfolio bijhouden
Module 3: SLB
SLB map
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Bouwmethodiek
Code: IS0251
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 3
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
op rationele basis materialen
uitkiezen en detailleringen uitvoeren
waardoor de kwaliteit van het
bouwwerk gewaarborgd blijft
gedurende de hele levenscyclus vanaf
ontwerp- tot onderhoudsfase.
Omschrijving van het vak:
op 5 bouwsystemenn
Geschikte materiaalkeuze in
ontwerpstadium
Geschikte detaillering voor
bescherming van materiaal en
constructie
Conserveren/verduurzamen van het
materiaal
Bestekseisen, kwaliteitsborging met
labtesten
Efficiëntie van materialen in
constructies (economisch en groen
aspect)
Uitvoering- en hulpmaterieel

Een gebouw wordt ontworpen met
een bepaald doel om bepaalde
condities te scheppen voor bepaalde
activiteiten die door de gebruikers
zullen worden verricht. Er worden dus
eisen gesteld aan de kwaliteit van de
gebruiksmogelijkheden van een
gebouw; voor een bejaardentehuis
zijn die anders dan voor een
krantenkiosk. De eisen komen voort
uit de functies die in het gebouw zijn
opgenomen in combinatie met eisen
die betrekking hebben op onder
andere klimatologische
omstandigheden, esthetica en kosten.
Een gebouw bestaat uit een
dragende-, een scheidingsconstructie
en voorzieningen. De dragende
constructie, ook wel het skelet
genoemd, zorgt ervoor dat de op het
gebouw werkende krachten naar de
fundering worden overgebracht. De
scheidingsconstructie scheiden
ruimten van elkaar respectievelijk van
de buitenwereld. De voorzieningen
zijn bijvoorbeeld installaties, leidingen
e.d. die zorgen voor een leefbaar
functioneren van het gebouw. De
eisen die aan het gebouw gesteld
worden kunnen nu op basis van
bovengenoemde structuren worden
geformuleerd. Tijdens het ontwerpen
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moet rekening gehouden worden in
hoeverre de materialen of
halffabricaten of combinaties daarvan
voldoen aan de vooraf gestelde eisen.
Kennis van de mechanische,
physische en chemische
eigenschappen van de verschillende
materialen is daarom noodzakelijk.
Deze gegevens zijn van een aantal
veel toegepaste materialen
verzameld in een bundel
“Bouwelementen boek”. Als delen
van een gebouw gezamenlijk aan
gelijksoortige eisen voldoen spreken
we van bouwdelen. We
onderscheiden in hoofdzaak:
funderingen, vloeren, gevels, daken,
binnenwanden, trappen en
installaties.
Eisen enerzijds en de materialen met
hun eigenschappen anderzijds leiden
tot het ontwerp van de constructie
van het betreffende bouwdeel. Het
probleem dat nog overblijft zijn de
verstoringen in een element en de
ontmoetingen
van
bouwdelen
(knooppunten). Verstoringen zijn
bijvoorbeeld de openingen in een
bouwdeel, een vide of trapgat in een
vloer, een kozijn in een gevel e.d.
Belangrijk is dat de eisen die gesteld
worden aan het bouwdeel ook gelden

voor
de
verstoring
en
de
aansluitingen van de verstoring met
het bouwdeel. Ontmoetingen of
knooppunten van bouwdelen vinden
we waar 2 of meerdere bouwdelen
op elkaar aansluiten; een trap aan
een vloer; een binnenwand aan de
gevel etc.
Het oplossen van ontmoetingen en
verstoringen noemen we detailleren
Het ontwerpen van een detail is
nimmer en op zich zelf staand
probleem; het is altijd het ontwerpen
van een deel van een gebouw met
beïnvloeding
door
gewenste
vormgeving enerzijds, maar tevens
beïnvloed anderzijds door de reeds
eerder genomen beslissingen die te
maken hebben met de leefbaarheid
van de verschillende ruimten.
Een detail kan in een bepaald gebouw
perfect zijn opgelost, maar in een
nieuwe situatie van een ander
gebouw volkomen ernaast zijn.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving
waarmee
ze
de
deelopdracht kunnen maken.
Studenten maken tijdens hun
praktijkoefening
een
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“Bouwelementenboek” Hierin zijn de
meest
elementaire
bouwdelen
toepasbaar
in
Suriname
geclassificeerd naar de bouwdelen
opgenomen.
Studenten moeten in de laatste 2-3
weken een proefmodel (mock-up)
maken van hun detailoplossing. Dit
zal in de laatste week worden getest
en geanalyseerd op de bouwfysische
aspecten.
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 hebben
afgerond.
- Bouwfysisch ontwerpen
- Materiaalkunde
- Technisch tekenen
Wijze van toetsen:
- Schriftelijk tentamen en
opdrachten;
- Praktijkoefening in groepen van
4: materialisatie en detaillering
van een referentiegebouw op
basis van de diverse
bouwmogelijkheden/materialisati
e en een progamma van eisen
- (Deel/)Presentatie’s van de
praktijkoefeningen met de
conclusie tav het bouwtechnisch
en bouwfysisch voldoen aan de
eisen gesteld in het PvE

Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
- Heel Collegedictaat/Handleiding.
- Diverse boeken over “het
oplossen van knooppunten en
verstoringen”
Wijze vaststellen eindcijfer:
60% uit tentamen en opdrachten.
40% praktijkoefening en presentatie
Referentiegebouw
Collegemateriaal:
- Collegedictaten/Handleiding
- Bouwelementenboek
- Diverse moderne boeken over
“knooppunten en verstoringen”
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Bouwmaterialen
Code: IS0151
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 1, semester 1
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- bouwmaterialen en grondstoffen
benaderen vanuit hun geologische en
chemische origine, gekoppeld aan de
daaraan aanverwante eigenschappen
van het moedermateriaal
- een beeld scheppen van in Suriname
toegepaste bouwmaterialen, qua
herkenbaarheid, kern eigenschappen,
bewerkbaarheid en toepasbaarheid
Omschrijving van het vak:
Materialen: hout, beton, asfalt,
gesteentes & granulaten,
zandsoorten, water, cement, verf,
glas, kunststoffen
(verbeteringsprocedés en producten),
keramische materialen, gietijzer,
staal, aluminium, koper &
koperlegeringen (waterleiding
materialen), verbindingsmiddelen,
hang&sluitwerk, composieten e.d.
Plaatmaterialen: houtcomposieten,
betonplaten,

cementgebonden,gipsplaten,
magnesiumplaten, kunststof
(gevelelementen &
bekledingspanelen, plafond, wand)
Eigenschappen: mechanische,
fysische, en chemische
eigenschappen, giftigheid,
milieuvriendelijkheid, duurzaamheid
& aantasting, kwaliteitsnormen
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges: 2u /week
Excursies (1 volle dag): excursie
video’s (rondrit naar 5 tal bedrijven
c.q. in uitvoering zijnde projecten)M
Excursie video’s (6x2u): uitleg van
volledige cyclus (productie en stort en
kwaliteit controle) verfilmd over:
asfalt, beton en betonwaren, hout,
staal, bouwproces van groot gebouw,
wegaanleg, kanaal & dijkaanleg,
bruggenbouw
Opdracht/Practicum (4x in groepen
van 3): bemonstering, bewerking, 1voudige beproeving en visuele
beoordeling van materiaal- en
duurzaamheidkarakteristieken van
kleine zelf gefabriceerde constructie
elementen: houtverbinding (spijker of
lijm of bout), trekproef op betonstaal,
verftest op zinkplaatjes en div.
composiet materiaal, expositie aan
extreme weersomstandigheden en
degradatiebeoordeling nadien van
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zelf gefabriceerde gevelmodel
(60x60cm) uit diverse plaatmaterialen
-Meetresultaten verwerken,
verslaggeving en kern presentatie.
Voorkennis:
geen
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen en opdrachten.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
-Duurzame bouwmaterialen, Prof. dr.
M. Bijen, et al, TUDelft (e-book)
-Materials for civil and construction
engineers, S. Mamlouk, et al (e-book
via google.com)
-Handleiding bouwmaterialen, FTeW
Practicum software:
http://www.geosystemsoftware.com/
products/labtestprograms.htm
http://www.soilvision.com/aboutus.s
html
http://www.gintsoftware.com/report
s_lab.html
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Bouworganisatie
Code: IS0351
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
de projectcyclus van het bouwen
beheersen, en kan hij/zij onder
begeleiding documenten opstellen
die in die projectcyclus van belang
zijn, zoals het bestek, het
aanbestedingsdossier, begrotingen en
werkplannen.
Omschrijving van het vak:
Bij de aanvang van het semester
krijgen groepjes van studenten
gedetailleerde bouwplannen
uitgereikt. Voor deze bouwplannen
moeten de documenten, bestek,
aanbestedingsdossier, begrotingen en
werkplannen worden opgesteld.
Naast de tijd die studenten aan de
opdracht besteden, wordt
theoretische informatie verstrekt,
onder andere vanuit het vakgebied
bouwrecht, bouwproces,
aanbestedingen (uitvoering),
begrotingsvormen en

begrotingsthematieken,
uitvoeringswijzen, werkplannen, inzet
van personeel en materieel,
tijdwerkschema’s.
Ook zullen mensen uit de praktijk
presentaties verzorgen over
bouwprojecten.
Begrotingsvormen en
begrotingsthematieken:
- De diverse vormen van (primair en
secundair) plannen en begroten:
netwerkplanning, m.n.
blokkennetwerk en pijlennetwerk;
- De diverse tijdwerkschema’s;
- Het optimaliseren van de
projectkosten;
- Enkelvoudige en seriematige bouw;
- Projectbegeleiding,
voortgangscontrole;
- Kosten, baten, prijzen, interestvoet
en -factor, discontovoet en -factor;
- Projectevaluatie met de diverse
evaluatietechnieken (netto-kontante
waarde, baten-kosten verhouding,
etc.), nacalculatie;
- Diverse termijnplanningsystemen;
- Kosteneffectiviteitanalyse,
muticriteria analyse, risico-analyse;
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies,
werkgroepen. Studenten krijgen bij
elk onderdeel een set data of
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opdracht omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Voorkennis:
BI en alle curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 behaald
zijn.
Wijze van toetsen:
Toetsen, opdrachten en
verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Bouwfysisch ontwerpen
Code: IS0357
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Het verschaffen van inzicht in de
begrippen warmte, licht, geluid en
vocht zijnde elementen die
van invloed zijn op het binnenklimaat
van een gebouw. Verder het
bijbrengen van kennis van
uitgangspunten van tropisch
ontwerpen en energie-efficiënt
ontwerpen en daarmee ook het
kunnen toepassen hiervan.
Omschrijving van het vak:
Het meteorologisch klimaat,
temperatuur, warmte en
warmteoverdracht,
energiestroomdichtheid afkomstig
van de zon, zonwering, niet
stationaire warmteoverdracht,
ventilatie, vocht, thermisch comfort,
verlichting, kunstlicht, daglicht,
geluid, akoestiek, internationale
afspraken en pogingen voor

ontwikkeling standaarden efficiënt
energieverbruik in gebouwen.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag.
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 hebben
afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Volledig op Moodle
Specifieke literatuur zal ook worden
aangegeven op Moodle.
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Detailleren
Code: IS0358
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
eenvoudige bouwkundige details
ontwerpen met de verkregen
theoretische kennis en is de student
in staat om deze kennis globaal in
andere situaties en met andere
materialen toe te passen.
Omschrijving van het vak:
Aansluitingen van gebouwdelen,
opbouw en afwerking van
gebouwdelen, voorbeelden van
details, trappen, borstweringen,
kozijnen, condensatie in constructies,
gedrag bij brand, duurzaamheid van
constructies.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Voorkennis:

BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 hebben
afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen en opdrachten.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Differentiaal vergelijkingen
Code: IS0252
Studiepunten: 4.0 sp
Studiebelasting (uren): 84
Contacturen per semester: 30 Co, 15
In
Semester en fase: jaar 2, semester 3
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
eenvoudige fysische en wiskundige
problemen herleiden tot een d.v. en
deze op lossen.
Omschrijving van het vak:
Analytische oplossingsmethoden.
Eerste orde gewone dv, lineaire dv
van de orde n, de dv van Euler,
stelsels lineaire dv, Laplace
transformaties. Elementaire
begrippen, existentie en
eenduidigheid van de oplossingen.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en instructies
Voorkennis:
Analyse 1 en 2 en Lineaire algebra 1,
2 moeten met een voldoende zijn
afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
Analyse I afgerond.

Tentamenstof:
Dictaat
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen.
Collegemateriaal:
Dictaat/Handleiding
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Duurzame verkeersbouwkunde
Code: IS0352
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- zich gericht voorbereiden op de
uitvoering van een tracé studie
- kennis en inzicht in het aanleggen
van wegen binnen stedelijke en rurale
gebieden
- gericht onderzoek doen naar data
voor grootheden welke bepalend zijn
voor een wegontwerp in de
bebouwde kom alsook buiten
stedelijke gebieden, verder voor het
ontwerp van kruispunten,
aansluitingen en parkeerterreinen.
- gericht omgaan met de ontwerp-,
uitvoerings- en materiaalaspecten bij
de wegaanleg, voor wat betreft de
onderbouw, de aardebaan,
grondverzet, verhardingsconstructies,
kwaliteitscontrole bij de uitvoering,
erosiebestrijding en ontwatering.
- wegverhardingen ontwerpen voor
zowel nieuwe als voor
onderhoudsconstructies.

Omschrijving van het vak:
- Tracé onderzoek en uitwerking
(veldverkenning, topografie,
kaarten, ontwatering, Lidar, etc)
- Ontwerp parameters
(verkeersbelastingen,groei,
wegfunctie,soort verkeer,
ontwerpvoertuig,
alignement,riolering, etc)
- Materialen (beschikbaarheid,
eigensch. in relatie tot
grondmech. onderzoek,
lagenopbouw,
kwal.&bestekseisen, type
verhardingen & eisen,)
- Berekeningsmethodieken en
dimensioneren (ISTS, empirisch,
lineair elastisch)
- Introductie innovatieve systemen
in de wegenbouw, principes van
duurzame aanpak; tropisch
wegbouw materialen,
verkeersintensiteitanalysen,
grondverzetmaterieel;
management en onderhoud
(RMS-road management system)
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Hoorcolleges:2u /week
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Instructies: 1u /week
Excursies (3x): naar 2 rehabilitatie
projecten en 1 nieuwbouwproject
(verslaggeving, kernpresentatie)
Aanleg video’s (3x1u)
Practicum (4x in groepen van 3): 1Onderzoek van wegbk materialen; 2Verkeerstellingen op cat.1 wegen en
benadering van eq. Aslastherh; 3Keuze trace uit onderzoek; 4- DCP
onderzoek naar restwaarde
fundering.
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 hebben
afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Grondmechanica en
funderingstechnieken
Code: IS0253
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 3
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- bepalen welke de
grondeigenschappen zijn voor
berekening van diverse type
funderingen
- uit resultaten van een
grondonderzoek, de meest geschikte
funderingstype kiezen en de
vertaalslag maken naar toe te passen
waarden voor dimensioneren van de
fundering
- aangeven welke
uitvoeringsmethoden bij een
bepaalde funderingstype hoort
Omschrijving van het vak:
Kennis van grond en grondsoorten;
mech & fysische eigenschappen en
meeting via proeven; geschikte
funderingstypen voor Suriname en
hun uitvoeringstechnieken (fundering
op staal, kelderfundering; fundering
op heipalen:houten heipalen,

betonheipalen, stalen buispalen; in de
grond gevormde palen; fundering op
putten; bijzondere
funderingstechnieken w.o. vlakke
plaat fundering; caissonfundering)
Inleiding keerconstructies,
damwanden, diepwanden,
verankeringen/trekankers, verticale
drainage, bemalingen; globale
dimensioneringsprincipes &
benodigde parameters; interpretatie
& toepassing van proefresultaten
voor funderingsberekening; relatie
grondonderzoek en funderingskeuze;
funderingsvoorschriften; formulering
bestekseisen; upgradingtechnieken
en correctiemogelijkheden van
bestaande funderingen; Boussinesq
en Terzaghi; zettingen; vervormingen;
inleiding stabiliteit van taluds; glijvlak
berekening; cirkel van Mohr.
Grondverbetering, diepteverdichting
Practicum en opdrachten:
Diverse grondmechanica proeven
uitvoeren in het veld en lab.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Hoorcolleges: 2u /week
Instructies: 1u /week
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Constructie video’s (4x1u)
Practicum (6x in groepen van 3):
meetresultaten verwerking,
verslaggeving, analyse en toepassing
bij eigen funderingsberekening.
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
Voorkennis:
Bouwmaterialen,
Constructiemechanica 1 en 2, en
Materiaaltechnologie en
Basisvaardigheden 1 hebben
afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
- Grondmechanica, A,. Verruijt ~ S.
van Baars, VSSD, 2005
- Grondmechanica, VUB
- Stencils uit Bolderman

- Handleiding “Practicum
Grondmechanica”, S. Kishoen Misier,
FTeW
Overig:
http://www.geotechlinks.com/index.
php
- Understanding Soil Mechanics,
Roberts J. (1996), FTeW
- Head K. (1980) Manual of Soil
laboratory testing, ISBN 0-7273-13045
- Bowles J. Engineering properties of
soil and their measurement;
- Grondwerken. ISBN 9040 103196
Normen (de nieuwste normen zijn in
de AdeKUS bib te verkrijgen):
- Geotechniek TGB 1990 – Basis eisen
en belastingen - NEN 6740
- Annual book of ASTM Standards
1994, section 4, vol.04.08 Soil and
Rocks D420-D4914
- Geotechniek - Berekeningsmethode
voor funderingen op palen drukpalen - NEN 6743
- Geotechniek - Berekeningsmethode
voor funderingen op staal - NEN 6744
- NEN 5104 1989 Geotechniek –
Classifikatie van grondmonsters; NEN
5111 1992 Geotechniek – Bepaling
van de volumieke massa van vaste
delen van de grond; NEN 5104 1989
Geotechniek – Classifikatie van
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grondmonsters; Annual book of ASTM
Standards 1994, section 4, vol.04.08
Soil and Rocks D420-D4914.
Software:
- Studenten versie MSeries Deltares
(http://www.deltares.nl)
- Numerieke grondmechanica –
TUDelft: Soilmex, Stabil99, STB2000,
Winkler, download via
http://www.geo.citg.tudelft.nl/softwa
re/software_e.htm), PLAXIS
download via
http://www.plaxis.nl/ie.html;
Practicum software:
http://www.geosystemsoftware.com/
products/labtestprograms.htm
http://www.soilvision.com/aboutus.s
html
http://www.gintsoftware.com/report
s_lab.html
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Inleiding architectuur
Code: IS0256
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 4
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
het architectonisch ontwerpen met
methodieken, aspecten en
opvattingen die voor het ontwerpen
van belang zijn.
Omschrijving van het vak:
Architectuurgeschiedenis;
Bouwtradities en bouwgeschiedenis
in Suriname; Gebouwd erfgoed;
Ruimte en vorm; Ruimte en
constructie; Ruimte en materiaal;
Ontwerpopvattingen;
Ontwerpmethodieken;
Bouwwetgeving in Suriname
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en opdrachten
Voorkennis:
geen
Wijze van toetsen:
Uitvoering opdrachten en schriftelijk
tentamen.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:

100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Integraal afstudeeropdracht
Code: IS0356
Studiepunten: 15 sp
Studiebelasting (uren): 420
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 84 We
Semester en fase: jaar 3, semester 6
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- een infrastructureel probleem
systematisch voorbereiden,
analyseren en
oplossingsmodellen voorstellen
- samenwerken, overleggen, en
taken herkennen
- sterkten en zwakten van project
management herkennen
- een kritische houding nemen over
projecten
- een onderzoeksproject
rapporteren een presenteren
Onderwijsvorm:
Instructies en werkcolleges,
veldbezoeken.
De integrale afstudeeropdracht wordt
zodanig gekozen door de richting dat
die opbouwt op de onderzoekslijnen
en voldoet aan de doelstellingen en
eindtermen van de opleiding. In
groepen van 3-5 studenten wordt
gewerkt aan een geïntegreerde

praktijk opdracht. Er wordt een reëel
probleem op het gebied van de
infrastructuur geïntroduceerd. Dit kan
zijn in Paramaribo, een district of in
het binnenland van Suriname. Tijdens
de voorbereiding en uitvoering wordt
dus in groepen gewerkt aan een
project; ong. 25-50% is algemeen en
men werkt samen daaraan. Elke
student zal dan een specifieke
opdracht (50-75%) binnen de grote
opdracht zelfstandig moeten
uitwerken en dus ook een individueel
verslag moeten opstellen voor zijn
deel van het project en dat deel ook
individueel moeten presenteren
tijdens een seminar “de
afstudeerdag”. Een team van
docenten begeleid het gehele project.
Binnen de opdracht zal worden
gekeken naar o.a.: aanpak van een
integraal project, systematisch
werken, projectmanagement,
meetdata en geo-data verzamelen,
opstellen ruimtelijke ordeningsplan,
landgebruikplan,
waterbeheersingplan,
bouwrijpmaken, verkeersplan en
transportplan, voorstellen voor
infrastructurele werken en
ontwerpen van bouwwerken om
gebied te ontwikkelen, economische
analyse, wet en regelgeving, en nog
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veel meer. Er worden wat colleges
verzorgd over integrale aanpak van
projecten (b.v. projectmatig werken,
evaluatie methoden, economische
waarde analyse, EIA), en externe en
interne deskundigen presenteren
projectervaringen en vakkennis.
Veldwerk:
- Excursie naar project gebied
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2, 100%
hebben afgerond; voor jaar 3 moeten
ook alle onderdelen zijn afgerond,
maar mag, naast dit onderdeel, nog
alleen 2 onderdelen tw max. 12 sp
openstaan voor afronding. E.e.a.
conform het examenreglement.
Wijze van toetsen:
Via een workshop. Opdracht en
verslag. Rapportage en mondelinge
presentatie door elke individuele
student. Iedere student wordt
individueel beoordeeld door de
begeleidende docent op basis van de
volgende criteria: inzet, initiatief,
bijdrage aan de theoretische
oplossing, bijdrage aan de praktische
oplossing en bijdrage aan het
taakgericht functioneren van de
projectgroep. Gelet wordt op de
volgende onderdelen, inhoudelijke
kwaliteit van het schriftelijk verslag

(opmaak, interpretatie/verwerking
data, taalgebruik,
conclusies/aanbevelingen, discussies)
en de mondelinge presentaties
(opbouw, netheid, logica,
consistentie, creativiteit,
verantwoording).
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
De workshop zal op de vrijdag
worden georganiseerd.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
Alle curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) hebben
afgerond.
Tentamenstof:
Collegedictaat/Handleiding
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit opdrachten, toetsen en
verslag/presentatie.
Collegemateriaal:
- Dossier project
- Afstudeermap
Software:
CAD, GIS software, en overige
specifieke rekensoftware.
Een overzicht (lijst) van uitgevoerde
afstudeeronderzoeken tot heden kan
worden aangevraagd via ftew-
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infra@uvs.edu; dit geldt ook voor de
pdf versie van het verslag, maar dit
kan ook via de AdeKUS Bibliotheek
worden bekeken.
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Kwaliteitszorg
Code: IS0353
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- bouwstenen aandragen tot het
formuleren van een geschikt
kwaliteitsbeleid o.b.v. bestaande
kwaliteitssystemen
- een eenvoudig KAM-zorg systeem
opzetten op een bouwproject of in
een bedrijf
- een kwaliteitsplan opmaken vanuit
de bestekseisen van een bouwproject
Omschrijving van het vak:
Opzet kwaliteitsplan bij uitvoering
van projecten; Kwaliteitsbeleid,
kwaliteitssystemen,
kwaliteitsbeheersing,
kwaliteitsborging; Voorschriften,
standaarden en certificering,
labtechnieken; Arbeidsveiligheid,
milieu hygiëne &
gezondheidsaspecten in de bouw
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk

onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Hoorcolleges: 2u /week
Instructies: 1u /week
Excursies (3x): naar 2
productiebedrijven en 1 bouwproject
(verslaggeving, kernpresentatie)
Practicum (2x in groepen van 3): 1opmaken van een kwaliteitsplan voor
een bouwproject; 2-observatie,
analyse en verbeteringsvoorstellen
voor arbeidsveiligheid op een
bouwproject.
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 hebben
afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
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Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Landgebruik en beheer
Code: IS0354
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel
Na afloop kan de student(e):
- een analyse maken van de huidige
functies van het land (fysisch en
fysiek)
- een geschiktheids analyse maken
van het land b.v. grond als productie
middel t.b.v. duurzame ontwikkeling
- een gebied technisch geschikt
maken voor een bepaalde functie
- vanuit de ruimtelijke ordening een
geïntegreerd beheersplan opstellen
- impact van grootschalige projecten
op het landgebruik modelleren
- leren samenwerken aan een reëel
case project
Omschrijving van het vak
Bodemgesteldheid (chemisch zowel
als fysisch), waterbeheersing van een
gebied, de situering van het gebied in
de grotere context van de ruimtelijke
planning geven aan het gebied
bepaalde gebruiksmogelijkheden. De
gebruikswensen stellen bepaalde

eisen aan een gebied, wat betreft
fysieke omstandigheden, maar ook
wat betreft de inrichting.
Gebruiksmogelijkheden en
gebruikswensen moeten met elkaar
in overeenstemming worden
gebracht, hetzij door voorgesteld
gebruik zoveel als mogelijk af te
stemmen op de mogelijkheden, hetzij
door een gebied aan de wensen aan
te passen.
In dit vak moet de student leren een
gebied te inventariseren op fysieke
omstandigheden en situering.
Dit gebeurt op verschillende
manieren, door veldbezoeken en
literatuurstudie, maar ook door
interpretatie van luchtfoto’s,
satellietfoto’s en kaarten.
De student moet leren welke
inrichtingseisen aan bepaald gebruik
zijn verbonden en welke technische
aanpassingen nodig zijn om aan de
eisen te kunnen voldoen.
De student moet kunnen inschatten
of bepaalde ingrepen voor het
gewenste gebruik economisch
haalbaar zijn, maar ook met het oog
op klimaatverandering in de toekomst
nog haalbaar of relevant zijn. Voorts
moet de student leren om, met
kennis van wetgeving op gebied van
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grondbeleid en ruimtelijk beleid,
beheersplannen op te stellen.
Waar het gaat om
gebruiksmogelijkheden, moet worden
gedacht aan verschillende agrarische
bestemmingen, verschillende
bestemmingsvormen als
natuurgebied en verschillende
bestemmingsvormen als woongebied
en industriegebied, in alle gevallen
nieuw te ontwikkelen, of te
herbestemmen of te herinrichten.
Onderwijsvorm
Twee opdrachten waarin gebieden
moeten worden geanalyseerd en
herbestemd, ondersteund door
hoorcolleges.
Voorkennis:
BI 100% afgerond; onderdeel
Ruimtelijke ordening, Stedelijke
waterbeheer hebben afgerond, en
alle onderdelen van sem 3 hebben
afgerond.
Wijze van toetsen:
Opdrachten en presentatie.
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.

Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Lineaire algebra 1
Code: IS0152
Studiepunten: 3.5 sp
Studiebelasting (uren): 84
Contacturen per semester: 30 Co, 15
In (3 uren per week)
Semester en fase: jaar 1, semester 1
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
1. rekenen met matrices en vectoren.
2. definities en voorbeelden geven
van de basis principes in lineaire
algebra zoals beschreven in het
dictaat.
3.
bewijzen of bepaalde basis
karakteristieken en concepten in
lineaire algebra toepasbaar zijn of
niet (is een transformatie lineair of
niet).
4. begrijpen hoe delen van een
theorieën in de lineaire algebra tot
stand komen (bijvoorbeeld waarom is
een lineaire transformatie one to one,
wat zegt de determinant over
inverteerbaar zijn van een matrix).
5. definities/stellingen in lineaire
algebra die in de verplichte literatuur
behandeld zijn kent en kan toepassen
en bewijzen.
Omschrijving van het vak:

1. Het oplossen van een stelsel
vergelijkingen:
Met de Onderwerpen:
 Stelsel lineaire vergelijkingen
 Gauss eliminatie en het
oplossen
van
stelsels
vergelijkingen
 Rij gereduceerde normaal
vorm van een matrix
 Matrices, matrix operaties
 Eigenschappen van matrix
operaties
 Inverse van een matrix
 Elementaire matrices
 Berekenen van de inverse van
een matrix
2. Determinanten
Met de Onderwerpen:
 Definitie en eigenschappen
van determinanten
 Berekening van determinant
door vegen
 Eigenschappen van matrices
 De regel van Cramer
3. Vectoren in het vlak en de ruimte
Met de Onderwerpen:
 Vectoren in het vlak, de
ruimte en de n-ruimte
 Meetkunde
van
lineaire
systemen
 Vectorruimten
 Deelruimten
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Nulruimte, kolommenruimte
en rijenruimte
 Rang van een matrix
 Eigenwaarden
en
eigenvectoren
4. Lineair onafhankelijk en basis
Met de Onderwerpen:
 Lineair
afhankelijk
en
opspansel (i.e. span)
 Lineair (on)afhankelijk
 Coordinaten en basis
 Coordinaat
veranderings
matrix
5. Dimensie, rang van een matrix
Met de Onderwerpen:
 Dimensie
 Nulruimte, kolommenruimte
en rijenruimte
 Rang van een matrix
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en instructies
Voorkennis:
VWO met Wiskunde 2
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
geen
Tentamenstof:
Collegedictaat/Handleiding
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen.
Collegemateriaal:

Van Lay, Introduction to linear
algebra
and
its
applications
Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4.
Online:
uvsmoodle.uvs.edu/cursussen/ftew/
wiskunde/la2/algemeen/nieuwsforu
mhttp://digtro.com/skule/ressurser/lay
_linear_algebra_4th-e_txtbk.pdf
- Linear Algebra and its Applns 4th
ed (intro txt) - D. Lay (Pearson, 2012)
BBS.pdf
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Lineaire algebra 2
Code: IS0158
Studiepunten: 3.5 sp
Studiebelasting (uren): 84
Contacturen per semester: 30 Co, 15
In (3 uren per week)
Semester en fase: jaar 1, semester 2
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
eenvoudige fysische en wiskundige
problemen herleiden tot een d.v. en
deze op lossen.
Omschrijving van het vak:
Matrices: som en product van
matrices inverse; lineaire
afbeeldingen; inverse afbeeldingen;
basis transformatie eigenschappen en
eigen vectoren; symmetrische
afbeeldingen; orthogonale
afbeeldingen; bi-lineaire vormen.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en instructies
Voorkennis:
Lineaire algebra 1
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
Lineaire algebra I afgerond
Tentamenstof:

Collegedictaat/Handleiding
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen.
Collegemateriaal:
Van Lay, Introduction to linear
algebra and its applications
Hfdst 5; Eigenwaarden en
Eigenvectoren; alleen 5.1 t/m 5.5
Hfdst 6; Orthogonaliteit en Kleinste
Kwadraten; alleen 6.1 t/m 6.5 en 6.7
Hfdst 7; Symmetrische Matrices en
Kwadratische Vormen; alleen 7.1 en
7.2
Online: Online:
http://digtro.com/skule/ressurser/lay
_linear_algebra_4th-e_txtbk.pdf
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Maatvoering en geo-informatie
Code: IS0254
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 3
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
A. Landmeetkunde en maatvoering
in de bouw
- eenvoudige opmeet- en
uitzetwerken uit te voeren,
- eenvoudige landmeetkundige
berekeningen en foutenanalyse
uit te voeren,
- verwerking van de
meetgegevens en het
vervaardigen van detail- en
overzichtskaarten,
- de juiste meetmethode en
instrumentarium toe te passen
afhankelijk van de vereiste
nauwkeurigheid, budget en
beschikbare tijd,
- randvoorwaarden op te stellen
met betrekking tot het te
verzamelen data door externe
landmeetkundige (wat gemeten
moet worden en met welk
nauwkeurig)

-

data verzameld door externe
landmeetkundigen te
beoordelen op nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid.
B. Practicum
- uitzetten van een infrastructuur
werk
- berekeningen maken uitgaande
van kaarten en digitaal materiaal
in een CAD en GIS-RS software
C. Geo-informatie
- gericht CAD (Computer Aided
Design) en GIS (geografische
informatie) data/informatie
relevant over infrastructuur
(typen informatie en kaarten)
van Suriname opzoeken (lokaal
of op internet) b.v. neerslag,
bodem, wegennet, landtypen
e.d.
- geo-informatie digitaal
verwerken
- een ruimtelijke database
opzetten in een GIS systeem,
analyseren en presenteren
- ruimtelijke elementen uit
digitale kaarten/foto’s m.b.t.
infrastructuur, detecteren,
analyseren en presenteren
Omschrijving van het vak:
Definitie en basis begrippen
van Geodesie,
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landmeetkunde en
maatvoering.
Verschillende vormen van
landmeetkunde zoals:
geodetische metingen,
topografische metingen,
perceelsmetingen,
civieltechnische metingen,
hydrografische metingen,
metingen voor de mijnbouw.
Toepassingen van
Landmeetkunde in de
praktijk: situatie- en hoogte
metingen.
Maateenheden voor lengte,
hoeken, oppervlakten en
volume, coördinatenstelsels,
schaal, verschil tussen kaarten ware noorden, azimut.
Methoden van
hoogtebepalingen:
waterpassen, barometrische
hoogtemeting, hydrostatische
waterpassing en GPS.
Meetkundig grondslag voor
situatie- en hoogte metingen.
Waterpassing:
o Principe van
waterpassing en
berekening van
hoogten
o Foutenbronnen bij
waterpassing en

eliminatie van de
foutenbronnen
o Principe van Kring
waterpassing of
Doorgaande
waterpassing
o Uitwerking van een
doorgaande
waterpassing en
vereffening van de
sluitfout
o Uitzetten van
hoogten
Methoden van
plaatsbepaling;
driehoeksmetingen,
voorwaartse en
achterwaartse insnijdingen,
GPS plaatsbepaling.
Methoden van
situatiemetingen;
meetlijnenverband,
poolcoördinaten methode,
loodlijnen projectie methode,
GPS detailmeting.
Fouten bronnen, fout en
blunder detectie bij
situatiemeting en GPS
meting.
Algemene instrumenten
kennis met betrekking tot de
verschillende typen en
daarmee samenhangend
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-

-

nauwkeurigheid, het gebruik
en callibratie van de
instrumenten
(Waterpasinstrumenten,
Total Stations, GPS)
Landmeetkundige
coördinatenstelsels: zoals
UTM/WGS 84 N21, SURTM,
UTM Zanderij.
Uitvoeren van doorgaande
waterpassing heen en terug
inclusief hoogte- en
foutenberekening
Terrein waterpassing en het
uitwerken daarvan tot een
hoogtelijnen kaart of een
Digitale Terrein Model (DTM)
Uitzetten van hoogten
Uitvoeren van grondslag- en
detailmeting met behulp van
total station en/of GPS,
uitwerking tot een detailkaart
in een CAD systeem
Overzicht van bronnen van geoinformatie (in Suriname, het
internet of bij internationale
instanties)
Inleiding in Geografische
Informatie Systemen: overzicht
en ontwikkeling van geografische
informatie systemen, GIS
producten, gebruik van
ruimtelijke informatie/databases

in de infrastructuur, geografische
gegevens en gegevensopslag
(vector en raster structuren),
raster manipulaties en
interpolaties, gegevens
modellering, ruimtelijke
gegevens: digitale modellen,
topografische kartering,
thematische kartering, ruimtelijke
analyses, voordelen en
beperkingen van GIS,
voorbeelden van praktijkgerichte
toepassingen in GIS en ruimtelijke
berekeningen.
- Inleiding kartografie,
fotogrammetrie en remote
sensing, opzet database en
analyse, voorbeelden van
praktijkgerichte toepassingen in
RS en berekeningen.
- Radartechnologie e.d.,
kartografie, Lidartechnologie,
Google maps, Google Earth:
kwaliteit (nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid,
toepassingsgebied),
LIDARtechnologie
Onderwijsvorm:
Hoorcollege (theorie en
demonstraties), Instructies,
Werkcollege (computer opdrachten), Workshops (presentatie
opdrachten), Practicum.
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Voorkennis:
geen
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Studenten krijgen bij elk onderdeel
een set data of opdracht omschrijving
waarmee ze de deelopdracht kunnen
maken.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Landmeetkunde en maatvoering
- Landmeetkunde: J.E. Alberda en J.B.
Ebbinge 7e druk
- Elementary surveying, an
introduction to geomatics: Chales D.
Ghilani, Paul R. Wolf
- Construction surveying en layout:
Crawford, 3rd edition
-Geo-information Technologies,
Applications and the Environment,
Mathias Lemmens
Software:
Auto CAD MAP 2013/Carson software
(module voor AutoCAD)
Tijdschriften:

www.geoinside.nl; www.geo-info.nl;
www.gismagazine.nl
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Materiaaltechnologie
Code: IS0159
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 90
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 3
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student(e):
Module 1: Inleiding chemie en milieu
- eenvoudige
scheikundige/chemische relaties
inzien en verbanden leggen
onderling
- de milieu processen herkennen
bij processen op het land, water
en in de lucht die direct hun
impact hebben op bouwwerken
en de natuur (woon en
bouwomgeving)
Module 2: Geologische vorming en
afbraakprocessen
- rekening houdend met de
geologische vormingsprocessen en
chemische samenstelling van
bouwstoffen en bouwmaterialen,
overgaan tot rationelere en
duurzamere gebruik hiervan
- de chemische processen herkennen
bij materialen productie

- geologische en afbraakprocessen in
relatie met natuurlijke
bouwmaterialen en
funderingsconstructies leggen
Module 3: Beton en
asfalttechnologie
- de eigenschappen en werking van
beton en asfalt en de samenstellende
componenten beschrijven
- aangeven hoe de eigenschappen van
beton en asfalt worden beïnvloedt
door de samenstellende
componenten
- aangeven hoe de eigenschappen van
betonspecie kunnen worden
beïnvloedt ter verkrijging van
gewenste betonkwaliteit
- een beton en asfalt samenstelling
bereiden o.b.v. vooropgestelde
kwaliteitseisen
Omschrijving van het vak:
Module 1: Inleiding chemie en milieu
- Milieu processen
(atmosfeer/klimaatprocessen): in
relatie tot land (grond), water en
bouwwerken leidend tot snelle
afbraak van constructies,
luchtvervuiling en woonomgeving
- Bodemprocessen: (zee)water en
verontreiniging, en impact/aantasting
bouw en grondwerken
- Chemische processen op het land en
in water (waterkwaliteit, vervuiling,

152

zoutwater indringing, uitstoot van
gassen, houtverbranding, pvc gebruik
en andere bouwmaterialen en
gezondheid, conservingsmiddelen en
materialen, vuilverbranding e.d) en
impact op mens en natuur.
Module 2: Geologische vorming en
afbraakprocessen
Geografische kaart van Suriname,
geologische kaart van Suriname,
geologische profielen
Samenstelling van gesteenten
Natuurlijke bouwmaterialen
Geologische processen en vorming
van delfstoffen
Chemische componenten: de
belangrijkste groepen bij productie
van huidige bouwmaterialen en hun
posit. & negat. eigenschappen
Bouwmaterialen: belangrijkste
chemische componenten en hun
invloeden
Chemische processen: bij de
productie
Afbraak processen van
bouwmaterialen: preventieve
bescherming en strategische keuzes
voor toepassing
Er wordt een excursie georganiseerd
voor herkenning van gesteenten en
mineralen in het veld.

Module 3: Beton en
asfalttechnologie
Betontechnologie:
- introductie in samenstelling en
eigenschappen van beton
- voorschriften en kwaliteitszorg
- eigenschappen en functies
samenstellende materialen, i.h.b. van
cement en kunstmatige hulpstoffen
- eigenschappen van
betonspecie,consistentiegebieden,
groene sterkte
- uitvoering van
uitleveringsberekening
- verwerking betonspecie,
ontmenging/scheurvorming, gedrag
van jong beton, nabehandeling
- eigenschappen verhard beton,
fysisch en mechanisch gedrag
- technologie van wapening en
voorspanning
- inleiding bekistingtechnologie
Asfalttechnologie:

introductie in
asfaltsamenstellingen en
eigenschappen asfalt materialen
en mengsels, gedrag en
eigenschappen van
verhardingsmaterialen, proeven,
mengselsamenstellingen;
verwerking van asfalt, onderzoek
en controle, asfalt-menginstallatie
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Technologie van andere materialen
Onderwijsvorm:
Hoorcollege en instructies.
Hoorcolleges: 2u /week
Excursies (1volle dag): ter illustratie
van excursie video’s (rondrit naar
productiebedrijven en bouwwerken);
Mod 2: Weg naar Zee/Leydorp/
Kraka/Rama/Berg en Dal/ Brownsweg
Excursie video’s (3x1u)
Practicum (1x in groepen van 3):
Mod 2:
- Druksterkte, treksterktem Los
Angelos Abrasion, water absorptie
e.d.
- bemonstering van 3-tal
materialen uit de praktijk en
bepaling verouderingsgraad na
blootstelling in een kunstmatige
verouderingsmachine
- een (1) openproef voor het
onderdeel Basisvaardigheden 1Module 3. De open proef zal in
semester 2 worden voorgedragen
via het currulum onderdeel
Materiaaltechnologie
(onderwerpen) en de uitvoering
en coördinatie gebeurt binnen het
curriculum onderdeel

Basisvaardigheden 1: Module 3.
Het docenten team van dit Module

1 zal het verslag en de presentatie
beoordelen.
Voorkennis:
Bouwmaterialen, Basisvaardigheden 1
constructiemechanica 1
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
Tentamenstof:
Het hele Collegedictaat/Handleiding.
Naar het tentamen mag worden
meegenomen calculator.
Wijze vaststellen eindcijfer:
Schriftelijk tentamen. Cijfers tussen 110 worden toegekend.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
- Video colleges Mod 2
- Dictaat “Betontechnologie”,
Souwerbren e.a.
- Dictaat “Asfalttechnologie”
- Betonpocket (ENCI & mebin)
- Handleiding bij het asfaltonderzoek,
ISBN 978-90-821143-0-0
Normen (de nieuwste normen zijn in
de AdeKUS bib te verkrijgen):
- NEN 5950, NEN 8005,NEN-EN 206-1
Tijdschriften: Websites: www.betonvereniging.nl;
www.enci.nl; www.mebin.nl
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Mechanica van constructies 1
Code: IS0153
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 1, semester 1
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- een constructie vertalen naar een
rekenkundig model en omgekeerd,
inclusief de relevante belastingen en
constructie details
- zowel analytisch als grafisch stelsels
van krachten bewerken en
resultanten hiervan bepalen
- oplegreacties, inwendige
scharnierreacties en inwendige
snedenkrachten berekenen voor
statisch bepaalde constructies
- berekenen en tekenen van N-, D- en
M-lijnen voor statisch bepaalde
constructies, bij verschillende
combinaties van belastingen
- zowel analytisch als grafisch,
staafkrachten in statisch bepaalde
vlakke vakwerken berekenen en
vervorminganalyses opmaken
- inleiding modelleren en toepassen
van digitale hulpmiddelen bij het
construeren

- inzicht in de mogelijkheden en
beperkingen van rekenmodellen en
digitale hulpmiddelen.
- alle handmatige berekeningen
controleren m.b.v. software Matrix
Frame
Omschrijving van het vak:
Inleiding constructieleer (40%):
inleiding voorschriften;
sterkte/stijfheid/stabiliteit/knik;
draagconstructies; schoorstabiliteit;
belastingssoorten en grootten;
schematiseringinzichten
Statica algemeen: ontbinding en
samenstelling van stelsel van
krachten, zowel analytisch als grafisch
(krachtenveelhoek); statisch
equivalente
krachtensystemen,momenten,
koppels; opleggings- en
verbindingssystemen; definities en
conventies; kinematisch bepaalde
systemen (vorm- en plaatsvaste
constructies) en kinematisch
onbepaalde systemen
(mechanismen); statisch
bepaalde/onbepaalde constructies en
graad van statisch onbepaaldheid;
Rekenmodellen: belastingstypen;
opleg- en verbindingsreacties;
uitwendig/inwendig evenwicht voor
statisch bepaalde constructies; 1voudige liggers & doorgaande
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scharnierliggers,
driescharnierspanten, (geschoorde)
portaalconstructies; snedenkrachten:
normaalkrachten N, dwarskrachten D,
momenten M en N/D/M-lijnen bij div.
combinaties van belastingen;
EEM: afleiden stijfheidmatrix per
deel, samenvoegen van deze
matrices, oplosprocedure,
overzicht van software, overzicht van
methoden om een constructie te
modelleren; inleiding
MatrixFrame/SCIA software &
controle technieken van computer
resultaten
Vakwerken: berekeningsmethoden
van vakwerken (Van Ritter/
knooppuntevenwicht:
grafisch/analytisch), vervormingen
(Willioth diagram/W.v.Hooke)
Experimenteel modelonderzoek van
constructies, incl. vakwerken ter
verkrijging van inzicht in het gedrag
van constructies bij diverse ingrepen
en belastingen
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Hoorcolleges : 2u /week
Instructies: 2u /week

Opdracht (4x individueel): aan het
einde van elk onderdeel een stel van
opgaven uitwerken en inleveren
Practicum (4x in groepen van 3):
maquette met accent op draagconstr;
beproeving van spaghetti ligger;
oefening schematisering van praktijk
constr.; experimenteren met Matrix
Frame/SCIA software
(Output: meetresultaten verwerking,
verslaggeving en kernpresentatie)
Voorkennis:
geen
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
-Basisboek Toegepaste Mechanica, ir.
J.W. Welleman
- Basis Constructieleer, van Abeelden,
H.
Overig:
-“Mechanica – Toepassingen in de
bouw en waterbouw”, Ir. F. Vink.
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Software
Structural engineering software SCIA
software(eigen studenten versie kan
je downloaden via
http://nemetschek-scia.com); Matrix
Frame; softwares zijn geïnstalleerd in
UCC en/of Cyberhall FTeW.
Normen (de nieuwste normen zijn in
de AdeKUS bib te verkrijgen):
- Bouwbesluit
- Diverse normen
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Mechanica van constructies 2
Code: IS0160
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 1, semester 2
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- statisch onbepaalde constructies
berekenen met gebruikmaking van
vorm verandering vergelijkingen
- optredende spanningen en
vervormingen in homogene en
inhomogene doorsneden berekenen,
die op trek, druk, buiging, afschuiving,
wringing of combinaties daarvan
worden belast
- verbanden aanknopen tussen
belastingen en vervorming en hieruit
elastische lijnen berekenen en
tekenen
- de plaats en grootte van
maatgevende vervormingen in
constructies bepalen
Omschrijving van het vak:
Trek/Druk (Normaalkr.): spanningen
en vervormingen voor hom. & inhom.
Doorsn (Wet van Hooke); bepaling
zwaarte punt v. doorsn.; statisch
moment; temperatuursinvloeden

Buiging: spanningen en vervormingen
voor hom. & inhom. doorsn.;
traagheidsgrootheden, cirkel v. Mohr;
temperatuursinvloeden; elastische
lijn theorie:“vergeet-me-nietjes”;
mom.-vlak theorie, verplaatsingen en
gaping in scharnieren; berek. stat.
onbepaalde konstrukties m.b.v.
vormveranderingvergelijkingen;
scheve buiging; combinatie van
belastingsgevallen ; kern van doorsn.
Zuivere afschuiving / Buiging +
Afschuiving: spanningen en
vervormingen voor hom. & inhom.
doorsn., dwarskr. centrum.
Wringing: spanningen en
vervormingen voor hom. & inhom.
doorsn.; Mw-lijnen
Toepassing constructieleer:
economisch ontwerpen van liggers;
spannings- & doorbuigingseisen in
voorschriften; stabiliteit uit
knoopstijfheid;
materiaalkarakteristieken &
veiligheidsfactoren
Experimenteel modelonderzoek van
constructies, incl. vakwerken ter
verkrijging van inzicht in het gedrag
van constructies bij diverse ingrepen;
Intro Eindig Elementenmodel (EEM)
voor het visualiseren van spanningen
in constructies.
Onderwijsvorm:
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Hoorcolleges :2u /week
Instructies: 2u /week
Opdracht (3x individueel): aan het
einde van elk onderdeel een stel van
opgaven uitwerken en inleveren
Practicum (3x in groepen van 3):
beproeving van spaghetti brug;
spanning/rek meting in trek- en
buiging belaste liggers; experimenteel
modelonderzoek met EEM.
(Output: meetresultaten verwerking,
verslaggeving en kernpresentatie)
Voorkennis:
Constructiemechanica 1 afgerond
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
-Basisboek Toegepaste Mechanica, ir.
J.W. Welleman
- Basis Constructieleer, van Abeelden,
H.
Overig:
-“Mechanica – Toepassingen in de
bouw en waterbouw”, Ir. F. Vink.

Software
Structural engineering software SCIA
software(eigen studenten versie kan
je downloaden via
http://nemetschek-scia.com); Matrix
Frame; softwares zijn geïnstalleerd in
UCC en/of Cyberhall FTeW.
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Mechanica van constructies 3
Code: IS0255
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 3
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- statisch onbepaalde constructies
analyseren en deze manueel
uitrekenen
- de mate van stabiliteit van
raamwerkstructuren analyseren en
verbeteren
- met behulp van
breukspanningshypothesen de
kritieke spanningstoestand in een
stalen constructie benaderen en de
bezwijkmogelijkheid analyseren bij
belasting tot plasticiteitgrens
- de principes van invloedslijnen
toepassen bij 1-voudige constructies,
ter analyse van alle soorten
inwendige krachten
Omschrijving van het vak:
Berekening van statisch onbepaalde
constructies: krachten- en
verplaatsingen methode
Krachtenmethode : evenwichts- en
vormveranderingsvoorwaarden;

stijfheidverschillen in constructies;
temperatuursinvloeden;
steunpuntverplaatsingen; symmetrie
beschouwingen; dummy-load analyse
Verplaatsingen methode :
modelvorming m.b.v. MatrixFrame;
randvoorwaarden en belastingen;
toepassing op vakwerken en op
buiging belaste constructies en
elementen belastingen
Analyse van computer berekeningen
mbv handmatig uitgevoerde controle
berekeningen
Beginsel van virtuele arbeid : principe
van virtuele arbeid; rotatie-centrum
van constructie
Stabiliteit van het evenwicht:
begrippen, plaatsvastheid,
vormvastheid; onderzoek van het
evenwicht: systemen met 1
vrijheidsgraad (starre staaf) &
systemen met 2 vrijheidsgraden;
buigzame staaf, EULER, statisch
bepaalde drukstaven(2de orde D.V.);
differentiaalvergelijkingen voor het
algemene
Knikprobleem (4de orde D.V.);
uitwerking van de D.V. tot basis
knikgevallen, geschoorde en
ongeschoorde staven, verende
inklemmingen, initiële verplaatsing
door scheefstand of belasting,
vergrotingsfactor, schijnbare stijfheid;
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instabiliteit door niet-lineair
materiaalgedrag; Begrippen: 1ste
orde verplaatsing, 1ste orde
bezwijklast, kniklast, 2de orde
verplaatsing, bezwijklast door
instabiliteit
Inleiding plasticiteitleer en inleiding
bezwijkanalyse
Invloedslijnen: toepassing op 1voudige liggers en raamwerken
Toepassing constructieleer:
bezwijkcriteria; uitvoering
stabiliteitskern; wind en andere
horizontale belastingen; stabiliteit bij
bruggen; knik- & stabiliteitseisen in
voorschriften;
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges :2u /week
Instructies: 2u /week
Opdracht (individueel, 4x): 1-aan het
einde van elk onderdeel (3x)een stel
van opgaven uitwerken en inleveren;
2-handmatig en mbv software (Matrix
Frame/SCIA software) berekenen en
analyseren van een
portaalconstructie en deze verwerken
in verslag vorm.
Practicum (in groepen van 3):
experimenteel modelonderzoek met
EEM
Voorkennis:
BI afgerond.
Wijze van toetsen:

Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
- Constructiemechanica, Welleman, J.,
TUDelft
- Engineering Mechanics (Vol 1)
Equilibrium, C. Hartsuijker and J.
Welleman, Springer, 2006
Software
Structural engineering software SCIA
software(eigen studenten versie kan
je downloaden via
http://nemetschek-scia.com); Matrix
Frame; softwares zijn geïnstalleerd in
UCC en/of Cyberhall FTeW.
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Mechanica van constructies 4
Code: IS0257
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 4
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- de verschillende randvoorwaarden
voor gebruik van hout, beton of staal
als constructiemateriaal onderkennen
- o.b.v. moderne voorschriften en
beschikbare mechanische
eigenschappen, de draagconstructies,
kapconstructies en niet-dragende
wanden uitrekenen in Surinaams
hout, beton en staal
- doelmatige verbindingen uitrekenen
en doen uitvoeren in de
bouwpraktijk, in hout en staal
- stabiliteitsanalyses opmaken voor
bouwwerken in HBS en ook
stabiliteitsconstructies dimensioneren
voor houten en stalen bouwwerken
- een strategische keuze maken uit de
materialen, om deze constructief te
combineren en te dimensioneren tot
een geschikte oplossing als
constructie onderdeel
Omschrijving van het vak:

Voorschriften: Integrale behandeling
en fundamentele verschillen bij Hout,
Beton, Staal en Belastingen
Constructieve eigenschappen van
hout, beton en staal
Duurzaamheids- &
brandveiligheidsanalyses opmaken bij
constructies in hout, beton en staal
Hoofddraagconstructies en
stabiliteitsvoorziening bij hout-betonstaal (HBS), algemeen
Kapconstructies in HBS; combinaties
van materialen; vakwerken
Niet dragende wanden en
gevelconstructie in HBS ; combinaties
van materialen
Verbindingen cq kolommen &
verbindingsmogelijkheden in HBS
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges:2u /week
Instructies: 2u /week
Excursies (1volle dag): rondrit naar 3
tal bouwwerken in uitvoering
betreffende resp. hout, beton, staal
en composieten
Constructie video’s (4x1u)
Practicum (3x in groepen van 3):
vervaardigen en beproeven van 3
mini-vakwerken op schaal in HBS
Voorkennis:
Constructiemechanica 3 afgerond; BI
afgerond
Wijze van toetsen:
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Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
- Handleiding Houtconstructies, S.
Kishoen Misier, FTeW.
Overig:
- Prof. Kuipers: Houtconstructies
(Collegedictaat/Handleiding TUDelft)
- Japing : Houtsoorten van Suriname
- Vink : Surinam Timbers.
- Lindeboom & Mennega: Bomenboek
voor Suriname.
- Houtcentrum: Houtvademecum.
- Verver, M.W.: Materialen HBO. ISBN
90 401 037 71
- Houtconstructies. uitg. H. Zeeland
CT006 en CT007
- Centrum Hout: Houtskeletbouw,
handleiding voor de praktijk. uitg.
Kluwer
- Afstud.werk UvS en
Houtdocumentatie: Kishoen Misier
S./Antonius J.: Construeren in Sur.
houtsoorten

- Basisboek, deel 1 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2004
- Construeren A, deel 2 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2001
- Construeren B, deel 3 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2001
- Construeren B, deel 3 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2001
- Rekenvoorbeelden, deel 4 in de
serie overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 1998
- Stalen profielen, deel 5 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 1998
- Constructieleer gewapend beton,
Sagel en Dongen
- Constructief ontwerpen beton, Vis,
W. en Sagel, R.
- Grafieken en tabellen voor Beton.
uitg. Ned. Betonvereniging.
Normen (de nieuwste normen zijn in
de AdeKUS bib te verkrijgen):
Staalconstructies, Houtconstructies,
Betonconstructies
Software:
Structural engineering software SCIA
software(eigen studenten versie kan
je downloaden via
http://nemetschek-scia.com); Matrix
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Frame; softwares zijn geïnstalleerd in
UCC en/of Cyberhall FTeW.
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Mechanica van constructies 5
Code: IS0355
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- o.b.v. moderne voorschriften en
beschikbare mechanische
eigenschappen, de vloerconstructies,
kolommen, dragende wanden en de
fundering voor de draagconstructies
uitrekenen in Surinaams hout, beton
en staal
- een strategische keuze maken uit de
materialen, om deze constructief te
combineren en te dimensioneren tot
een geschikte oplossing als
constructie onderdeel
Omschrijving van het vak:
Voorschriften: Integrale behandeling
en fundamentele verschillen bij houtbeton-staal (HBS), tav vloeren,
kolommen, dragende wanden en
funderingen; Voorschriften
funderingen
Vloer constructies in HBS;
combinaties van materialen

Dragende wanden in HBS;
combinaties van materialen
Enkelvoudige en samengestelde
kolommen in HBS ; combinaties van
materialen
Funderingen voor
hoofddraagconstructies bij HBS
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges:2u /week
Instructies: 2u /week
Constructie video’s (4x1u)
Practicum (3x in groepen van 3):
vervaardigen en beproeven van 3
mini-samengestelde kolommen op
schaal in HBS
Voorkennis:
Constructiemechanica 4 afgerond; BI
afgerond
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
- Handleiding Houtconstructies, S.
Kishoen Misier, FTeW.
Overig:
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- Prof. Kuipers: Houtconstructies
(Collegedictaat/Handleiding TUDelft)
- Japing : Houtsoorten van Suriname
- Vink : Surinam Timbers.
- Lindeboom & Mennega: Bomenboek
voor Suriname.
- Houtcentrum: Houtvademecum.
- Verver, M.W.: Materialen HBO. ISBN
90 401 037 71
- Houtconstructies. uitg. H. Zeeland
CT006 en CT007
- Centrum Hout: Houtskeletbouw,
handleiding voor de praktijk. uitg.
Kluwer
- Afstud.werk UvS en
Houtdocumentatie: Kishoen Misier
S./Antonius J.: Construeren in Sur.
houtsoorten
- Basisboek, deel 1 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2004
- Construeren A, deel 2 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2001
- Construeren B, deel 3 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2001
- Construeren B, deel 3 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 2001
- Rekenvoorbeelden, deel 4 in de
serie overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 1998

- Stalen profielen, deel 5 in de serie
overspannend staal, Uitgave van
Bouwen met Staal, 1998
- Constructieleer gewapend beton,
Sagel en Dongen
- Constructief ontwerpen beton, Vis,
W. en Sagel, R.
- Grafieken en tabellen voor Beton.
uitg. Ned. Betonvereniging.
Normen (de nieuwste normen zijn in
de AdeKUS bib te verkrijgen):
Staalconstructies, Houtconstructies,
Betonconstructies
Software:
Structural engineering software SCIA
software(eigen studenten versie kan
je downloaden via
http://nemetschek-scia.com); Matrix
Frame; softwares zijn geïnstalleerd in
UCC en/of Cyberhall FTeW.
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Milieu en duurzame infrastructuur
Code: IS0154
Studiepunten: 3.0 sp
Studiebelasting (uren): 88
Contacturen per semester: 7 Co, 7 In,
7 We, 14 Pr
Semester en fase: jaar 1, semester 1
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- een begrip vormen van groene
technologie, zulks vanuit oogpunten
van de markt, wetenschap en beleid,
alsmede toepassingen op
infrastructuur inclusief groene
technologieën.
- de relatie begrijpen tussen
technologie en wetenschap en de rol
van ethiek in de toepassing van
technologie en wetenschap.
Omschrijving van het vak:
Introductie
Milieu, feiten en
verantwoording; Weergave
van milieu problemen en hun
oorzaak in Suriname Falende
van beleid
Algemeen
Groene technologie, milieu
en duurzame ontwikkeling
duurzaamheid, relatie met
samenleving

CO2 uitstoot, ontbossing en
erosie in het binnenland en
aan de kust, en overige
impacts van de natuur op de
infrastructuur en het milieu
Persoonlijke
verantwoordelijkheid en
Nationale Verantwoording. (2
uren milieu lezing door
stichting Samarja)
Waste Management. Best
Practices en Afvalhavens.
Succes van Public Private
Partnerships.
Technische verdieping
klimaatverandering, climateproving
energie-efficiëntie in
transport, landgebruik,
materiaaltoepassingen,
wijzen van beperking van
energiegebruik
duurzaam watergebruik
Wetenschap
Begripsbepaling: wetenschap
onderzoek in groene
technologie, LEED
Ethiek in de wetenschap en je
beroep
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies en
werkcolleges.
Voorkennis:
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geen
Wijze van toetsen:
Toets (schriftelijk examen),
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% aanwezigheid
Tentamenstof:
Collegedictaat/Handleiding
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit opdrachten en toetsen
Collegemateriaal:
Handleiding/Informatiemap
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Natuurkunde IS
Code: IS0157
Studiepunten: 4.5 sp
Studiebelasting (uren): 123
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We (3 uren per week)
Semester en fase: jaar 1, semester 2
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- Natuurkunde gebruiken als
ondersteuning bij vervolg
curriculum onderdelen
(subkennisgebieden)
Omschrijving van het vak:
Mechanica (z.a. puntmassas naar
lichamen)
Trilling en golven (z.a. grond, water,
door lucht, op constructies, op
funderingen, op wegen e.d.)
Inleiding vloeistofmechanica
Systeemleer (energie en
overdrachtvormen) (z.a. in grond,
water, constructies)
Natuurlijke processen (z.a.
indringingsprocessen)
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, practicum,
opdrachten met verslag. Studenten
krijgen bij elk onderdeel een set data
of opdracht omschrijving waarmee ze
de deelopdracht kunnen maken.

Voorkennis:
geen
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen en opdrachten.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Ruimtelijke ordening
Code: IS0258
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 4
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop heeft de student(e)
- kennis van basisbegrippen,
hulpmiddelen/elementen in de
ruimtelijke ordening
- kennis van de actoren, processen,
beleid en besluitvorming, en
informatie bronnen voor
ruimtelijke ordening
- kennis van ruimtelijke planning
op verschillende schaalniveaus
- kennis van methoden en
technieken voor ruimtelijke
planning, evaluatie van een
project plan e.d.
- kennis van ruimtelijke ordening in
relatie tot diverse infrastructurele
aangelegenheden z.a. transport,
water management,
stadsuitbreiding, landbeheer
- basis ervaring om een eenvoudige
planologische tekst (b.v. wet) te
kunnen begrijpen
Omschrijving van het vak:

Ruimte is schaars en de belangen en
behoeften van ruimtegebruikers
kunnen tegengesteld zijn. Daarom
moet vaak een keuze worden
gemaakt in de functies die gewenst
zijn. Alle ruimtelijk relevante aspecten
worden op een rij gezet en belangen
afgewogen. Deze belangenafweging is
ruimtelijke ordening. Er is sprake van
een planningsdriehoek die het proces,
het object en de context bekijkt.
Duurzaam ruimtegebruik wordt op
verschillende schaalniveaus belicht.
De geschiedenis, het belang en het
instrumentarium van ruimtelijke
ordening worden behandeld.
Key-termen: Introductie in ruimtelijke
ordening en wetgeving, geschiedenis
van ruimtelijke planning, ontstaan
ruimtelijke structuren, achtergronden
van ruimtelijke ordening, der
ruimtelijke en technische aspecten
van ruimtelijke ordening, sociaal
ruimtelijke processen; natuurlijk
milieu en beleid ten aan zien
natuurlijk milieu als basis voor
planning, planvormen en planniveaus;
ruimtelijke planningsprocessen;
structureren van ruimtelijke
problemen (inclusief
dataverzameling); relatie planologie
en techniek; ruimtelijke planvormen;
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de ruimtelijke organisatie in
Suriname, alsook wetgeving in relatie
tot bestuursvormen; gebruik van GIS
in ruimtelijke planning, grondbeleid
als afgeleide van ruimtelijk beleid.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Voorkennis:
BI
Wijze van toetsen:
la
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Statistiek 1
Code: IS0161
Studiepunten: 3.0 sp
Studiebelasting (uren): 84
Contacturen per semester: 30 Co, 15
In
Semester en fase: jaar 1, semester 2
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student(e):
Locatie en spreidingsmaten
berekenen en interpreteren.
Kansbegrip en rekenregels
kennen, kansen berekenen
met
behulp
van
combinatoriek.
Verwachtingswaarde,varianti
e, covariantie berekenen.
Toepassingen
doen
van
Binominale,
Poisson
en
normale verdeling. t-, x2- en
F-verdeling.
Betrouwbaarheidsintervallen
berekenen
Toetsen toepassen van
hypothesen voor de
verwachtingswaarde en de
variantie van een normale
verdeling.

Omschrijving van het vak:

- Beschrijvende statistiek:
frequentieverdelingen, locatie en
spreidingsmaten.
- Kansrekening: kansbegrip en
rekenregels.
- Verklarende statistiek:
verwachtingswaarde, variantie,
covariantie; binomiale, Poisson- en
normale verdeling; t-, x2 en Fverdeling;
betrouwbaarheidsintervallen en
toetsen van hypothesen voor de
verwachtingswaarde en de variantie
van een normale verdeling.
- Regressie en correlatie: kleinste
kwadraten methode,lineaire
regressie, regressie van niet lineaire
aard, correlatie- coëfficiënt.
- Multiple variante analyse
Onderwijsvorm:
Hoorcollege en instructies
Voorkennis:
geen
Wijze van toetsen:
1 schriftelijk tentamen van 3 uren;
opgaven.
Het losbladig formuleblad uit het
Collegedictaat/Handleiding een reken
machine dient te worden
meegebracht op het examen.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
-

173

Tentamenstof:
Het hele Collegedictaat/Handleiding.
Naar het tentamen mag worden
meegenomen calculator.
Wijze vaststellen eindcijfer:
Schriftelijk tentamen. Cijfers tussen 110 worden toegekend.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding Statistiek,
FTeW
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Stedelijk waterbeheer
Code: IS0259
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 2, semester 4
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- de engineering hydrologie van een
stedelijk gebied analyseren en
ontwerp parameters voor
waterafvoersystemen
vaststellen/berekenen m.b.v.
vuistregels
- de hydraulica van een stedelijk
gebied analyseren en ontwerp
parameters voor
waterafvoersystemen
vaststellen/berekenen m.b.v.
vuistregels
- de onderdelen van een huis
waterafvoersysteem
ontwerpen/dimensioneren m.b.v.
vuistregels; inclusief afvalwater
(toiletten)
- de onderdelen van een gebied
waterafvoersysteem (b.v.
verkavelingsproject) ontwerpen
m.b.v. vuistregels

- eco-systemen voorstellen voor
duurzaam waterbeheer (b.v. opvang
regenwater en hergebruik in
toiletten, plantenzuivering in
woonwijken)
- voorstellen kunnen doen voor
waterverontreiniging
- een eenvoudig stedelijk
afwateringsmodel gebruiken
Omschrijving van het vak:
- Introductie in klimatologie,
introductie in de hydrologie
(bodem, grond en oppervlakte
water, klimaatverandering,
klimaatvariabiliteit), benodigde
gegevens en metingen voor
dimensioneren/aanleg
waterafvoersysteem,
maatgevende regen en afvoer.
- Waterbeheersing in een stedelijk
en niet stedelijk (ruraal) gebied:
input en output
- Inleiding vloeistofmechanica
- Inleiding stromingen door open
en gesloten watersystemen
- Engineering hydrology: Basic
Concepts of the Systems Theory,
Design Storm, Production
Function, Transfer Function,
Routing Function - Part 1
Hydrologic Approach, Routing
Function - Part 2 Hydraulic
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-

-

-

-

-

Approach, Urban Hydrology,
Parameters Calibration
Introductie in
waterbeheerssystemen (fysiek en
institutioneel), natuurlijke en
kunstmatige
ontwateringsystemen incl.
rivieren, kanalen, meren (eisen en
institutioneel structuur, beleid en
beheer, wetgeving) in relatie tot
volksgezondheid, woon- en
werkklimaat en milieu.
Type waterbeheersingsystemen:
gemalen, pompen, sluizen,
persleidingen e.d., vuistregels
voor keuze.
Afvalwaterzuivering/behandeling,
waterkwaliteit, eco-systemen van
waterbehandeling, huishoudelijken industrieel afvalwater, septic
tanks
Input voor locatie keuze en voor
het ontwerpen van een gesloten
of open ontwateringsystemen
voor woonhuis en stedelijk
gebieden, rekening houdend met
getij, helling gebieden, bodem
e.d.
Ontwerp en berekening
rioolstelsels: dimensioneren en
keuze leiding profielen,
onderdelen van rioolstelsels
(vertakte, gemaasde netwerken)

- Huisaansluitingen, straatkolken,
rioolputten en andere onderdelen
van een rioolstelsel;
dimensioneren van rioolbuizen
(gronddekking, helling,
doorsnede)
- Uitvoering van rioleringswerken,
materiaalkeuze, grondslagen
sterkte berekening
- Onderhoud van open en gesloten
waterafvoersystemen voor
stedelijke gebieden
- Kosten, duurzaamheid en groene
technologie voor
waterbeheersingsystemen in
stedelijke gebieden en
woonhuizen
- Waterbeheersingplanning,
toekomstige scenario’s (b.v.
uitbreiding gebieden,
klimaatverandering)
- Wetgeving
- Introductie in eenvoudige
stedelijke ontwateringmodellen
en toepassing van een model
Onderwijsvorm:
- Hoorcolleges, instructies,
opdrachten met verslag.
Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of
opdracht omschrijving waarmee
ze de deelopdracht kunnen
maken.
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Excursies: er wordt een bezoek
gebracht aan diverse
afwateringssystemen en
rioleringsystemen (open als
gesloten) in het veld. (bv. Flora
project, verkavelingprojecten,
ontwatering Paramaribo Noord,
pompgemalen, sluizen).
- Opdrachten:
Opdracht 1: Waterafvoersysteem
incl. afvalwater van een gebouw
ontwerpen, rekening houdend
met groene technologie
Opdracht 2: Waterafvoersysteem
voor een verkavelingproject/of
deel van de stad ontwerpen,
rekening houdend met groene
technologie, afvalwater,
verdichting van gebied in de tijd
e.d.; deel van studiegebied is
bebouwd en deel is natuur
gebied.
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
-

Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Collegemateriaal:
- Inzameling en transport van
rioolwater (theorie), Koot, A. TUDelft,
1985
- Inzameling en transport van
rioolwater (figuren), Koot, A. TUDelft,
1985
Software:
ARTS (eigen studenten versie kan je
downloaden via
http://www.aquavarra.ie/arts/);
softwares zijn geïnstalleerd in UCC
en/of Cyberhall FTeW.
- Sewerage (Pc Based Simplified
Sewerage Design version 1.0)
- Online materiaal: Virtual campus in
hydrology and water resources
(http://hydram.epfl.ch/VICAIRE)
- Online materiaal: Elements of
physical hydrology
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Verkeerskunde
Code: IS0359
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- de verkeer en vervoersnetwerk van
een gebied ophangen aan de
ruimtelijke ordeningsvisie ervan
- de eigenschappen van het
aanwezige verkeer koppelen aan de
inrichtingseisen die aan wegen,
wegkruisingen, weg meubilair en
parkeerterreinen moeten worden
gesteld voor een vlotte en veilige
afwikkeling van het verkeer.
- de duurzaam veiligheidsprincipes
toepassen bij ontwerp en inrichten
van wegen en kruispunten
Omschrijving van het vak:
Inleiding verkeer & vervoer (verkeer,
vervoer, mobiliteit,
verplaatsingsmotieven, modaliteit,
etc.)
Ontstaan en beschrijving van
verkeersstromen, verkeersafloop/afwikkeling, vervoersmodellen
(ritgeneratie en ritdistributie,

productie/attractie, distributie,
modal-split,etc.)
Ruimtelijke ordening &
Transportplanning;
Verkeersdataverzameling en
statistieken Netwerkontwerp &
Infrastructuurplanning; Ontwerp van
vervoerssystemen; Ordening
verkeersstroom & Functionele
inrichting van wegen;Duurzame
Verkeersveiligheid. Verkeersmeubilair
& Verkeerswetgeving;
Verkeersmodellering,
verkeersmonitoring &
Verkeersmanagement; Parkeerbeleid;
Vervoerstelsels & Openbaar vervoer;
Kruispuntanalyse &
Kruispuntoplossingen , capaciteit &
intensiteit; Berekening en inrichting
kruispunt met verkeerslichten ;
Geometrisch wegontwerp
(verkanting, overgangen, boogstralen,
etc.)
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Hoorcolleges:2u /week
Instructies: 1u /week
Verkeers & Inrichting video’s (6x1u)
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Practicum (4x in groepen van 4): 1Verkeersobservatie op kruispunt; 2Verkeerstellingen op kruispunten en
inrichtingsverbetering; 3herafstelling van een VRI ; 4- Analyse
en herinrichting van een woongebied.
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Vloeistofmechanica
Code: IS0360
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student(e):
- de druk/kracht verdeling op
eenvoudige (waterbouwkundige)
constructies za. duikers, wanden,
inleidingen uitrekenen
- berekenen van de druk, snelheid,
afvoer en vermogen incl. tekenen van
de druk en energielijn in open en
gesloten waterlopen
- bepalen van de optredende
stroomtype in een waterloop
- eenvoudige hydrologische en
hydraulische metingen doen in het
lab en in het veld
Omschrijving van het vak:
Vloeistofmechanica
De beweging van werkelijke
vloeistoffen; mechanische
eigenschappen van vloeistoffen;
hydrostatica; Hydro-kinematica;
hydro- dynamica en
bewegingsvergelijkingen;

bewegingsvergelijkingen van viskeuze
vloeistoffen, vergelijkingen van Navier
- Stokes; Laminair - turbulent
stromingsregime;
bewegingsvergelijkingen voor
turbulente stroming, vergelijkingen
van Reynolds; permanente turbulente
stroming in leidingen;
leidingnetwerken; stroming door
openingen.
- Stroming in leidingen/waterslag

Practicum en opdrachten:
- Inleiding Hydrometrie:
- Bronnen voor
hydrologische/hydraulische gegevens
voor ontwerp, beheer en onderzoek,
noodzaak voor metingen,
randvoorwaarden, materiële
middelen, organisatie , kosten en tijd.
- Foutenleer: aflees- en
instrumentfouten,
bemonsteringsfouten, modelfouten,
toevallige, systematische fouten,
foutenschatting door simulatie
- Interpretatie en meetgegevens:
enkele statistische methoden voor
het bepalen van individuele fouten en
trends en tijd series (statistische
toetsen, regressie analyse: double
mass analysis, residual mass,
methoden voor invulling ontbrekende
gegevens ed.)
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- Meetmethode, apparatuur en
plaatsbepaling, landmeetkundige
positie, raaibepaling ed.
- Meteorologische metingen: meten
van neerslag, verdamping,
temperatuur, luchtvochtigheid,
zonnestraling ed.
- Oppervlakte water metingen:
afvoermeetmethoden,
waterstandenmetingen,
grondwatermetingen en bodemvocht,
sediment transportmetingen,
dieptemetingen
Onderwijsvorm:
- Hoorcolleges, instructies,
opdrachten met verslag. Studenten
krijgen bij elk onderdeel een set data
of opdracht omschrijving waarmee ze
de deelopdracht kunnen maken.
- Practicum hydrometrie: doen van
stroom-, waterstand en
waterkwaliteit metingen van open
waterlopen en gesloten leidingen,
grondwater metingen; experimenten
in stroomgoot; kustmetingen, golven,
sedimenten.
- Opdrachten:
Opdracht 1: Uitrekenen van een
leidingnetwerk (handmatig en m.b.v.
software Bently, incl. waterslag
analyse)

Opdracht 2: diverse kleine
opdrachten (lab proef metingen;
veldproef metingen)
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Van alle experimenten wordt een
verslag gemaakt, waarin de
uitwerking van de resultaten en
conclusies centraal staan. Alle
(deel)verslagen van de experimenten
dienen te worden ingeleverd, terwijl
de verslagen individueel dienen te
worden gemaakt. De beoordeling
geschiedt op basis van voldoende
participatie bij de uitvoering,
uitwerking en inhoudelijke kwaliteit
(verwerking data, layout,
wetenschappelijke taal, conclusies,
discussies, interpretatie). Het verslag
verwerken in MSWord en MSExcel,
met toepassing van andere nodige
software.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
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100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
- Toegepaste vloeistofmechanica
[ISBN 9040 103196], Douglas J.
(1986).
- Solving problems in Fluid Mechanics,
vol 1, Evett J. en Lin C. (1989).
- 2500 Solved problems in Fluid
mechanics and hydraulics, MC GrawHill, New York.
- Discharge measurement structures,
Bos, M. ILRI publications, 1989
Software:
- PC hydraulica berekeningen:
http://www.lmnoeng.com/
- Discharge measurement structures,
Bos, M. ILRI publications, 1989
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Waterbouwkundige constructies
Code: IS0361
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
- gericht data onderzoek uitvoeren
voor het ontwerpen van een
waterbouwkundige constructie
- in grote lijnen een waterbouwkundig
werk ontwerpen en dimensioneren
- een globale economische,
veiligheids- en milieu effecten
analyse opmaken bij de keuze voor
een WB werk
Omschrijving van het vak:
Typen waterbouwkundige werken &
hun functie;
Beschrijving van de bestaande typen
waterbouwkundige constructies:
bruggen, meerpalen, steigers,
stuwen, sluizen, schutssluizen,
gemalen, pompen en leidingen,
scheepvaart, kanalen, rivieren,
reservoirs, geleidingswerken bij
bruggen, remmingswerken, dijken,
havens, kustwerken,
beschermingswerken (natuurlijke en

kunstmatige werken), overige kust en
rivierwerken, baggeren, e.d;
Ontwerp en beoordeling van
waterbouwkundige werken:
vooronderzoek, programma van
eisen, randvoorwaarden,
alternatieven (probabilistische
technieken en economische analyses)
Uitvoeringsmethode: bouwen boven
water, in een bouwput, bouwkuip
(met bemaling of op land), vloer met
trekpalen of ankers, baggeren;
Belastingen: troskrachten, afmeren,
wind, stroming, golven, getij,
zettingen, onderloopsheid,
grondwater en druk;
Materialen: overzicht van belastingsen sterktemodellen, grondstijfheid,
funderingen, palen, wanden, ankers,
schuiven en deuren; grond
Principes van ontwerpen,
dimensioneren en uitvoering:
voorschriften en belastingen voor
constructies in hout, beton en staal;
grondconstructies, methoden van
ontwerpen, ontwerpregels,
vuistregels; berekening diverse
onderdelen ;
Ontwerp- en uitvoeringseisen;
uitvoeringsproces,
ontwerpwaterniveau, nodige
bouwmaterialen en beschikbaarheid
ervan, fundering, kwel, erosie,
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stabiliteit; interactie constructie en
water; duurzaamheidaspecten.
Onderhoudsaspecten (regulier,
preventief, curatief)
Veiligheidsaspecten voor de
gebruikers en de omgeving, risico
analyse, faalmechanismen
Milieuzorgaspecten
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Hoorcolleges: 2u /week
Instructies: 1u /week
Excursies (3x): naar 2 bestaande
projecten ( haven/kademuur,
steigers,zee/rivierdijk, schutsluizen);
1 nieuwbouwproject (verslaggeving,
kernpresentatie)
Aanleg video’s ( 6x1u)
Practicum (3x in groepen van 3): 1Onderzoek van gebied voor bouw
sluis, pomp, dijk, waterkracht, etc 2Zettingsonderzoek van dijklichaam 3Data onderzoek tbv voorontwerp.
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
Voorkennis:

BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
Heel Collegedictaat/Handleiding.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
Collegedictaat/Handleiding
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Watershed management
Code: IS0362
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 168
Contacturen per semester: 28 Co, 14
In, 7 We, 18 Pr
Semester en fase: jaar 3, semester 5
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Develop water resources in a river
basin and manage them in a
sustainable way for economic
development
Omschrijving van het vak:
1. Sustainable water resources use,
planning and management
a. Overview world water resources,
trends in water use (irrigation
development, green revolution and
irrigation expansion, industrialization,
blue revolution), factors determining
water demand and management (e.g.
population growth, land use
changing, urbanization, intense
agriculture, farming, and
industrialization), water scarcity,
water values, water use efficiency,
reclaimed water, rainwater and
floodwater harvesting techniques,
grey-water use of recycled water and
recycling systems, non-conventional

water, re-use of wastewater,
conservation of water, hydro-politics
of water (international river systems,
trans-boundary water transfers),
protection of water resources,
principles of integrated water
resources management (IWRM).
b. Overview water resources in
Suriname, water resources data and
other physical data sources in
Suriname (surface and
groundwater)/institutions, water
laws, conflicts, water cases (MCP,
Afobakka reservoir), international
water organizations and sources of
data, water resources planning en
management in Suriname
2. Water resources systems,
processes and interactions in a river
basin/watershed.
a. Physical and terrestrial systems of
basins/watershed, morphology of
rivers.
b. Basic hydrology: the hydrologic
cycle/components, watershed
characteristics, water systems,
surface hydrology, groundwater
hydrology, hydrological processes
c. Modeling technology and cases
incl. GIS applications
d. Modeling the natural resources
system and related infrastructure,
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modeling the socio-economic
functions: river basin models,
reservoirs, lakes, wetland and
swamps, coastal areas
3. Tools and techniques in water
resources management
a. Instruments, networks, data
sampling, data collection, monitoring,
data analyses
b. Introduction to water resources
system modeling:
- Modeling of water resources
systems: types of models, data needs,
integration of submodels of different
water system components
- Modeling methods and simulations
for evaluating alternatives (MCA),
optimization methods, fuzzy
optimization
- Post-processing of model simulation
results (in support of the decision
making process DSS) based on
concepts in probability, statistics and
stochastic modeling, model sensitivity
and uncertainty analysis, model
performance evaluation
- Methods for real-time forecasting
and control
- Impact analyses: land use change,
urban development, climate change
etc

4. Groundwater management (see
courses SMNR “Hydrogeology and
modeling”; IS “Geohydrologie”).
Introduction, groundwater systems,
flow equations, groundwater
modeling, management tools, impact
analyses: salinity, climate change etc.
5. Water demand analysis
a. Introduction, sources of water,
surface and ground water resources
utilization and potential, use and
demand, forecasting; municipal water
demand and forecasting, agriculture
water demand and forecasting incl.
irrigation methods, industrial water
demand and forecasting, drinking
water demand and forecasting, water
supply for hydro dams (power
generation), river-reservoir modeling,
environmental water demand.
b. Water re use, treatment of waste
water, gray water, conflicts in water
demand management (case MCP).
c. Others: salinity control, irrigation
and drainage, navigation, fisheries
and conservation, ecological-forest
systems (wetlands, biodiversity)
6. Flood and drought management
a. Flood management
Introduction, hydrological extremes,
variability of hydrology and climate,

186

statistical description, causes of
floods: hydrological risks and climate
change, vulnerability and flood
damage analysis (socio-cultural,
economic, environmental aspects),
approaches and techniques to
manage these natural occurrences,
flood damage reduction, mitigation
and adaptation strategies (evaluation
and comparison of different
measures), flood risk management,
floods warning systems, flood
forecasting and monitoring, flood
emergency services.
b. Drought management
Introduction, climate drought,
hydrological droughts, agricultural
droughts, role of climate change,
prediction of drought trends,
geostatistical tools in drought studies.
7. Water quality:
Water quality characteristics, water
quality systems analysis (surface and
groundwater), pollution and selfpurification of rivers, ecohydrological
consequences of the pollution in
rivers, river sediments, modeling
water quality.
8. Water resources economics
Introduction, benefits and costs,
economic evaluation EV of projects

using costs benefit ratio, economic
models.
9. Conflict analyses in a watershed
Urban water management is given in
the IS course “Stedelijk waterbeheer”.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges, instructies, opdrachten
met verslag. Studenten krijgen bij elk
onderdeel een set data of opdracht
omschrijving waarmee ze de
deelopdracht kunnen maken.
Written or oral exam, lab and home
assignments including report, and
field excursion. Final mark:
written/oral exam 50%;
field/laboratory experiments 30%;
home assignments with
presentation/paper/report 20%.
Assignment and final presentation by
the students on case study.
Voorkennis:
BI en curriculum onderdelen
(subkennisgebieden) jaar 2 afgerond.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen, toetsen,
opdrachten en verslag/presentatie.
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
100% participatie aan alle onderdelen
en 100% aanwezigheid.
Tentamenstof:
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Heel collegedictaat/Handleiding.
Verslagen en presentaties worden
beoordeeld via het subkennisgebied
Basisvaardigheden: Academische
vaardigheden.
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen en opdrachten.
Collegemateriaal:
- Water resources systems analysis,
M. Karamaouz, et al, 2003
- Water resources systems planning
and management - An introduction to
methods, models and applications, D.
L. Loucks and E. van Beek, WL-Delft
hydraulics, 2005, Unesco
- VIrtual CAmpus In hydrology and
water REsources management
(Vicaire): Basic and applied hydrology
for engineers
http://hydram.epfl.ch/VICAIRE/
- Elements of physical hydrology (CD)
Software:
GIS-WEAP model (includes CROPWAT,
etc), GIS-WetSpa model, WETSPRO
model, ECQ model, VHM model,
MODFLOW/MLU, QUAL2E
model/WASP5
Textbooks:
- Integrated water resources
management plans - training
manual and operational guide,
March 2005, Cap-Net, GWP,
UNDP

-

(http://www.capnet.org/TMUploadedFiles/FileFo
r67/IWRM_Plan.doc); - IWRM
ressources management:
http://www.gwptoolbox.org
- World Bank, Water Resources
Management, a World Bank
Policy Study, 1993
- (ISBN 0-8213-2636-8)
- Principles of Water Resources:
History, Development,
Management, and Policy., Cech,
T.V., 2003. Wiley: NY.
- World Bank’s 2003 Water
Resources Sector Strategy
- Heathcote IW. 1998. Integrated
Watershed Management:
Principles and Practice. Wiley.
- Debarry, PA. 2004. Watersheds:
Processes, Assessment and
Management. Wiley
- EPA 2006. Handbook for
Developing Watershed Plans to
Restore and Protect Our
- Waters. United States
Environmental Protection
Agency, Office of Water, 30
Nonpoint Source Control
Branch, Washington, DC 20460
Video:
The streaming waters of Suriname
Websites:
www.swris.org; gwp.org
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Wiskunde, Analyse 1-A
Code: IS0155
Studiepunten: 3.0 sp
Studiebelasting (uren): 84
Contacturen per semester: 30 Co, 15
In (6 uren per week)
Semester en fase: jaar 1, semester 1,
1e kwartaal
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Grondbegrippen beheersen
zoals: eigenschappen reële
getallen, elementaire
functies, volledige inductie.
De rekenregels van complexe
getallen beheersen, en
vergelijkingen met complexe
getallen kunnen oplossen.
Limieten berekenen en
continuïteit beheersen: linker
en rechterlimiet,
standaardlimieten,
oneigenlijke limieten,
limieten van rijen, linker en
rechtercontinuïteit, stellingen
over continue functies
kunnen berekenen.
Differentiëren met functies
van 1 variabele: rekenregels
voor het differentiëren
beheersen, tekenen van

grafieken met behulp van
eerste en tweede afgeleide
en asymptoten .
Integreren met functies van 1
variabele: primitieve functies,
partiële integratie,
substitutiemethode,
primitiveren van rationele
functies, wortelvormen,
oneigenlijke integralen
Omschrijving van het vak:
- Volledige Inductie
- Compex Numbers (apendix G)
- Chapter 2: Limits and Derivatives
(sections 2.1-2.9)
- Chapter 3: Differentiation Rules
(section 3.1-3.8, en 3.10)
- Chapter 4: Applications of
Differentiation (section 4.1-4.3)
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en instructies
Voorkennis:
VWO-wiskunde
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
geen
Tentamenstof:
Stewart, Calculus, Early
transcendentals, 5th edition hoofdstuk
1 t/m 3
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Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen.
Collegemateriaal:
Stewart, Calculus, Early
transcendentals, 5th edition hoofdstuk
1 t/m 3
Online:
http://www.stewartcalculus.com/ind
ex.php
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Wiskunde, Analyse 1-B
Code: IS0156
Studiepunten: 3.5 sp
Studiebelasting (uren): 98
Contacturen per semester: 30 Co, 15
In (6 uren per week)
Semester en fase: jaar 1, semester 1,
2e kwartaal
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Grondbegrippen beheersen
zoals: eigenschappen reële
getallen, elementaire
functies, volledige inductie.
De rekenregels van complexe
getallen beheersen, en
vergelijkingen met complexe
getallen kunnen oplossen.
Limieten berekenen en
continuïteit beheersen: linker
en rechterlimiet,
standaardlimieten,
oneigenlijke limieten,
limieten van rijen, linker en
rechtercontinuïteit, stellingen
over continue functies
kunnen berekenen.
Differentiëren met functies
van 1 variabele: rekenregels
voor het differentiëren
beheersen, tekenen van

grafieken met behulp van
eerste en tweede afgeleide
en asymptoten .
Integreren met functies van 1
variabele: primitieve functies,
partiële integratie,
substitutiemethode,
primitiveren van rationele
functies, wortelvormen,
oneigenlijke integralen
Omschrijving van het vak:
Complexe getallen: Definitie,
modulus, argument,
binomiaalvergelijking, stelling van De
Moivre, oplossen van tweedegraads
vergelijkingen.
Limieten: strange definitie,
oneigenlijke limieten, rekenregels
limieten, standaard limieten.
Differentiaalrekening: afgeleide,
rekenregels, schetsen en grafieken,
Taylorreeksen, middelwaardestelling.
Integreren: bepaalde en onbepaalde
integraal, primitieve, substitutieregel,
partieel integreren, breuksplitsen en
wortelvormen.
- Chapter 4: Applications of
Differentiation (section 4.4, 4.5,
4.7, 4.10)
- Chapter 5: Integrals (section 5.15.6)
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-

Chapter6: Applications of
Integration (section 6.1-6.3)
- Chapter 7: Techniques of
Integration: (section 7.1-7.5, 7.8)
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en instructies
Voorkennis:
VWO-wiskunde
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
Analyse 1-A afgerond
Tentamenstof:
Stewart, Calculus, Early
transcendentals, 5th edition hoofdstuk
4 t/m 7
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen.
Collegemateriaal:
Stewart, Calculus, Early
transcendentals, 5th edition hoofdstuk
4 t/m 7
Online:
http://www.stewartcalculus.com/ind
ex.php
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Wiskunde, Analyse 2
Code: IS0162
Studiepunten: 6.0 sp
Studiebelasting (uren): 98
Contacturen per semester: 45 Co, 30
In (5 uren per week)
Semester en fase: jaar 1, semester 2
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Parametrische curves schetsen en
hierover eenvoudige
calculusberekeningen over maken
Rekenen met pool-, cilinder en
bolcoördinaten
Limieten uitrekenen van functies
van twee of meer variabelen
Extreme waarden uitrekenen
voor functies van twee of meer
variabelen
o m.b.v. partiële afgeleiden
en de Hessiaan
o onder voorwaarden
m.b.v. de
Lagrangemultipliers
meervoudige integralen
uitrekenen van reguliere en
normale gebieden waar nodig
m.b.v. pool-, cilinder- en
bolcoördinaten

lijnintegralen uitrekenen van
scalaire functies
oppervlakte-integralen
uitrekenen van scalaire functies
Omschrijving van het vak:
Afbeeldingen Rm Rn: vectorfuncties;
functies van twee of drie variabelen;
limieten, continuïteit, partiële
afgeleiden, differentieerbaarheid,
formule van Taylor; differentiaal,
impliciete functies, extreme waarden;
vector velden.
Meervoudige integralen: Definities,
reguliere en normale gebieden in R2
en R3; eigenschappen van integralen,
transformaties in R2 en R3.
Toepassingen.
Lijnintegralen en oppervlakteintegralen: booglengte, lijnintegralen,
oppervlakken in R3, oppervlakteintegraal.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en instructies
Voorkennis:
Wiskunde, Analyse I
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
Analyse 1 hebben gevolgd
Tentamenstof:
J. Stewart, Early Transcendentals
Wijze vaststellen eindcijfer:
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100% uit tentamen.
Collegemateriaal:
J. Stewart, Calculus, Early
transcedentals, hoofdstuk 8, 10, 12.6,
12.7, 14, 15, 16.2, 16.6, 16.7
Online:
http://www.stewartcalculus.com/ind
ex.php
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Wiskunde, Analyse 3
Code: IS0260
Studiepunten: 3.5 sp
Studiebelasting (uren): 98
Contacturen per semester: 30 Co, 15
In (3 uren per week)
Semester en fase: jaar 2, semester 4
Docent: zie collegeroosters
Leerdoel:
Na afloop kan de student (e):
Convergentie of duivergentie
van reeksen foutloos bepalen.
De som en het convergentie
gebied van een machtreeks
foutloos berekenen.
Lijn en oppervlakte integralen van
vektorvelden analyseren en
uitrekenen.
Omschrijving van het vak:
Vectorvelden, vervolg oppervlakte
integralen. Integraal stellingen van
Green, Stokes en Gauss. Reeksen:
convergentie criteria, machtreeksen.
convergentie kenmerken,
convergentiestraal,
convergentiegebied,
Taylorreeksen.
Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en instructies
Voorkennis:
Wiskunde Analyse I , Wiskunde
Analyse II, Lineair Algebra I

Opmerking: de colleges mogen
worden gevolgd als de genoemde
onderdelen zijn gehaald.
Wijze van toetsen:
Schriftelijk tentamen
Voorwaarden voor afleggen
tentamen:
De onderdelen Wiskunde Analyse
IA+B en Wiskunde Analyse II moeten
met een voldoende zijn afgerond.
Tentamenstof:
J. Stewart, Early Transcendentals
Wijze vaststellen eindcijfer:
100% uit tentamen.
Collegemateriaal:
J. Stewart, Calculus, Early
transcedentals, hfst 11 en 16
Online:
http://www.stewartcalculus.com/ind
ex.php
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BIJLAGE III:
Examenreglement FTeW 3-jarige
Bacheloropleiding (2004)
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INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Onderwijseenheden, examens, geldigheidsduur, tentamens,
examencommissie
Onderwijseenheden, studielast, studiepunten
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Toelichting
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
a. Voltijdse opleiding: opleiding waarvoor de nominale studieduur drie jaar is.
b. Deeltijdse opleiding: opleiding waarvan de nominale studielast gelijk is aan
die van de voltijdse opleiding, maar waarvan de spreiding van het aantal
studiepunten per jaar en de studieduur verschillend is.
c. Examinator: het lid van het wetenschappelijk personeel dat de
onderwijseenheid verzorgt c.q. begeleidt, de toets afneemt en beoordeelt en
de uitslag vaststelt.
d. Examencommissie: een door het faculteitsbestuur ingestelde commissie
die verantwoordelijk is voor de controle op en het bekrachtigen van
examens, de organisatie en de coördinatie van de tentamens van de Faculteit
dan wel van een door de Faculteit aangeboden opleiding of groep van
opleidingen;
e. Examinandus: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen;
f. FMeW: Faculteit der Medische Wetenschappen;
g. FMijW: Faculteit der Maatschappijwetenschappen;
h. FTeW: Faculteit der Technologische Wetenschappen;
i. Faculteit: organieke eenheid belast met de verzorging van onderwijs en
dienstverlening en het afnemen van tentamens zoals omschreven in artikel
21 van de Universiteitswet (G.B. 1966 no. 78);
j. Fraude: het plegen van bedrieglijke handelingen door of ten behoeve van
de student vóór, tijdens of na het tentamen met als doel het tentamen
succesvol af te ronden
k. Opleidingscommissie: een door het Bestuur van de Universiteit ingestelde
commissie die voornamelijk belast is met de bewaking van het
wetenschappelijk niveau van het onderwijs;
l. Onderwijseenheid: de onderdelen van de opleiding door middel waarvan
het wetenschappelijk onderwijs verzorgd wordt;
m. Studierichting: samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op
de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van

199

kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit,
dient te beschikken;
n. Student: degene die als zodanig is ingeschreven aan de universiteit als
bedoeld in art. 3 van de wet;
o. Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30
september van het daaropvolgende jaar;
p. Studielast: de studieduur in werkuren (colleges, practica, voorbereiding op
het onderwijs en op het tentamen) van de normstudent, geldend voor een
bepaalde onderwijseenheid;
q. Studiepunt: maatstaf ter vaststelling van de studielast: 28 uren
studie(arbeid);
r. Tentamen: is een toetsing van kennis, inzicht en vaardigheden van de
examinandus met betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid.
s. Universiteit: de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zoals
omschreven in art. 2 van het Academisch Besluit (S.B. 1986 no. 39);
t. Vakgroep: de organieke eenheid binnen de faculteit gericht op het
onderwijs
en
de
wetenschapsbeoefening
op
een
bepaald
wetenschapsgebied;
u. Wet: de wet van 25 juni 1966 tot regeling van het Universitair Onderwijs in
Suriname (G.B. 1966 no. 78) (de Universiteitswet);
HOOFDSTUK 2: ONDERWIJSEENHEDEN, EXAMENS, GELDIGHEIDSDUUR,
TENTAMENS, EXAMENCOMMISSIE
Artikel 2. Onderwijseenheden, studielast en studiepunten
1. Onderwijseenheden
Het wetenschappelijk onderwijs wordt verzorgd door middel van
onderwijseenheden.
Onderwijseenheden kunnen bestaan uit:
a. een cursus, zijnde een geheel van hoorcolleges, werkcolleges,
werkgroepen, practica, of een combinatie daarvan, gedurende een studiejaar
of een gedeelte daarvan;
b. stages en het verslaan daarvan;
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c. het schrijven van papers, essays, leeronderzoeken, scripties werkstukken
e.d.;
d. het schriftelijk rapporteren op grond van deelname aan seminars,
congressen, symposia, excursies, e.d.;
e. het verrichten van Collegemateriaalstudie ter voorbereiding op tentamens,
referaten en soortgelijke opdrachten;
f. elementen of combinaties van bovenstaande onderwijseenheden.
2. Studielast
a. De bachelor studie is een onafgebroken studie en bestaat uit drie
studiejaren. De nominale studieduur bedraagt drie jaar en de maximale
studieduur bedraagt vijf jaar. Het eerste jaar heeft het karakter van
oriëntatie, selectie en verwijzing. Dit studiejaar wordt afgerond met een
certificaat, dat een geldigheidsduur heeft gelijk aan de resterende duur van
de maximale studietijd. Dit studie jaar wordt aangeduid als de BachelorIfase,
en de overige twee studiejaren worden beschouwd als de BachelorIIfase.
b. De totale studielast gedurende drie jaar bedraagt minimaal 180
studiepunten en maximaal 190 studiepunten. Voor de BachelorIfase
bedraagt de studielast minimaal 60 studiepunten en maximaal 65
studiepunten. De studielast voor het 1e jaar van de BachelorIIfase bedraagt
minimaal 60 studiepunten.
c. De totale studielast van de Bachelorstudie aan een deeltijdse opleiding is
gelijk aan die van een voltijdse opleiding. Het aantal studiepunten dat per
studiejaar aan een deeltijdse opleiding behaald moet worden, wordt
navenant aan het aantal van de voltijdseopleiding, door de faculteit bepaald,
op advies van de desbetreffende studierichting.
d. Teneinde de studielast zo objectief mogelijk aan te geven, wordt gebruik
gemaakt van een studiepuntensysteem. Hierbij wordt voor elke
onderwijseenheid de studielast bepaald.
e. Een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie(arbeid). De Bachelorstudie aan
een voltijdseopleiding omvat per studiejaar twee semesters van elk 15
collegeweken of vier kwartalen van elk 7 tot 8 collegeweken. Elk semester of
kwartaal wordt gevolgd door een collegevrije periode en een
tentamenperiode.
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f. Procedures en standaarden voor het bepalen van de reële studielast (zie
artikel 2 lid 1), worden gegeven door de de faculteit, mede op advies van de
opleidingscommissie.
g. De onderdelen van de diverse opleidingen en de daaraan gekoppelde
studielast worden per opleiding als bijlage aan het examenreglement
toegevoegd.
Artikel 3. Examens
1. De Bachelorstudie wordt afgesloten door het Bachelorexamen, ter
afronding van de gehele studie.
2. De afronding van de gehele studie wordt vastgesteld en bekrachtigd door
de Examencommissie.
Artikel 4. Geldigheidsduur
1. De geldigheidsduur van een volledig afgeronde onderwijseenheid
waarvoor de student is geslaagd, is gelijk aan de rest van de maximale
studietijd.
Artikel 5. Tentamens
1. Het tentamen kan mondeling en/of schriftelijk worden afgenomen.
2. Een examinator is bevoegd deeltentamens af te nemen, onder voorwaarde
dat de examencommissie deze sanctioneert. Alle relevante informatie (o. a.
de te hanteren normen) met betrekking tot een tentamen dient voor, of bij
de aanvang van de betreffende onderwijseenheid aan de studenten
schriftelijk bekendgemaakt te worden.
3. Een deeltentamen kan bestaan uit elk onderdeel van onderwijseenheid.
Hier onder vallen ook: practica, veldwerk etc.
4. a. Tot tentamens worden alleen diegenen toegelaten die bij het
faculteitsbureau,hebben ingetekend.
b. De intekenperiode begint tien werkdagen voor de aanvang van de
tentamenperiode, met dien verstande dat een student uiterlijk vijf
werkdagen voor een tentamen moet hebben ingetekend.
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c. Ingeval een tentamen buiten de reguliere periode wordt afgenomen, moet
de student uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van het tentamen hebben
ingetekend.
d. Bij gebreke van het in sub a en b genoemde kan niet rechtsgeldig aan het
tentamen worden deelgenomen.
e. Indien blijkt dat een student zonder in te tekenen heeft deelgenomen aan
eententamen is dit tentamen ongeldig.
5. De student die zich voor een tentamen heeft ingeschreven kan zich
uiterlijk vijf werkdagen vóór het tentamen terugtrekken.
6. Indien een student voor deelname aan een tentamen heeft ingetekend en
zich niet heeft teruggetrokken, wordt betrokkene geacht aan dit tentamen te
hebben deelgenomen.
7. De gelegenheid tot het afleggen van tentamens per vak wordt tweemaal
per jaar geboden.
8. Elke student heeft, met inachtneming van het in de volgende leden
bepaalde, het recht om drie maal aan een bepaald tentamen deel te nemen.
9. Tentamens mogen in beginsel slechts in de daarvoor vastgestelde
tentamenperioden worden afgelegd. Indien de examencommissie in overleg
met de betreffende examinator besluit één of meerdere tentamens te doen
afnemen
buiten
de
reeds
vastgestelde tentamenperioden dan moeten de tentamendata tenminste 3
weken van tevoren vastgesteld en bekendgemaakt worden.
10. Voor criteria om in aanmerking te komen voor een dispensatie kans
wordt verwezen naar artikel 9 lid 3.
11. Nadat een student reeds drie maal aan een tentamen heeft deelgenomen
zonder daarvoor een voldoend cijfer te hebben behaald en er geen
dispensatiegrond (meer) aanwezig is, zal vooruitlopend op nadere
voorzieningen, de examinator bindende voorwaarden creëren waaraan de
student dient te voldoen teneinde hem/haar in de gelegenheid te stellen met
een gunstigere resultaat deel te kunnen nemen aan het tentamen. De
student die aan deze voorwaarde voldoet, kan in aanmerking komen voor
een vierde kans. De mogelijkheid voor een vijfde (bijzondere) kans wordt
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uitsluitend geboden indien een student zich nog slechts aan een laatste
onderdeel van het studieprogram moet onderwerpen.
Artikel 6. Examencommissie
1. Voor de coördinatie, organisatie en controle van examens en tentamens
stelt het faculteitsbestuur ten behoeve van de Faculteit, ten behoeve van
een door de Faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen een
Examencommissie in.
2. De Examencommissie heeft als hoofdtaak het vaststellen en bekrachtigen
van tentamen en examenresultaten.
3. De Examencommissie treedt in overleg met het Faculteitsbestuur indien
en zodra zulks nodig is. Zij verstrekt aan het Faculteitsbestuur allle gevraagde
inlichtingen.
4. De Examencommissie kan voorstellen doen aan het Faculteitsbestuur met
betrekking tot aanwijzingen voor ordelijk verloop van tentamens.
5. De Examencommissie heeft mede tot taak het jaarlijks evalueren van het
examenreglement.
6. De examencommissie brengt binnen twee maanden na het eerste
semester een tussentijds verslag uit, en binnen twee maanden na aanvang
van het nieuwe collegejaar een jaarverslag over haar werkzaamheden
7. Het faculteitsbestuur benoemt de leden van de Examencommissie uit de
leden van het personeel dat met de verzorging van onderwijs aan de
faculteit, in die opleiding of groep van opleidingen zijn belast.
8. De examencommissie wordt voor twee jaar benoemd en krijgt voor de
uitvoering van haar werkzaamheden ondersteuning van het faculteitsbureau.
9. De examencommissie bestaat uit tenminste een voorzitter en een
secretaris. De verdere samenstelling van de Examencommissie is een
faculteitsaangelegenheid
10. Examinatoren, vakgroepen, disciplines en studierichtingen zijn gehouden
de Examencommissie alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.
HOOFDSTUK 3: BEOORDELING: SLAGINGSNORMEN, NORMEN VOOR
DOORSTROMING
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Artikel 7. Beoordeling
1. Examinatoren
a. Indien wegens bijzondere omstandigheden geen examinator beschikbaar
is, wijst de Examencommissie na overleg met de betreffende
richtingscoördinator een ander aan.
b. Indien voor een bepaalde onderwijseenheid meerdere examinatoren zijn,
bepalen deze onderling wie van hen de beoordeling coördineert en de
resultaten ervan doorgeeft aan het Faculteitsbureau.
2. Wijze van examineren, inzagerecht, nabespreking
a. Mondelinge tentamens worden afgenomen door een examinator en
tenminste nog een lid van het wetenschappelijk personeel van de
desbetreffende vakgroep dan wel de opleiding.
b. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling
tentamen de uitslag vast.
c. Van de gang van zaken van zowel het mondeling als het schriftelijk
tentamen wordt een procesverbaal opgemaakt; dit wordt samen met de
cijferlijst en tentamenbriefjes aan het faculteitsbureau afgegeven.
d. De examinator dient tevens een verslag over de examenresultaten in te
dienen volgens nader te geven richtlijnen door het Faculteitsbestuur in
samenwerking met de Opleidingscommissie. In dit verslag wordt er behalve
een kwalitatieve ook een kwantitatieve analyse gegeven
e. Schriftelijke tentamens worden afgenomen en beoordeeld door de
examinator. Papers, essays e.d. worden eveneens beoordeeld door de
examinator.
f. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van een
schriftelijk vastgesteld correctiemodel. De wijze van beoordeling is zodanig
dat de examinandus kan nagaan hoe de uitslag van zijn tentamen tot stand is
gekomen.
g. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na afname van een
schriftelijk tentamen, wordt de door de examinator vastgestelde uitslag via
het faculteitsbureau bekendgemaakt. Perioden van ziekteverlof
voorgeschreven door een medicus, vallen hier buiten.
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h. Uiterlijk 10 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een
schriftelijk tentamen vindt er inzage en nabespreking van het tentamenwerk
plaats op een door de examinator te bepalen tijdstip en plaats. De
mededeling hieromtrent dient minimaal vijf werkdagen vóór de dag van
inzage en nabespreking via het faculteitsbureau te geschieden.
i. Indien na het verstrijken van de genoemde termijn nog geen inzage en
nabespreking van het tentamenwerk heeft plaats gehad, bepaalt de
Examencommissie, op verzoek van de studenten, een tijdstip en plaats voor
inzage en nabespreking van het tentamenwerk. Het verzoek van de
studenten dient, binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de termijn van
10 werkdagen, gedaan te worden.
j. Op de dag van inzage en nabespreking van het tentamenwerk is de student
in de gelegenheid kennis te nemen van de tentamenopgaven en van het
schriftelijk vastgestelde correctiemodel.
k. De eindopdracht/Bachelorthesis en het daarbij behorende verslag worden
beoordeeld door de beoordelingscommissie, ingestelde door de
Richtingscoördinator.
l. Van elke beoordeling van een onderwijseenheid of een deel daarvan
ontvangt de student, via het Faculteitsbureau, een schriftelijk bewijsstuk. Een
afschrift
daarvan wordt op dit bureau bewaard.
3. Hercorrectie
a. Een student die ook na inzage en nabespreking niet akkoord gaat met de
uitslag van een tentamen, kan de Examencommissie schriftelijk om
hercorrectie van het tentamenwerk vragen. De aanvraag om de hercorrectie
moet gemotiveerd worden.
b. Bovengenoemd verzoek dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na de dag
waarop inzage en nabespreking heeft plaatsgevonden te worden gericht aan
de Examencommissie.
c. Tegelijk met het verzoek om hercorrectie dient de student over te leggen
een bewijs (kwitantie) waaruit blijkt dat hij een door het Faculteitsbestuur
vastgesteld bedrag bij het faculteitsbureau heeft gestort. De hoogte van dit
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bedrag zal vóór de aanvang van het nieuwe collegejaar door het
faculteitsbestuur worden bekendgemaakt.
d. Bij een verzoek om hercorrectie zal de Examencommissie een interne of
externe deskundige aanwijzen die met de hercorrectie zal worden belast.
Deze laatste rapporteert aan de Examencommissie die vervolgens na
consultatie van de examinator de uitslag vaststelt.
e. De hercorrector dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het
tentamenwerk het herbeoordeelde tentamenwerk met een schriftelijke
toelichting aan de Examencommissie te doen toekomen. De student dient
binnen 15 werkdagen na indiening van het verzoek, op de hoogte te worden
gesteld van de uitslag en heeft recht te weten wie de hercorrector is.
f. Het resultaat na hercorrectie is bindend.
4. Beoordeling
a. De eindbeoordeling geschiedt door toekenning van een cijfer in de schaal
van 1 tot en met 10. Bij het beoordelen van sommige onderwijseenheden
kan hiervan worden afgeweken (bv. deelname aan werkgroepen).
De cijfers 1 tot en met 10 hebben de volgende betekenis:
1 = zeer slecht 6 = voldoende
2 = slecht 7 = ruim voldoende
3 = gering 8 = goed
4 = zeer onvoldoende 9 = zeer goed
5 = onvoldoende 10 = uitmuntend
b. Aan de toetsing van een onderwijseenheid is voldaan wanneer het
desbetreffen de cijfer met in achtneming van art. 7 lid 4a 6 (zes) of hoger
bedraagt.
c. Voor de geldigheid van een deeltentamen mag het desbetreffende cijfer
niet lager zijn dan 5,0.
d. Het cijfer voor een tentamen wordt, zonder enige afronding, tot op
tienden berekend en vervolgens vanaf vijftiende naar het naast hogere hele
cijfer afgerond,terwijl breuken van minder dan vijftiende worden
verwaarloosd.
Voorbeeld: 6,5 tot en met 6,9 wordt 7.
6,1 tot en met 6,4 wordt 6.
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Deeltentamencijfers worden, zonder enige afronding, tot op tienden
berekend.Het eindcijfer wordt, zonder enige afronding, tot op tienden
berekend uit de desbetreffende deeltentamencijfers. De uitkomst wordt
vervolgens afgerond op de wijze vermeld in lid 4 sub d van dit artikel.N.B.
5.45 wrdt 5
e. Bij tentamens wordt het onderlinge gewicht van de vragen c.q. opdrachten
op het tentamenblad vermeld. Indien dit niet is geschied worden alle vragen
geacht hetzelfde gewicht te hebben.
f. Een afgelegd tentamen kan opnieuw worden afgelegd. De laatste uitslag
geldt.
Artikel 8 Slagingsnormen en judicium
1. Voor het verkrijgen van het eerstejaarscertificaat zoals omschreven in
artikel 9 (negen), lid 1, moet de student succesvol hebben afgerond alle
onderwijseenheden die voor deze fase in de betrokken studierichting
verplicht zijn gesteld.
2. Voor het halen van het Bachelorexamen, zoals omschreven in artikel 3 lid 1
en 2, moet de student succesvol hebben afgerond alle onderwijseenheden
voor het Bachelor examen van de betrokken studierichting.
De behaalde onderwijseenheden en de bijbehorende cijfers worden op de
cijferlijst vermeld.
3. Heeft de student meer (minimaal 3) dan het vereiste aantal studiepunten
en/of meer dan het vastgestelde aantal onderwijseenheden gehaald voor het
examen, dan wordt dit apart vermeld op de cijferlijst.
4. Het behalen van het eerstejaarscertificaat geeft de student toelating tot de
vervolgfase
van desbetreffende Bachelorstudie
5. a. De vakgroep c.q. de studierichting kan bindend bepalen de waarin de
tentamens van de onderwijseenheden moeten afgelegd.
b. De student is vrij in het bepalen van de volgorde, waarin hij tentamens
wenst af te leggen, behoudens het in lid 5a bepaalde.
6. a. Voor het Bachelorexamen wordt het predikaat “cum laude” toegekend,
wanneer voor de onderwijseenheden het gemiddelde cijfer van 8 of hoger is
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behaald, en wanneer de nominaal toegestane studieduur niet is
overschreden. (Zie artikel 9 lid 1).
b. Het predikaat “met genoegen” wordt toegekend, wanneer voor de
onderwijseenheden het gemiddelde cijfer van minstens 7 is behaald en de
nominale studieduur niet is overschreden. (Zie artikel 9 lid 1).
c. Bij het Bachelorexamen worden voor de toekenning van bovengenoemde
predikaten, onderwijseenheden waarvoor geen uitslag in cijfers is
vastgesteld en vrijstellingen, buiten beschouwing gelaten. De gezamenlijke
studielast van de onderwijseenheden die meetellen voor de “met genoegen”
dan wel “cum laude” berekening, dient minimaal 75 % van de totale
studielast van het Bachelor examen te bedragen. Om in aanmerking te
komen voor voormelde predikaten mag de geëxamineerde slechts voor één
onderwijseenheid twee keer aan een toetsing hebben deelgenomen.
Artikel 9. Normen voor doorstroming: studieduur en dispensatie
1. Voltijdseopleidingen
a. De Bachelor opleiding duurt nominaal drie jaar. De totale studieduur aan
een voltijdse opleiding bedraagt ook nominaal drie jaar.
b. De student van een voltijdseopleiding dient binnen twee jaar na aanvang
van het eerste studiejaar, alle onderwijseenheden van dit eerste studiejaar
succesvol te hebben afgerond. Indien hij daartoe in gebreke blijft, komen de
resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen te
vervallen. Herinschrijving is pas mogelijk, één jaar na afschrijving en onder
voorwaarden die nader door het Bestuur van de Universiteit zullen worden
aangegeven. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe
inschrijving is in dit geval niet aanwezig.
c. De student dient uiterlijk binnen vijf jaar na aanvang van de studie het
Bachelor examen behaald te hebben. Indien hij daartoe in gebreke blijft,
komen de resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen
te vervallen.
Herinschrijving is pas mogelijk, één jaar na afschrijving en onder
voorwaarden die nader door het Bestuur van de Universiteit zullen worden
aangegeven. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe
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inschrijving is alleen mogelijk indien het desbetreffende studieprogramm niet
is gewijzigd. Voor vrijstelling van onderdelen van het studieprogramma
beslist de Examencommissie na overleg met de desbetreffende
richtingscoördinator en docent(en)
d. Een student die minimaal 70 % van het aantal studiepunten van het eerste
studiejaar heeft behaald, heeft toestemming te mogen deelnemen aan het
studieprogramma van het tweede jaar, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 8 lid 4 en 5a.
2. Deeltijdseopleidingen
a. De BachelorIfase duurt nominaal twee jaar. De BachelorII fase duurt
nominaal vier jaar. De totale studieduur aan een deeltijdseopleiding bedraagt
nominaal zes jaar.
b. De student van een deeltijdse opleiding dient binnen drie jaar na aanvang
van het eerste studiejaar, alle onderwijseenheden van de BachelorI fase
succesvol te hebben afgerond. Indien hij daartoe in gebreke blijft, komen de
resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen te
vervallen. Herinschrijving is pas mogelijk, één jaar na afschrijving en onder
voorwaarden
die
nader
door
het
Bestuur van de Universiteit zullen worden aangegeven. De mogelijkheid van
vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is alleen mogelijk als het
studieprogramma niet is gewijzigd.
c. De student dient uiterlijk binnen tien jaar na aanvang van de studie het
Bachelor
examen behaald te hebben. Indien hij daartoe in gebreke blijft, komen de
resultaten van alle reeds succesvol afgelegde examenonderdelen van de
Bachelorstudie te vervallen. Herinschrijving is pas mogelijk een jaar nadat de
examenonderdelen zijn komen te vervallen. De mogelijkheid van vrijstelling
bij een eventuele nieuwe inschrijving is alleen mogelijk als het
studieprogramma niet is gewijzigd..
d. Een student die minimaal 70 % van het aantal studiepunten van het eerste
studiejaar heeft behaald, heeft toestemming te mogen deelnemen aan het
studieprogramma van het tweede jaar, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 8 lid 4 en 5a.
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3. Dispensatie
a. Een student kan een verzoek doen bij de examencommissie om in
aanmerking te komen voor een dipensatiekans, op de gronden vermeld in lid
3 sub c en d van dit artikel.
b. Een student die in aanmerking wenst te komen voor de in lid 3 sub a
bedoelde dispensatiekans, dient tijdig een gemotiveerd verzoek, vergezeld
van relevante bewijsstukken, in bij de examencommissie.
c. Het verzoek voor dispensatie dient uiterlijk 20 (twintig) werkdagen voor
de tentamenperiode ingediend te worden. De examencommissie beslist
binnen 15 (vijftien) werkdagen, na ontvangst van het dispensatieverzoek.
Indien na vijftien werkdagen geen besluit wordt bekendgemaakt aan de
student, wordt dit verzoek geacht te zijn goedgekeurd. Uiterlijk de vijftiende
werkdag na ontvangst van het dispensatieverzoek zal de schriftelijke
mededeling ten aanzien van het besluit hieromtrent voor de betrokkene bij
de studentenadministratie beschikbaar zijn, en de student is gehouden dit
besluit zelf op te halen.
d. Dispensatie kan slechts op de volgende gronden worden verleend:
i. afwezigheid wegens ziekte, waardoor studeren niet (goed) mogelijk was.
De examencommissie moet gedurende de periode van de ziekte hiervan in
kennis worden gesteld, onders overlegging van een doktersverklaring;
ii. afwezigheid wegens zwangerschap en bevalling voor een periode van
maximaal drie maanden.
iii. afwezigheid wegens dringende redenen (zulks ter beoordeling van de
Examencommissie);
iv. onmogelijkheid tot participatie aan de onderwijseenheden om redenen
van overmacht, (zulks ter beoordeling van de Examencommissie);
v. ongunstige, zeer bijzondere (huiselijke) omstandigheden, ter beoordeling
door de Examencommissie, na overleg met de studentendecaan.
e. De Examencommissie legt schriftelijk vast welke de motieven zijn op grond
waarvan het verzoek van de student voor een dispensatiekans wordt
afgewezen.
f. De deeltijdstudent heeft ongeacht de langere maximale studieduur, niet
meer tentamenkansen dan de voltijdstudent maximaal heeft.
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Artikel 10. Vrijstelling
1. De Examencommissie kan een student gehele of gedeeltelijke vrijstelling
verlenen voor onderwijseenheden behorende tot het studieprogramma, op
grond van eerder, aan of buiten de universiteit, door de student behaalde
cijfers voor respectievelijk de desbetreffende of overeenkomstige
onderwijseenheden.
2. Het besluit tot het verlenen van vrijstelling wordt genomen, op basis van
een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de student vergezeld van
relevante bescheiden, aan de Examencommissie, en na advies van de
desbetreffende docent c.q. examinator. De Examencommissie beslist binnen
drie maanden.
3. Voor onderdelen waarvoor een student vrijstelling heeft gekregen is de
datum van vrijstellingverlening bepalend voor toepassing van Artikel 4
HOOFDSTUK 4: FRAUDE
Artikel 11. Fraude
1. Van fraude is sprake in onder andere de volgende gevallen:
a. het vóór het tentamen inzicht verwerven of proberen te verwerven in af te
nemen tentamenopgaven;
b. Het bij zich hebben en/of gebruik maken van incriminerende
aantekeningen in tijdens tentamens gebruikte of te gebruiken boeken,
jurisprudentie, hulpmiddelen en dergelijke. Onderstrepingen, arceringen,
accentueringen en anderszins markeren van teksten alsmede
artikelverwijzingen en verwijzingen naar (gewijzigde) wetteksten vallen hier
niet onder;
c. het voorhanden hebben en/of gebruiken van boeken, jurisprudentie,
stencils, aantekeningen etc. waar zijdens de examinator of surveillant geen
uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is;
d. het gebruik maken van de zogenaamde spiekbriefjes;
e. het tentamenwerk van een andere kandidaat c.q. het bieden van
gelegenheid voor het laten overnemen;

212

f. het tijdens tentamens mondeling dan wel schriftelijk vragen naar en/of
ontvangen van incriminerende gegevens;
g. het zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders dan wel het
zich op het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen;
h. het op enigerlei andere wijze door bedrieglijk handelen de gelegenheid
geven om een juist oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden
geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken.
i. Medeplichtigheid tot en bij fraude wordt ook aangemerkt als te zijn fraude.
Artikel 12. De vaststelling van fraude
1. Als er tijdens het tentamen een redelijk vermoeden is dat een
examinandus heeft gefraudeerd, wordt deze erop attent gemaakt dat er
procesverbaal van het geconstateerde zal worden opgemaakt.
2. Zo het vermoeden van fraude tijdens het tentamen is geconstateerd,
wordt het aan de student overgelaten om toch verder aan het tentamen te
blijven deelnemen dan wel meteen het tentamenlokaal te verlaten.
3. Van het vermoeden van fraude wordt, onder overlegging van eventuele
bewijsstukken en/of verklaringen, schriftelijk melding gemaakt bij de
examencommissie.
Zulks dient te geschieden door:
a. de surveillant (die al dan niet de examinator is) onverwijld, in elk geval
binnen vijf werkdagen na de tentamendatum, indien hij tijdens het tentamen
op de vermoedelijke fraude stuitte.
b. De examinator onverwijld, in elk geval binnen 15 werkdagen na de
tentamendatum, indien hij na het tentamen (bijvoorbeeld tijdens het
corrigeren van het tentamenwerk), fraude vermoedt.
4. De surveillant kan de student vragen eventuele bewijsstukken beschikbaar
te stellen. Een eventuele weigering hiertoe wordt in het procesverbaal
vermeld.
5. De van fraude verdachte student kan direct na afloop van het tentamen
een verklaring afleggen bij de surveillant. Deze verklaring wordt door de
surveillant op schrift gesteld en door hem en de student ondertekend en
gedagtekend.
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6. Bij de vaststelling van fraude is de Examencommissie gehouden te horen
de examinator/de surveillant/de student en relevante personen. Een
vertegenwoordiger van de studentencommissie mag aanzitten.
7. Het Faculteitsbestuur stelt voor de Examencommissie de overige
procedures en richtlijnen vast voor het behandelen van gevallen van fraude.
8. Onverlet het bepaald in lid 6 dient de Examencommissie het proces van
fraudevaststelling binnen 7 werkdagen nadat dit kenbaar is gemaakt, af te
ronden en het resultaat hiervan aan betrokkene te hebben meegedeeld
9. Alle besluiten ten aanzien van fraude behelzen de gronden waarop deze
zijn gebaseerd.
10. In gevallen van fraude waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
Faculteitsbestuur in overleg met het Bestuur van de Universiteit
Artikel 13. Sancties betreffende fraude
1. Ingeval van fraude door een student kan de examencommissie de
volgende sancties toepassen:
a. ongeldigverklaring van het betrokken tentamen;
b. uitsluiting van tentamens in het desbetreffende vak voor ten hoogste drie
opeenvolgende tentamenperioden nadat de fraude is geconstateerd;
c. uitsluiting voor alle tentamens voor maximaal drie opeenvolgende
tentamenperioden;
d. ongeldigverklaring van alle tentamenresultaten van dat semester.
2. Ingeval van herhaling verklaart de Examencommissie de behaalde
resultaten van alle onderwijseenheden van de betreffende fase, als te zijn
vervallen. De student wordt tevens met onmiddellijke ingang voorgedragen
voor afschrijving van de universiteit. De student mag zich gedurende 5 (vijf)
jaren niet meer inschrijven voor het volgen van een studie aan de
Universiteit. De mogelijkheid van vrijstelling bij een eventuele nieuwe
inschrijving is niet aanwezig.
HOOFDSTUK 5: KLACHTEN, BEROEP EN SANCTIES
Artikel 14. Klachten
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1. Een student (dan wel een groep van studenten) kan een klacht over de
gang van zaken tijdens het tentamen c.q. de beoordeling daarvan c.q. het
niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit dit
reglement, voorleggen aan de Examencommissie.
2. De klacht dient schriftelijk te geschieden.
3. De klacht wordt ingediend zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10
werkdagen nadat het tentamen is afgenomen dan wel nadat de uitslag
bekend is gemaakt, dan wel na het vermeend onjuist handelen of nalaten.
4. De Examencommissie zal binnen tien werkdagen in overleg met de
examinator en de student een oplossing zoeken voor de klacht. Indien de
student zulks wenst, wordt de studentencommissie eveneens geraadpleegd.
Artikel 15. Beroep
1. Tegen een besluit van de Examencommissie staat beroep open bij het
(Dagelijks) Bestuur van de Faculteit.1 Dit Bestuur (dat voor deze
aangelegenheid wordt bijgestaan door de voorzitter van de
studentencommissie of een door deze aangewezen vervanger) beslist,
gehoord de student.
2. Het beroep tegen een besluit van de Examencommissie, dient binnen een
periode van 10 werkdagen nadat het desbetreffende besluit ter kennis van
de belanghebbende is gebracht, schriftelijk te worden ingediend bij het
(Dagelijks) Bestuur van de Faculteit.
3. Een besluit over het beroep is met redenen omkleed en dient binnen 20
werkdagen na de schriftelijke indiening ervan te zijn genomen en schriftelijk
ter kennis van de belanghebbende(n) te zijn gebracht.
4. Beroep heeft geen schorsende werking.
Artikel 16. Sancties betreffende toepassing van het Examenreglement
Ingeval organen of personen zich (bij herhaling) niet houden aan de
bepalingen van dit (dan wel voortvloeiende uit dit) reglement, kan het
Faculteitsbestuur sancties treffen al dan niet op voordracht van de
Examencommissie dan wel naar aanleiding van een advies op grond van een
daartoe strekkend verzoek aan de opleidingscommissie.
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1 Bij FMijW: het Dagelijks Bestuur van de Faculteit.
Bij FTeW: het Bestuur van de Faculteit.
Bij FMeW: het Bestuur van de Faculteit.
HOOFDSTUK 6: INVOERINGS, OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 17. Invoeringsbepalingen
1. Dit examenreglement treedt in werking op 1 oktober 2004.
2. Het is van toepassing op alle studenten die zich per 1 oktober 20004
ingeschreven hebben voor de driejarige bacheloropleidingen van de Faculteit
der Maatschappij wetenschappen en de Faculteit der Technologische
Wetenschappen welk zich hebben ingeschreven per 1 oktober 2004.
3. Dit examenreglement kan worden aangehaald als: Bachelor
examenreglement 2004 van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
Artikel 18. Overgangsbepalingen
1. Voor alle driejarige bachelorstudies die vóór 1 oktober 2004 zijn
aangevangen gelden naast dit reglement tevens de richtlijnen die door het
Bestuur van de Universiteit zijn bepaald en aan de faculteiten en de
studenten kenbaar zijn gemaakt.
2. Per 1 oktober 2005 komen de in sub 1 genoemde richtlijnen te vervallen
en gelden uitsluitend de bepalingen zoals vastgesteld in dit reglement voor
bovengenoemde faculteiten.
Artikel 19. Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van
de Universiteit na overleg met het Faculteitsbestuur en de daarvoor in
aanmerking komende commissies en betrokken partijen
2. Deze besluiten worden daarna aan het examenreglement toegevoegd.
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van
Suriname op 19 januari 2005
TOELICHTING
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ad. Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Om te voorkomen dat begrippen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn,
wordt een omschrijving van veel gebruikte begrippen gehanteerd.
ad. Artikel 2. Onderwijseenheden, studielast en studiepunten
De onderwijseenheden zijn limitatief opgesomd, waardoor eventuele andere
activiteiten geen onderwijseenheden zijn in de betekenis van dit
examenreglement.
Teneinde de studielast zo objectief mogelijk aan te geven, wordt gebruik
gemaakt van een studiepuntensysteem. Hierbij kan voor elke
onderwijseenheid de studielast bepaald worden. Normatieve studielast is de
tijd die een (gemiddelde) student, de normstudent dus, nodig heeft om een
onderwijseenheid, een studiefase of de gehele opleiding te doorlopen. Dit is
al aangegeven hierboven.
Door dit systeem kan de studiebelasting van een onderwijseenheid min of
meer objectief gecontroleerd worden. De bedoeling van dit systeem is ook
om de zwaarte van de verschillende studieprogrammaonderdelen enigszins
vergelijkbaar te maken en normoverschrijding van de overeengekomen
belasting per onderdeel te voorkomen. Het kan door de student als
instrument gebruikt worden om zich te beschermen tegen al te “royale”
examinatoren. Het onderwijs moet studeerbaar zijn, hetgeen inhoudt dat
een normstudent zonder noemenswaardige problemen door de opleiding
gaat. Een normstudent is een fictieve student op wie de programmering is
afgestemd, en die voor de betreffende opleiding een ruim voldoende tot
goede begaafdheid, motivatie en studiehouding heeft.
De studielast van een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten.
Een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie(arbeid). Het hier gehanteerde
studiepuntensysteem is gebaseerd op het Europese ECTS wat staat voor
European Transfer Credit System. Daarbij wordt er voor een studiejaar 60
ECTS gerekend. Deze overstap naar het Europees systeem is gemaakt om aan
te sluiten bij een internationaal gestandaardiseerd studiepuntensysteem We
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spreken hier van (Surinaamse) studiepunt omdat we niet tot Europa
behoren. Er geldt dus dat 1 (Surinaamse) studiepunt = 1 ECTS.
Volgens het oude Nederlandse studiepuntensysteem werd uitgegaan van 42
studieweken in een studiejaar (exclusief herkansingen). Voor elke week
werden er 40 studie(arbeids)uren gerekend. Eén Nederlands studiepunt is
gelijk aan 40 uren (of te wel, één week werken) en heeft het studiejaar dus
42 studiepunten.
De verhouding 42 Nederlandse studiepunten in een jaar ten opzichte van 60
Surinaamse studiepunten in een jaar resulteert in een verhouding van 40
uren studie(arbeid) voor een oud Nederlands studiepunt ten opzichte van 28
uren voor een studiepunt. Merk op dat 1 Nederlandse studiepunt gelijk is
aan 40 uren en dus 60/42 hetgeen gelijk is aan 10/7 is 1,43
ECTS (en dus 1,43 Surinaamse studiepunt). Een Surinaamse studiepunt is
gelijk aan 28 uren en dus 1 ECTS en dus 42/60 is 7/10 Nederlandse
studiepunt.
In de vroegere Examenreglementen die op onze universiteit gehanteerd
werden, werd er gebruik gemaakt van de eenheid credit point (cp) om de
zwaarte van een onderwijseenheid aan te geven. De relatie die er bestond
tussen cp's en uren studie resulteerde meerdere malen in scheve
verhoudingen, omdat er vaak slechts op het aantal contacturen gelet werd.
Bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is men daarom in 1994
overgestapt op een systeem waarbij 1 cp correspondeerde met 60
contacturen, waaraan gekoppeld 90 zelfstudie uren en was 1 cp gelijk aan
dus 150 studiearbeidsuren. De Faculteit der Technologische wetenschappen
hanteerde echter nog steeds de oude rekenmethode.
Ter bewaking van het wetenschappelijk niveau van het onderwijs geldt,
m.b.t. de spreiding van de studielast, de volgende procedure:
a. de vakgroepen binnen de studierichting doen voorstellen met betrekking
tot het relatieve gewicht van cursussen, stages, leeronderzoeken, scripties en
andere onderwijseenheden, de proportie arbeid die via colleges e.d. besteed
zal worden. Dit gewicht wordt uitgedrukt in studiepunten. Voor zover er in
een studierichting (nog) geen vakgroepen zijn ingesteld, doet de examinator
de voorstellen m.b.t. de proportie.
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b. Deze voorstellen worden gedaan aan de opleidingscommissie die
hieromtrent besluiten neemt.
ad. Artikel 3. Examens
De driejarige Bachelorstudie wordt afgesloten met het bachelorexamen. Na
succesvolle afsluiting van de BIfase wordt aan de student een certificaat
uitgereikt. Bij afronding van de gehele opleiding wordt een diploma
uitgereikt. Tegen betaling kunnen op verzoek van de student tussentijdse
verklaringen worden verstrekt, aangevende de behaalde onderwijseenheden
en de bijbehorende cijfers. De hoogte van het te betalen bedrag wordt door
het Bestuur van de Universiteit vastgesteld.
ad. Artikel 4. Geldigheidsduur
De Bachelorstudie is een onafgebroken driejarige studie die om praktische
redenen is opgesplitst in twee fasen, respectievelijk de BI en de BII fase. In de
huidige driejarige Bachelorstudie is de overstap gemaakt van
studielimieten naar het systeem van maximale geldigheidstermijnen van
onderwijseenheden. Voor bepaling van de geldigheidsduur wordt gerekend
vanaf het moment waarop het tentamen is afgelegd dan wel het schriftelijk
stuk in het kader van een praktische oefening bij de daartoe aangewezen
instanties is ingeleverd.
ad. Artikel 5. Tentamens
Informatie over tentamens en data waarop ze gehouden worden kunnen op
de volgende manier aan de student worden gegeven: via de studiegids,
middels schriftelijke informatie ter beschikking te stellen via de
studentenadministratie, middels schriftelijke informatie ter beschikking te
stellen via de docent en via de website van de universiteit.
Voor een goed verloop van de organisatie van tentamens is er een
intekenprocedure ingesteld. Hier is er een intekenperiode van tien
werkdagen. De laatste dag om in of uit te tekenen voor een tentamen is
telkens – overeenkomstig artikel 5 lid 4 sub b – vijf (5) werkdagen vóór de
aanvang van een tentamen.
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In dit artikel is de driekansenregeling vastgelegd hetgeen inhoudt dat een
student per onderwijseenheid recht heeft op drie kansen, waarna hij voor
(gewone) dispensatie of een bijzondere kans in aanmerking kan komen onder
de voorwaarden vermeld in artikel 9, lid 3.
Er worden driemaal per jaar tentamens afgenomen terwijl de student twee
keer in het jaar de kans heeft aan een bepaald tentamen deel te nemen,
namelijk gelijk nadat de desbetreffende onderwijseenheid is verzorgd en in
de hertentamenperiode van oktober.
De student is in beginsel vrij zelf te bepalen in welke van de
tentamenperioden bestemd voor de diverse fasen hij zijn tentamenkansen
zal benutten, met dien verstande dat de vakgroep (of studierichting, indien
de vakgroepen nog niet operationeel zijn), de volgorde van de tentamens
vaststelt op basis van de moeilijkheidsgraad. Het is niet nodig c.q. zinvol
onnodige barrières voor de studenten te creëren, behoudens een duidelijke
justificatie. Het afleggen van tentamens en de daaropvolgende beoordeling is
van cruciaal belang voor de student. Immers, het behalen van een tentamen
betekent het verkrijgen van studiepunten ter afronding van de universitaire
opleiding. De student moet de gelegenheid geboden worden zo snel als
mogelijk zijn studie af te ronden; onnodig tijdverlies is uit den boze.
ad. Artikel 6. Examencommissie
Het is wenselijk gebleken de oorspronkelijke taakstelling van de
examencommissie te wijzigen zodanig dat een aantal taken waar de
Examencommissie niet aan toe kwam, toebedeeld zullen worden aan de
Opleidingscommissie of in overleg met laatstgenoemde commissie zullen
worden uitgevoerd. Uitgaande van lid 4 kan de Examencommissie een
huishoudelijk reglement vaststellen voor het richtig doen verlopen van
tentamens.
ad. Artikel 7. Beoordeling
Het aanwijzen van (vervangers van) examinatoren geschiedt bij voorkeur in
overleg met de vakgroep c.q. de studierichting.
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De tentamenstof kan slechts worden ontleend aan bronnen, die uit
schriftelijk materiaal zijn samengesteld. De vragen en opgaven van de
tentamens mogen deze bronnen niet te buiten gaan. Het tentamineren van
leerstof is alleen mogelijk indien essentiële gedeelten, zijnde: een beknopte
weergave van de hoofdpunten, de hoofdelementen van een redenering
en/of
een aandachtspuntenlijst op schrift beschikbaar zijn. In de studiegids dient de
te tentamineren leerstof expliciet vermeld te staan.
De leerstof dient ruimschoots vóór de aanvang van de tentamenperiode,
maar bij voorkeur vóór de aanvang van het onderwijs dat op het tentamen
voorbereidt, schriftelijk te worden bekendgemaakt. Indien de
examencommissie c.q. examinator de examenstof nader wil bepalen, is hij
daartoe bevoegd, mits een zodanig besluit uiterlijk een maand vóór het
afnemen van het tentamen schriftelijk bekend wordt gemaakt op de
aanplakborden. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig
mogelijk gespreid over de examenstof. Het tentamen representeert de
onderwijsdoelen naar inhoud en vorm. De vragen en opgaven van het
tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en zijn zodanig gesteld of
bevatten voldoende aanwijzingen dat de student kan weten hoe uitvoerig en
gedetailleerd de antwoorden moeten zijn.
Geruime tijd voor het afnemen van het desbetreffende tentamen maakt de
Examencommissie c.q. examinator bekend op welke wijze het tentamen
wordt afgelegd. Het is wenselijk dat geruime tijd voor het afnemen van een
tentamen, de examinator, de examinandi zo mogelijk in de gelegenheid stelt
kennis te nemen van een schriftelijke proeve van een dergelijk tentamen,
alsmede van de modelbeantwoording en de normen aan de hand waarvan
de beoordeling heeft plaatsgevonden.
De duur van het tentamen is zodanig dat examinandi, naar redelijke
maatstaven gemeten, voldoende tijd hebben om de vragen te
beantwoorden. Waar mogelijk, mogen de tentamenopgaven door de student
na afloop van het tentamen worden meegenomen. Tentamens worden
volgens artikel 5 lid 9 afgenomen in de daartoe vastgestelde
tentamenperioden. Onderwijseenheden die niet in de vorm van een
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tentamen worden getoetst, mogen beoordeeld worden gedurende het
gehele kwartaal, semester of studiejaar.
De keuze of een tentamen mondeling dan wel schriftelijk wordt afgenomen
is in principe aan de examinator. Ten behoeve van de objectiviteit dienen de
examinator en de medebeoordelaar, bij mondelinge tentamens, de gang van
zaken in een procesverbaal vast te leggen.
Van het afnemen van tentamens wordt procesverbaal opgemaakt. Daarin
wordt o.a. vastgelegd in welk vak tentamen is gedaan, de studierichting, het
aantal kandidaten, wie de surveillanten zijn, de geprogrammeerde en
feitelijke aanvangstijd van het tentamen en eventueel vermoeden van
fraude. Het procesverbaal wordt zo gauw als mogelijk na afloop van het
tentamen via de Faculteitsadministratie aan de Examencommissie
verzonden.
ad. Artikel 8. Slagingsnormen en judicium
Teneinde vast te stellen of het Bachelor examen is behaald, dient de
Examencommissie na te gaan of alle onderwijseenheden die zijn
voorgeschreven, succesvol zijn afgerond. Dit houdt in dat voor de
desbetreffende onderwijseenheden het cijfer 5,5 of hoger moet zijn behaald.
ad. Artikel 9. Normen voor doorstroming: studieduur en dispensatie
In dit artikel zijn de regelingen met betrekking tot bijzondere
dispensatiekansen t.a.v. respectievelijk de voltijdse en de deeltijdse
opleidingen vastgesteld. Blijkens art. 9 lid 1 en 2 in relatie met art. 5 lid 8 en
9, heeft een BIstudent drie reguliere tentamenkansen en meerdere
dispensatiekansen te benutten tot en met de laatste tentamenperiode van
het tweede dan wel het viere inschrijvingsjaar, voor respectievelijk de
voltijdseopleiding danwel de deeltijdse opleiding. Belangrijk: nietafronding
binnen de bovengenoemde perioden heeft tot gevolg dat alle reeds
succesvol afgelegde onderwijseenheden komen te vervallen. De mogelijkheid
van vrijstelling bij een eventuele nieuwe inschrijving is alleen aanwezig als de
inhoud van het desbetreffende onderdeel niet is gewijzigd.
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De nominale studieduur voor een:
voltijdse opleiding is: 1 jaar (BI) + 2 jaar (BII) = 3 jaar.
deeltijdse opleiding is: 2 jaar (BI) + 4 jaar (BII) = 6 jaar.
De maximale studieduur voor een:
voltijdse opleiding is: 2 jaar (BI) + 3 jaar (BII) = 5 jaar.
deeltijdse opleiding is: 4 jaar (BI) + 6 jaar (BII) = 10 jaar.
Het verzoekschrift voor een (gewone) dispensatiekans dient vergezeld te
gaan van relevante bewijsstukken. Uitgaande van lid b kan een student die
geen gronden heeft om dispensatie voor een vierde kans te verkrijgen of van
wie een desbetreffend verzoek is afgewezen, dus in aanmerking komen voor
een bijzondere (vierde, vijfde etc.) kans, eveneens met in achtneming van
art. 4.
Volgens lid 3 dient er een causaal verband te bestaan tussen de vermelde
dispensatiegronden en de studie. Uit het verzoekschrift moet dus blijken dat
de achterstand in de studie direct is veroorzaakt door de aangevoerde
gronden. Vrijwillige afschrijving heeft geen schorsend effect op de
geldigheidstermijnen van onderwijseenheden.
De examencommissie kan ex art. 9 lid 1 sub d en lid 2 sub d en met
inachtneming van artikel 8 lid 4 nadere regels vaststellen op grond waarvan
een student van de BI naar de BII fase kan doorstromen. Zij zou kunnen
vaststellen dat het behalen van bepaalde tentamens (zgn.
doorstromingsvakken) behaald dienen te worden. De student mag in principe
in de BIIfase “vrij doorstromen.” De Examencommissie kan ter zake hiervan
bindende regels vaststellen.
ad. Artikel 10. Vrijstelling/compensatie
In de vrijstellings/compensatieregeling, vastgelegd in dit artikel, is expliciet
opgenomen, dat ook eerder aan onze universiteit behaalde
onderwijseenheden voor vrijstelling of compensatie kunnen worden
voorgelegd. Door het waarderen van de reeds succesvol afgeronde
onderwijseenheden kunnen de betrokken studenten gemotiveerd raken zich
weer in te schrijven behoudens gevallen waarbij de vrijstellingsmogelijkheid
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is uitgesloten, bijvoorbeeld ingeval van art. 9 leden 1 en 2. Belangrijk is dat
bij de beoordeling van vrijstellingsaanvragen rekening gehouden moet
worden met art. 4.
ad. Artikel 11. Fraude
Er is een geheel nieuwe frauderegeling ontworpen, waarbij er indicaties zijn
gegeven over wat mogelijk frauduleus gedrag kan zijn. Gehandhaafd blijft het
gegeven dat de Examencommissie moet vaststellen of er fraude is gepleegd,
voordat de sanctieregel kan worden toegepast. Een surveillant, de
examinator een of student moet van het vermoeden van fraude melding
maken bij de Examencommissie. De student maar ook de examinator en/of
de surveillant die schriftelijk melding heeft gemaakt van de fraude,
kan/kunnen, blijkens artikel 15 lid 1, beroep aantekenen bij het Dagelijks
Bestuur van de Faculteit.
ad. Artikel 12. Vaststelling van fraude
Dit artikel spreekt voor zich.
ad. Artikel 13. Sancties van fraude
Er is een nieuwe sanctieregeling ontworpen om tegemoet te komen aan het
bezwaar dat er geen mogelijkheid was om naar rato van de ernst van de
fraude een toepasselijke sanctie op te leggen. Met drie tentamenperioden
wordt gedoeld op de reguliere tentamenperioden binnen een jaar.
ad. Artikel 14. Klachten
In dit artikel is het recht van beklag vastgelegd ter zake de naleving van
verplichtingen van de faculteit jegens studenten. Met de zinsnede “Het
beroep heeft geen schorsende werking” wordt bedoeld dat de werking van
het besluit van de Examencommissie door het beroep van de student niet
gestuit c.q. geschorst wordt.
ad. Artikel 15. Beroep
Er is een beroepsmogelijkheid tegen besluiten van de Examencommissie bij
het Dagelijks Bestuur dat voor deze aangelegenheid wordt uitgebreid met de
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voorzitter van de studentencommissie of een door deze aangewezen
vervanger. Indien een der leden van het Dagelijks Bestuur zelf
belanghebbende is, wordt hij / zij vervangen door een ander lid van het
Faculteitsbestuur.
ad. Artikel 16. Sancties betreffende toepassing van het examenreglement
Het artikel maakt expliciet duidelijk, dat het Faculteitsbestuur al dan niet op
voordracht van de Examencommissie kan ingrijpen als (bij herhaling)
misstanden geconstateerd worden.
Alhoewel de bevoegdheid tot het opleggen van sancties soms ligt binnen de
bevoegdheden van het Faculteitsbestuur, is het raadzaam dat het bestuur in
overleg treedt met de Examencommissie dan wel de vakgroepen alvorens tot
sancties over te gaan.
ad. Artikel 17. Invoeringsbepalingen
Dit artikel spreekt voor zich.
ad. Artikel 18. Overgangsbepalingen
Dit artikel spreekt voor zich.
ad. Artikel 19. Slotbepalingen
Dit artikel spreekt voor zich.
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BIJLAGE IV:
Plattegrond UvS complex

Lab Infrastructuur

Waterbouwkundig Lab
Gebouw 17

Gebouw 16
Gebouw 19

Gebouw 20
IOL / Eet cafe

Gebouw 7 / UCC

AdeKUS Bib

Copy center,
Ingang Food court
BAK gebouw:
CELOS

IGSR
Copy center/
Medical center/
Eet restaurant

BIJLAGE V: Docenten en medewerkers
De voltijdse wetenschappers zijn (8):
Hoofddocenten IS
Naam
Kishoen Misier, S. M.Sc.

Martinus, J. ir.
Prof. Dr. Naipal, S.

Nurmohamed, R. Ph.D.

Algemeen docenten IS
Naam
Dasai, M. MSc

Zeegelaar, R. M.Sc.
Kuisch, H. ir

Opleiding
MSc in Civiele Techniek (Spec. Houttechnologie) (1989Belgie)
Lcs in Civiele Techniek (1986-AdeKUS)
Ingenieur in de Bouwkunde (1974-Nederland)
Hoogleraar (Professor) in de leerstoel
“Klimaatverandering en Water” (2009-AdeKUS)
Dr. In Hydro-meteorologie (1991-Sovjet Unie)
MSc. in Hydro-meteorology (1988-Sovjet Unie)
Ph.D. in de Technologische Wetenschappen
(2008-AdeKUS)
MSc in Water Resources Engineering (2000-Belgie)
BSc in Infrastructure (Civil Engineering) (1998-AdeKUS)

Opleiding
MSc in Architecture and Tourism Planning
(2009, Indonesie)
Bachelor of Science in de Infrastructuuur (Bouwkunde)
(2006-AdeKUS)
MSc in Civil Engineering (Verkeersbouwkunde) (1988Cuba)
MSc in Structural engineering
(2012, TUDelft)
Bachelor of Science in de Infrastructuuur (Civiele
Techniek (2007-AdeKUS)

Adjunct wetenschappelijke medewerkers IS
Naam
Opleiding
Goedar, L. B.Sc.
Bachelor of Science in de Infrastructuuur (Bouwkunde)
(2003-AdeKUS)
Jharap, S. B.Sc.
Bachelor of Science in de Infrastructuur
(2006-AdeKUS)

De deeltijdse docenten IS zijn (19) :
Naam
Abhelakh, P. ir.
Adhin, A. ir.

Dr. Mr. Blinker, H.

Blufpand, Y. M.Sc.
Dassasingh, A. ir

Delprado, B. ir.
Jharap, R. ir.
Kalloe, V. Ing
Kalpoe, N. BSc
Koorndijk, G. ir.
Muler, I. B.Sc.
Linger, A. ir. Ing.

Mungra, D. ir. Ing.
Ramsoekh-Kisoensingh, A. drs.
Sardjoe, R. BSc
Soerodimedjo, T. BSc
Sweeb, M. ir
Wirth, W. Drs.

Opleiding en werkzaam bij:
Ingenieur in de Civiele techniek
Consultant BuroCite nv.
MSc in Structural engineering
(2008, TUDelft)
Bachelor of Science in Civiele Techniek (2007, TUDelft)
Bouwrecht specialist-jurist
Beleidsadviseur Ministerie van Openbare Werken en
Consultant
M.Sc. in de Civiele techniek
Engineer Sunecon n.v.
MSc in Structural engineering
(2012, TUDelft)
Bachelor of Science in de Infrastructuuur (Civiele
Techniek (2008-AdeKUS)
Ingenieur in de Bouwkunde
Engineer Sunecon n.v.
Bouwkundig ingenieur, TU Delft, 1989
Touch by Dutch "engineering solutions" NV
CTO - Chief Technical Officer
Bachelor of Science in de Infrastructuur, Geodesie
Beedigd landmeter in Suriname
MSc in Civil Engineering
Manager civil engineering projects at FIRM Engineering
Bachelor of Science in de Infrastructuur, Bouwkunde
Directeur Bouwbedrijf
Ingenieur in de Civiele techniek/Infrastructuur Planning
Engineer en Manager Surinaamse Waterleiding
Maatschappij Suriname
HTS Bouw en TH Bouwkunde
Directeur/Engineer Architectenbureau
Planologie, Katholieke universiteit Nijmegen, Nederland,
1996
Bachelor of Science in de Electrotechniek, 2010
Bachelor of Science in de Infrastructuur, 2003
Bouwkundig ingenieur, TU Delft
Econoom
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Monsels, E. Drs
Assistent docenten IS (deeltijds)
Mustapha, B. BSc
Pancham, A. BSc
Paloeng, C. BSc
Peroti, N. BSc

Algemene docenten van FTeW
Ass. Prof. Dr. Venetiaan, S.
Hagens, K. MSc
Cameron, R.
Demon, I. PhD

Geoloog

Bachelor of Science in de Infrastructuur,
Bouwkunde, 2010
Bachelor of Science in de Infrastructuur,
Bouwkunde, 2012
Bachelor of Science in de Infrastructuur,
Civiele techniek, 2010
Bachelor of Science in de Infrastructuur,
Bouwkunde, 2013

PhD Universiteit van Amsterdam, 1994
Applied mathematics, Nicholls State University, 1997
PhD in Agricultural Sciences, Imperial College London,
UK, 2005

Antonius, H. Drs
Gorrison, C. Drs
Tan, B. Drs
Getrouw, D. BSc
Monsels, E. Drs
De laboratorium coodinatoren zijn:
Prof. dr. Naipal, S.
Waterbouwkundig Lab
Zeegelaar, R. M.Sc.
Lab. Infrastructuur en Landmeetkundig Lab
De labassistenten en medewerkers zijn:
Makhanlal, J.
(Infralab)
Warner, R.
(Infralab)
Wongsoredjo, S.
(WBL lab)
Kromoredjo, M.
(WBL Lab)
De secretaresse is:
S. Bouwe
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Enkele foto’s

J. Martinus

S. Kishoen Misier

M. Dasai

S. Naipal

R. Zeegelaar

G. Koorndijk

L. Goedar

S. Jharap

S. Kandhai

R. Warner
Labbeheerder

J. Makhanlal
Labassistent

R. Nurmohamed
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O. Smith

Mustapha, B

S. Bouw
Secreateresse

Paloeng, C.

Peroti, N.

Adhin, A.

Dassasingh, A.
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BIJLAGE VI: Contactlijst docenten en medewerkers
Voltijdse docenten
Hoofdocenten
Nr
1

Naam
Kishoen Misier Sahadew,
MSc.

Mobiel

Persoonlijke-Email

8593631

s.kishoenmisier@gmail.com

7135031/08649754

planningcel@yahoo.com.

3

Martinus J.ir.
Naipal Sieuwnath, Prof.
Dr.

8715714

naipals@yahoo.com

4

Nurmohamed, Riad. Ph.D.

8500283

riadnur@hotmail.com

2

Algemene docenten
Nr

Naam

Mobiel

Persoonlijke-Email

1

Zeegelaar, Ronny. MSc.

8648241

parolin@surimail.sr

2

Dasai, Marciano, R. MSc.

8633373

m.dasai@hotmail.com

3

Kuisch, Hanna Ir.

7528767

Adjunct wetenschappelijke medewerker
Nr

Naam

Mobiel

Persoonlijke-Email

1

Goedar, Laurence. BSc.

8815852

laurencegoedar@hotmail.com

2

Jharap, S. BSc.

8661072

sharmi1280@yahoo.com

Deeltijdse docenten
Nr

Naam

Mobiel

Persoonlijke-Email

1

Abhelakh, P. ir.

8508846

p.abhelakh.burocite@gmail.com

2

Adhin, A. ir.

8978576

3

Blinker, H. Dr. Mr.

08800894/8654377

asha@baitaligroup.com
henry_blinker@hotmail.com,
reshmagokoel@yahoo.com

4

Blufpand,Y. Ir.

8613279

yvesblufpand@yahoo.com

5

Dassasingh, Amrit ir.

8951776

shyroman@hotmail.com

6

Delprado, B. Ir.

8711378

7

Frijde, J. B.Sc.

8578026

delprado_brian@yahoo.com
frjordan@hotmail.com,j.frijde@ace.s
r

8

Jharap, R. M. ir.

7108106

riajharap@hotmail.com

9

Kalloe, V. ing.

8742317

v.kalloe@gmail.com

Kalpoe, N. BSc

8170201

nielkalpoe@gmail.com

10
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11

Kandhai, S. B.Sc.

8511965

ravisuzz@yahoo.com,
suzanne@baitaligroup.com

12

Koornaar, J. M.Sc.

8814861

jerry_koornaar@yahoo.com

13

Koorndijk, G. ir.

85 85 551

g.koorndijk@firmengineering.com

14

Linger, A. Ir. Ing.

8832709

A.Linger@swm.sr

15

Muler, I. B.Sc.

8516063

ismuler@yahoo.com

16

8549282

d_mungra@hotmail.com

17

Mungra, D. Ir. ing.
Ramsoekh-Kisoensingh,
A. drs.

8525393

artikisoensingh@gmail.com

18

Redjosentono Saimin ir.

8588880

sredjo@sr.net

19

Sardjoe, R. BSc

8589391/ 8662978

riteshsardjoe@gmail.com

20

Smith, O. B.Sc.

8629099

osmith@abt.sr

21

Soerodimedjo, T. BSc

8509985 of 7230006

tamelso@yahoo.com

22

8551954

sweebm@yahoo.com

23

Sweeb, M. ir.
Tjin Wong Joe - Saerie, T.
MPA., B.Sc.

8921845

tsaerie@gmail.com

24

Wirht W. drs.

8830335

wirhtww2008@gmail.com

Docent assistenten
Nr

Naam

Mobiel

Persoonlijke-Email

1

Nagesty Peroti BSc

8509085

nagesty86@gmail.com

2

Bibi Mustapha BSc

8671102

bibi_mustapha@yahoo.com

3

Paloeng Consuela BSc

8567159

consuela_paloeng@hotmail.com

4

Pancham, Ashvin BSc

8554345

apashvin@yahoo.com

5

Themen, I. Mo-B, Mo-A

497926

ithemen@hotmail.com

Algemene docenten
Nr

Naam

Mobiel

Werk-Email

1

Antonius, H. drs.

h.antonius@uvs.edu

2

Cameron, Rogier ir.

rogier.cameron@uvs.edu

3

Demon, I. Phd

4

Getrouw, D. B.Sc.

5

Gorisson, C. drs.

6

Hagens, K. MSc

7

Huisden M. Dr.

8821421

max.huisden@uvs.edu

8

Monsels, E. drs.

8856756

eduard.monsels@yahoo.com,

9

Tan, B. drs.

10

Venetiaan, S. Dr.

inez.demon@uvs.edu
8843623

d.getrouw@uvs.edu
c.gorisson@uvs.edu
kim.hagens@uvs.edu

b.tan@uvs.edu
8587561

s.venetiaan@uvs.edu
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11

Wip, D. ir.

d.wip@uvs.edu

Laboranten en assistenten
Nr

Naam

Mobiel

Werk-Email

Lab Infrastructuur
1

Makhanlal, Joy

8839019

joy.makhanlal@uvs.edu

2

Warner, Ruben

8748828

ruben.warner@uvs.edu

Waterbouwkundig Lab
1

Wonsoredjo, Samor BSc

2

Kromoredjo, Maurice

sammywong22@live.com
8621245

mkromoredjo@groupon.com

Studentenvertegenwoordigers
Nr
1

Naam
Studentencommissie
FTeW, Jabbar, S.

Mobiel

Werk-Email
8840779

studcie-ftew@uvs.edu

Examencommissielid
Nr
1

Naam
Zeegelaar, Ronny. MSc.

Werk-Email
8648241

parolin@surimail.sr

Opleidingscommissielid
Nr
1

Naam
Kishoen Misier Sahadew,
MSc.

Werk-Email
8593631

s.kishoenmisier@gmail.com

Studentendekaan
Naam
1

Werk-Email

M. Bansse

marianne.bansse@uvs.edu

Algemeen
Nr
1
2
3

Naam
Dekaan FTEW
RC studierichting
Infrastructuur
Directeur FTeW: Drs.
Sloot, J.

Werk-Email
ftew-decanaat@uvs.edu
ftew-infra@uvs.edu
8822923

j.sloot@uvs.edu

Administratie FTeW in Gebouw 16 - Infra
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Nr
1

Naam
Mrs. Sandhyadebie Bouwe-Satram

Werk-Email
8650130

sandhyadebie.satram@uvs.edu

Concierge FTeW in Gebouw 16 - Infra
Nr
1

Naam
S. Beharie

Werk-Email
8673673

Vergaderzaal/koffiekamer/docenten kamer-Gebouw 16
Tel: 465558 ext 351
Waterbouwkundig Lab
Tel: 465558 ext 341
Lab Infrastructuur
Tel: 465558 ext 342
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BIJLAGE VII: KLACHTEN OF ADVIES FORMULIER
Kopier dit klachten of advies formulier, vul het in en leveren het
in bij de Administratie FTeW, Gebouw 16, Kamer 51-52
Je bent niet verplicht elke cell in te vullen!

Naam/namen studenten:

Datum:
Onderwerp:

Telefoon of email adres contact persoon:
Probleem of advies omschrijving:

Voorstel(len):
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Overige aandachtspunten:

Dit klachten/advies formulier is bedoeld om de studierichting Infrastructuur spoedig op de
hoogte te stellen van geïdentificeerde problemen op het gebied van onderwijsactiviteiten.
Het kan dus gaan over een vak, een docent, een student, de faciliteiten of gewoon een
studieprobleem, of een ander probleem dat u heeft waarvoor u aandacht vraagt van de
richting etc. Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld. De Rc houdt hierbij nauw contact
met de studentencommissie en de studentendecaan.
Vat het probleem of advies kort samen, doch duidelijk, en lever dit formulier in een
gesloten envelop op naam van: “Rc Infrastructuur” bij de Administratie FTeW, Gebouw 16.
Dank voor je medewerking
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VIII. Standaard examenrooster
(In de maak)

IX. Standaard collegerooster
(In de maak)

X. Doorstromingseisen per jaar
(In de maak)
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Werkorganogram voor studenten en docenten
Onderstaand vindt U de taken van de verschillende personen en afdelingen van de
studierichting Infrastructuur. U wordt gevraagd deze werklijnen te volgen.
Richtingscoordinator
(Kamer 56-Gebouw 16 - tst 351)
Informatie m.b.t.
onderwijsprogramma’s (roosters,
docenten, practica ed)
Info m.b.t. onderzoeks- en
dienstverleningsprojecten
Aanschaf
onderwijsmateriaal/literatuur
Voorzieningen m.b.t.
onderzoeksmateriaal
Aantrekken
docenten/assistenten/secretaresse
/student assistenten
Info lezingen/workshops
Info m.b.t. collegemateriaal
Informatie/PR materiaal
studierichting/website
Voorzieningen m.b.t collegezalen
Info studiemogelijkheden
(lokaal/internationaal)
Info afstudeer-stage plaatsen
Info werkgelegenheid
Klachten/beroep m.b.t.
docenten/studenten/examen
problemen
Klachten m.b.t.
onderwijs/studiemateriaal
Klachten m.b.t.
onderzoeksactiviteiten/onderwijs
materiaal
Bemiddeling geschillen
Info studiebeursen
Overige zaken niet genoemd in
andere tabellen

Administratie Gebouw 16
Secretaresse
(Kamer 51-Gebouw 16 – tst 357/356)
Aanvraag uitschrijven bestelbon en
afhandeling: transport, TD, FZ, UCC,
etc
Financiële goedkeuring aanvragen
bestelbon/status
Info m.b.t. aan/afwezigheid van
docenten
Inleveren/afhalen
opdrachten/verslagen van docenten
Afhalen kantoormateriaal t.b.v.
docenten
Faxen
Post bezorging
Doorgeven gebreken
docentenkamers/collegezalen
Medische kist b.v. ongevallen
Afhalen tentamen resultaten
Intekenen examens
Inleveren/afhalen
opdrachten/verslagen van docenten
Afhalen collegedictaten
Afhalen studiegids
Kopieerwerk afgeven
Voorzieningen m.b.t. transport
Aanvraag verlof/melding
afwezigheid/ziekte ed.
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Examencommissie lid
(Gebouw 17 – tst 341)

Docenten
(Gebouw 16)

Aanvraag dispensatie
Aanvraag certificaten, BI, BII, Bul
Aanvraag cijferlijsten
Aanvraag hercorrectie
Aanvraag deeltentamens
Aanvraag vrijstelling
Aanvraag beroep mbt examens
Klachten mbt examens/aflegging/
inhoud
Aanvraag extra kansen
Keuzevakken lijst goedkeuring
Aanvraag afstudeerformulieren en
goedkeuring
Aanvraag voorlopige studieresultaten
Aanvragen voorlopig resultaat na
afstuderen

Begeleiding onderwijs
Bespreking
afstudeeronderzoek
Bespreking tentamen
resultaten
Info excursies
Info practica
Info computeroefening

Coördinator Laboratoria
(Kamer 56-31/32-Gebouw 16 – tst
342/341)
Uitvoeren van proeven in het kader
van onderwijs
Uitvoeren van proeven in het kader
van afstudeerproject
Uitvoeren van proeven in het kader
van onderzoeks en
dienstverleningsprojecten d.t.k.v.
studenten, docenten en derden

Personeelszaken
(Gebouw 6 – tst 224)

Verlof aanvraag
Info mbt medische zaken
Info mbt werkcontracten

Bureau Studenten Zaken
(Gebouw 6 – tst 223)

Inschrijvingen
Stagecontracten
Contracten voor student
assistenten
Info studiefinanciering
Info studiebeurzen
(BOS/Buitenland)
Medische verzekering

Studentencommissie lid
(Kamer 51-Gebouw 16 – tst
356)
Info studentencommissie
reglement
Informatie/PR materiaal
studierichting
Klachten
docenten/studenten
Info examens
Info reglementen/wetten
universiteit
Info student-assistentschap
Info studiemogelijkheden
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Docenten hoek
Instructies voor docenten
1

Algemeen :
De docent heeft kennis van het Examenreglement 2004
De docent heeft kennis van het Faculteitsreglement 1996
De docent heeft kennis van de Universiteitswet, met bijlagen
De docent heeft kennis van het Orde reglement Disciplinaire maatregelen
2006
De docent heeft kennis van het Werkorganogram van de studierichting
Infrastructuur 2013/2014
De docent heeft kennis van het afstudeerreglement FTeW-BAMA
2006
De docent heeft kennis van de studiegids
AdeKUS regels http://ao.uvs.local/
Onderwijs
Onderwijsactiviteiten (excl. excursies, practica) kunnen alleen van Maandag t/m Vrijdag
van 7.00-17.00 uur plaats vinden en wel binnen het semester. In uitzonderlijke gevallen kan
hiervan worden afgeweken en wel i.o.m. de richtingscoordinator.
Spreekuren
Voltijdse docenten zijn alleen tijdens bovengenoemde dagen en uren beschikbaar voor de
studenten (b.v. stellen van vragen, begeleiding), maar kunnen hiervoor ook een vast
spreekuur hanteren. Dit spreekuur wordt aangegeven op de deur/raam van de kamer of op
het mededelingen bord. Deeltijdse docenten zijn inprincipe slechts beschikbaar op de uren
van het collegerooster, maar afspraken buiten deze uren zijn mogelijk i.o.m. de docent.
Daarvoor wordt een collegezaal gebruikt of de vergaderzaal van de studierichting (kamer 5655 in gebouw 16).
Afwezigheid en inhalen van colleges
Docenten die vanwege afwezigheid onderwijsactiviteiten moeten inhalen, dienen
inhaalcolleges in te lassen. Indien dit niet mogelijk is, dient contact te worden gemaakt met
de Rc en de Examencommissie lid. De aankondiging geschiedt op het mededelingenbord
d.t.k.v. het secretariaat. U wordt gevraagd geen colleges te verzorgen in de studieweek; wat
1

Digitale versie van de documenten kan worden opgevraagd via: ftew-infra@uvs.edu
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wel voorkomt en nuttig is, is een vragen uur ter voorbereiding van de student op het
examen.
Ondersteuning van onderwijsactiviteiten: vindt plaats door het secretariaat (b.v. transport,
inleveren van verslagen, afgifte collegemateriaal e.d.)
Collegemateriaal
De docent zorgt d.t.k.v. het secretariaat dat het collegemateriaal t.b.v. studenten uiterlijk in
de eerste week van het betreffend semester ter beschikking is van de student. Geadviseerd
wordt om collegemateriaal uiterlijk 4 weken voor de start van uw college aan het
secretariaat af te geven voor verdere afhandeling (intekenlijst, copieren en verkoop) met de
studenten.
15 minuten pauze
Elk college start op 15 minuten na een uur (b.v. 8.15 uur, 13.15 uur, 17.15 uur) en duurt 45
minuten, waarna weer een 15 minuten pauze wordt ingelast. Indien het college moet
starten en geen der studenten na 15 minuten nog is gekomen (b.v. 8.30 uur, 13.30 uur),
zonder bericht, kan het college als vervallen worden beschouwd en de docent stelt de Rc op
de hoogte hiervan.
Geen onderwijsactiviteiten
Er mogen geen onderwijsactiviteiten worden gehouden in de studievrije week, sportweek,
examenperiode, op zaterdag/zondag en de vakantie. Alleen instructies/vragen uren t.b.v.
examens zijn toegestaan. Uitzonderingen geschieden i.o.m. de Rc.
Inhaalcolleges
Indien u inhaalcolleges nodig heeft, kunt u dit met de studenten onderling regelen.
Aanvraag van een zaal voor die colleges dient met de Rc te worden afgestemd. Indien uw
colleges niet binnen het semester/kwartaal zijn afgerond, kunnen deze na afstemming met
de Rc, doorlopen in het volgend semester/kwartaal. Voor de start van het volgend
semester/kwartaal moet u de Rc een herinnering geven voor de inroostering. De tentamen
datum kan na afronding van de stof i.o.m. de studenten worden voorgehouden aan de
examencommissielid Infra en die zal u verder assisteren in het proces.
Computer zaal voor colleges-practica
De FTeW heeft de beschikking over een Cyberhall met 25 Pc’s en een beamer. Indien u
computers nodig heeft voor uw college, kunt u deze aanvraag doen via de Rc. U dient de Rc
de melden welke software u wenst te gebruiken, zodat die op tijd kan worden geïnstalleerd.
De aanvraag dient aan het begin van het semester/kwartaal te worden gedaan.
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Tentamens (deeltentamens, inhaal tentamens)
Voor de procedures van tentamens worden verwezen naar het uitgebreid reglement van de
examencommissie. U kunt dit per email opvragen (ftew-infra@uvs.edu)
De docent stelt procedures voor de beoordeling van tentamens/opdrachten/verslagen e.d.
op d.t.k.v. het examencommissie lid en Rc en een van hen laat dit d.t.k.v. het secretariaat
bekend maken op het mededelingenbord/Gebouw 16 en wel uiterlijk 2 weken voor de
deadline. Dit geldt alleen indien het verschilt van de huidige beoordeling zoals omschreven
in het curriculum (studiegids). De beoordelingsprocedure dient tevens aan het begin van het
college mondeling te worden medegedeeld aan studenten.
Alle aanvragen voor (deel)tentamens dienen via de Examencommissie te geschieden en
kunnen alleen volgens de procedure van de Examencommissie worden gehonoreerd.
Docenten die voor dec/febr/mei/juni hun eerste tentamenwerk indienen, kunnen gelijk het
hertentamenwerk voor de Augustus periode indienen bij de Administratie FTeW/Gebouw
17 of Gebouw 16.
Alle afwijkingen van het collegerooster en examenrooster m.b.t. onderwijsactiviteiten (b.v.
aankondiging deeltentamens, veldpractica, excursies, inhaalcolleges buiten normale uren)
dienen d.t.k.v. de Rc te geschieden en worden bekendgemaakt op het mededelingen bord
d.t.k.v. het secretariaat. Deze wijzigingen dienen minstens 5 werkbare dagen van te voren te
geschieden.
Voor alle overige procedures m.b.t. onderwijsactiviteiten, dienen de bovenstaande
reglementen en wetten te worden gevolgd.
Aanvraag student assistenten
Jaarlijkse kunt U een aanvraag doen voor een student assistent voor uw vak. Hiervoor zijn de
regels vervat in een apart reglement. U kunt dit per email opvragen (ftew-infra@uvs.edu).
Deze aanvraag dient minstens 2 maanden voor aanvang te worden aangevraagd via de Rc.
Kantoormaterialen
Kantoor materialen (papier, pennen, enveloppen, mappen, toiletpapier, koffie, thee etc)
kunnen dagelijks worden opgehaald bij de administratie FTeW in gebouw 16. Grote
hoeveelheden (bv. voor meetings) dienen ruim 4 weken van te voren worden aangevraagd,
zo ook bijzondere artikelen (z.a. cartridges). Indien er artikelen zijn die normaal niet door
AdeKUS worden aangekocht in voorraad, kunt u een financiële aanvraag indienen met het
bedrag en artikel naam, en de administratie gebouw 16 vraagt de middelen aan. Eens de
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aanvraag is goedgekeurd kunt u dit artikel aanschaffen en de bon inleveren bij de
administratie gebouw 16. Let wel, deze procedure kan 3 weken duren.
Transport
Aanvraag van transport (bus, wagen, pick up) voor excursies of veldbezoeken of
werkafspraken (b.v. buiten Paramaribo) voor docenten en studenten dient minstens een
maand van te voren te worden aangevraagd bij de administratie gebouw 16. Dit kan per
email of telefonisch, waarbij de volgende gegevens vermeldt moeten worden: doel, kader
(b.v. vak, afstudeer, project, vergadering), datum, vertrek en aankomst tijd, vertrek en
aankomst plaats (b.v. FTeW, Gebouw 16), begroting (indien kosten worden aangevraagd b.v.
verblijf), verantwoordelijke docent voor die dag(en), en aantal studenten die meegaan. Een
dag voor uw vertrek beldt u naar de administratie gebouw 16 om te vragen of alles in orde
is of rechtstreeks naar de afdeling Transport van AdeKUS: tel 465558 tst 235.
Excursies
Instructies voor excursies staan vermeldt in hoofdstuk 4. Er ligt een medische box en
geluidspeaker ook ter beschikking in de vergaderzaal K55-56.
Copieren collegemateriaal
Voor het laten copieren van uw collegemateriaal voor de studenten, zijn de volgende opties
mogelijk:
u geeft een kopie aan de studenten die dat verder zelf copieren
u vraagt de administratie gebouw 16 dat centraal te doen voor de studenten (normaal
heeft de Rc een exemplaar van alle collegedictaten van docenten). Deze aanvraag
dient wel 4 weken van te voren worden gedaan.
Aanvraag financiële middelen voor onderwijs en onderzoeksdoeleinden
Binnen het budget van de richting bestaat de mogelijkheid om jaarlijks literatuur, software,
instrumenten, e.d. aan te vragen. Deze moeten gelinked zijn aan een vak. Hiervoor moet u
uw aanvraag ruim 4 weken van tevoren opsturen naar de administratie gebouw 16 met het
volgende: doel, kader (b.v. vak, afstudeer, project), offerte van de aangevraagde artikelen
voor software en instrumenten (incl. bank relatie van bedrijf van levering). Na 4 weken
wordt u gemeld van de aanvraag en gaan we over tot bestelling. Voor boeken, normen,
tijdschriften, e.d. moet vermeldt worden: titel, auteur en ISBN. De aanvragen zullen
beoordeeld worden door de Rc en u zal worden gemeld over uw aanvraag. De bestelde
artikelen blijven eigendom van AdeKUS en worden dan ook geplaatst onderbeheer van de
richting, zij in de laboratoria of bibliotheken.
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Ps. U kunt ook boeken lenen bij buitenlandse universiteiten, de aanvraag doet u bij de
AdeKUS bib en het boek wordt gehaald. U kunt best een kopie maken en het boek wordt
teruggestuurd. U wordt wel sterk geadviseerd academische boeken te gebruiken (b.v. van
Universiteiten).
Binnenlandse en buitenlandse reizen
Docenten die in het kader van onderzoek binnenlandse of buitenlandse reizen wensen te
ondernemen, en een beroep op het budget van AdeKUS wensen te doen, dienen minstens
twee maanden van te voren een budget aanvraag in te dienen bij de administratie gebouw
16, waarbij op deze aanvraag ook vermeldt staan: doel, plaats, kader, uw bijdrage in deze
reis t.b.v. AdeKUS, indicatie reis of veldprogramma. Twee weken voor uw vertrek kunt u
contact maken met de Rc of de administratie gebouw 16 om te vragen als uw aanvraag is
goedgekeurd, waarna de afhandeling start.
Secretariaat Infrastructuur
Het secretariaat Infrastructuur o.l.v. Sandhia Bouwe (Adm. gebouw 16), is er voor U. Daar
kunt u terecht voor werkmaterialen t.b.v. onderwijs en onderzoek z.a. papier, pennen,
mappen, enveloppen en nog veel meer; verder copieren, scannen, printen; zo kunt u een
print opdracht van huis uit mailen naar het secretariaat. Ook de voorbereiding van een
meeting die u hebt met docenten in de vergaderzaal, en het klaarleggen van stukken, koffie
etc. Ook inleveren van opdrachten van studenten kan hier gebeuren.
Concierge Infrastructuur

De richting heeft voor u ter beschikking, de conciërge, Satish Beharie. Zijn taken zijn o.a.
ondersteundende diensten aan u te verlenen bij b.v. colleges (organisatie van de zaal), maar
ook kunt u problemen over zalen, uw kamer, apparatuur, veiligheid, logisteke
werkzaamheden bij workshops, lezingen, afstudeerdagen e.d. aan hem doorgeven. Hij zal de
ook Rc op de hoogte stellen hiervan.
Hij is direct te bereiken via:
T: 465558 tst 299, 298 of via 357
M: 8673673
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Koffie corner en vergaderzaal docenten
De vergaderzaal van de docenten bevindt zich in gebouw 16, kamer 56-57. Deze zaal is 1x24
uur open via een automatische deurslot. De code krijgt u van de Rc. In deze zaal bevinden
zich de werkgemakken voor een presentatie (beamer, laptop, wifi), tafels en stoelen, kopie
machine, printer e.d. Ook koffie, thee, water en overige zaken. Gebruik van deze zaal voor
regelmatige vergaderingen kan alleen via reservatie en wel via: ftew-infra@uvs.edu, 465558
tst 357 of M: 8500283. Overig incidenteel gebruik kan elk moment, zolang u ziet dat op het
rooster (raam geplaats) de zaal vrij is. Alle spullen voor gebruik in deze zaal zijn gratis.
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Competenties van docenten
A. Ontwikkelen van onderwijs, de docent kan:
een cursus (her)ontwikkelen met concreet geformuleerde leerdoelen
voor het bereiken van de leerdoelen effectieve, efficiënte en motiverende
werkvormen ontwikkelen en daarbij bijpassend studiemateriaal kiezen en/of
ontwikkelen (dictaat, opdrachten, practica handleidingen e.d.)
rekening houden met het beginniveau van de studenten
rekening houden met de specifieke vakdidactische eisen van het vakgebied
een relatie leggen tussen de inhoud van de door hem verzorgde
onderwijsonderdelen en het wetenschappelijk onderzoek in zijn vakgebied
een toetsingsplan of beoordelingsplan inclusief beoordelingscriteria ontwerpen en
op basis daarvan examenvormen ontwikkelen om vast te stellen of de leerdoelen
op voldoende niveau door de studenten bereikt zijn
B. Uitvoeren van onderwijs, de docent kan:
inzicht geven in vastgestelde leerdoelen of competenties
op basis van vastgestelde leerdoelen en beginniveau van de studenten effectieve
en efficiënte werkvormen toepassen (inclusief practica, excursies, lezingen,
computer gestuurd onderwijs e.d.) en bijpassend studiemateriaal aanbieden
studenten motiveren hun eigen leerproces, inhoud en vorm te geven
technische hulpmiddelen didactisch gebruiken
groepen en individuele studenten begeleiden en effectief feedback geven bij het
leerproces
studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van academische vaardigheden
het leerproces van groepen en individuele studenten beoordelen
op basis van de toetsresultaten van de student beoordelen of de leerdoelen zijn
bereikt
C. Organiseren en coördineren van onderwijs, de docent kan:
in teamverband (bijv. in vergaderingen) met collega's activiteiten afstemmen en
samenwerken
onderwijsmateriaal, tentamens, bekendmaking resultaten, administratieve
handelingen, en afwerking van onderwijsactiviteiten logistiek plannen, en goed en
tijdig uitvoeren bijv. via Moodle
D. Evalueren van onderwijs, de docent kan:
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een evaluatieplan maken, uitvoeren en de evaluatieresultaten analyseren met
conclusies over kwaliteit van onderwijs
kan de resultaten van de afgenomen tentamen of verslag of presentatie analyseren
met conclusies over kwaliteit van leren, onderwijs en tentamen
aanbevelingen ter verbetering formuleren en uitvoeren zowel op het gebied van
onderwijsprocessen als onderwijsproducten
E. Professionalisering, de docent kan:
inzicht in (ontwikkelingen in) de didactiek van het hoger onderwijs verwerven en
toepassen, zodat de gebruikte methoden passen bij de gestelde leerdoelen of
competenties
reflecteren op zijn/haar eigen werk en het werk van studenten en knelpunten
signaleren ten aanzien van het eigen functioneren (bijv. via feedback)
op basis van reflectie voornemens ter verbetering, persoonlijke doelstellingen en
activiteiten formuleren ten aanzien van de eigen professionele ontwikkeling
F. Interesseren, de docent kan:
de docent heeft passie, is bevlogen en kan studenten enthousiast maken voor het
vak en heeft zelf wat humor.
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Taken docenten en medewerkers
Richtingscoordinator - 25% taakbesteding
De taken van de Richtingscoordinator behelzen het navolgende:
1.
is lid van het faculteitsbestuur en als vertegenwoordiger van de studierichting
mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op het gebied van onderwijs,
onderzoek en dienstverlening van de faculteit
2.
draagt zorg voor de samenstelling van het studieprogramma en het aantrekken en
inroosteren van docenten (voltijds/deeltijds)
3.
bewaakt mede de kwaliteit en het niveau van de studierichting (docenten,
curriculum en onderzoeksprogramma’s)
4.
geeft leiding aan het wetenschappelijk corps, de staf en overige medewerkers van
de studierichting
5.
bevordert de interne communicatie binnen de studierichting, middels periodieke
werkbijeenkomsten e.d. met medewerkers en studenten
6.
onderhoudt externe contacten i.v.m. activiteiten van de studierichting
7.
draagt zorg voor de logistieke ondersteuning van docenten en studenten (bij
veldbezoeken e.d.) en voor de aanvraag van (financiële) middelen i.v.m. activiteiten van de
studierichting
8.
is verantwoordelijk voor het samenstellen en de goedkeuring van het jaarplan en
de jaarbegroting van de studierichting en is ook mede verantwoordelijk voor een juiste
bestemming van de middelen die beschikbaar komen uit de verschillende projecten en een
juiste verantwoording hiervan
9.
stimuleert het wetenschappelijk onderzoek binnen de studierichting
10.
is de eindverantwoordelijke van alle faciliteiten en goederen die vallen onder het
beheer van de desbetreffende studierichting w.o. de werkhallen, de laboratoria, vervoer,
apparatuur e.d.
11.
is uit hoofde van deze functie voorzitter van de beoordelingscommissie bij het
afstuderen van studenten van de studierichting
12.
Is lid van het Faculteitsbestuur van de FTeW
13.
Is lid van de Instituutsraad van Intec
14.
verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.
Wrnd Richtingscoordinator - 10% taakbesteding
De hoofdtaken van de Wrnd Richtingscoordinator behelzen het navolgende:
1.
draagt mede zorg voor de samenstelling van het studieprogramma en het
aantrekken en inroosteren van docenten (voltijds/deeltijds);
2.
bewaakt het niveau en de kwaliteit van de opleiding (docenten, curriculum en
onderzoeksprogramma’s) ;
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3.
ziet samen met de RC toe op een vlotte doorstroming van studenten binnen het
onderwijsprogramma;
4.
geeft bij afwezigheid van de RC leiding aan het wetenschappelijk personeel , de staf
en overige medewerkers van de studierichting;
5.
neemt deel aan werkbijeenkomsten en helpt mede de interne communicatie van
de richting te bevorderen;
6.
onderhoudt in samenspraak met de RC externe contacten i.v.m. de activiteiten van
de studierichting;
7.
vertegenwoordigt bij afwezigheid of onstentenis van de RC de studierichting in het
faculteitsbestuur;
8.
verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden
9.
Lid van de opleidingscommissie van de FTeW
Examencommissielid - 15% taakbesteding
De taken van het Examencommissielid zijn:
1.
het vaststellen van de uitslag van iedere student e.e.a. met inachtneming van de
bepalingen van het Examenreglement
2.
het opmaken van schriftelijke verslagen betreffende al hun werkzaamheden en
werkzaamheden op het gebied van het afnemen van tentamens en examens
3.
maken van analysen van examenresultaten per vak en rapporteren
4.
maken van overzichten van inschrijvingen en afstudeerders
5.
maken van rendements analyse
6.
organiseren en uitvoeren van vak enquetes
7.
houden van presentaties van de resultaten
Opleidingscommissielid - 15% taakbesteding
De taken van het Opleidingscommissielid zijn:
1.
het beoordelen en adviseren over onderwijsverbeteringen
2.
het toetsen van regels van het referentiekader
3.
monitoren van het verbetertraject dat wordt afgesproken, inclusief het
verbetertraject voor accreditatie.
4.
zorgen voor onderlinge afstemming tussen de leden en de richtingen
5.
opstellen van onderwijsverbeteringsmodellen en zorgen voor de implementatie
6.
opstellen van jaarlijkse ZER rapporten, met alle onderdelen erin
7.
organiseren, begeleiden en rapporten van ZER en Accreditatie gesprekken en
meetings
8.
houden van presentaties van de resultaten
Labcoordinator (Lab Infrastructuur en Waterbouwkundig lab)
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De taken van de Labcoordinator zijn:
1.
het organiseren van practicum/proeven voor docenten en studenten
2.
het doen van onderzoek en dienstverlening voor derden
3.
opstellen van investeringsplannen
4.
zorg dragen van ZER en accreditatie van het lab
5.
zorgen dragen van het dagelijks management van het lab incl. bestellingen,
rapportages, personeel en financiele aangelegen.
6.
het produceren van een jaarverslag incl. presentatie van de verrichtingen
Studentencommissielid
De taken van het Studentencommissielid zijn:
1.
het onderhouden van contacten met studenten van de FTeW
2.
het evalueren van de studentenproblematiek
3.
het doen van voorstellen aan de decaan (via de coordinator in het FTeW bestuur)
en/of college van bestuur (via de Studentenvertegenwoordiger in het UvS bestuur)
4.
het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit, en
5.
het onderhouden van contacten met andere studentencommissies ivm uitwisseling
van informatie en afstemming van werkzaamheden.
Secretaresse
De taken van de Secretaresse zijn:
1
Uitgaande correspondentie opmaken, inboeken, verzenden
2
Inkomende correspondentie van een nummer voorzien, en verwerken in een
electronische lijst
3
De voorraden bijhouden en aanvullen, middels aanvraagbonnen gericht naar het
magazijn, de huishoudelijke dienst en/of financiele zaken
4
Aanvraagbonnen opmaken, afhandelen en registreren. (Naast de kantoorbenodigheden,
betreft dit ook technische artikelen en diensten verzorgd door de overige afdelingen van de
universiteit)
5
Financiele administratie van de inkomsten en uitgaven van de afdeling bijhouden; jaarlijks
een financieel balans uitbrengen
6
Convocaties opstellen, stukken voor de vergadering gereedzetten en afhankelijk van de
aard van de vergadering notuleren en deze na opmaak distribueren
7
Dictaten voor de diverse colleges invoeren (zowel tekst als formules)
8
Diverse verslagen invoeren en afwerken: jaarverslagen, projectverslagen e.d.
9
Archievering van de diverse ingekomen stukken: correspondentie, verslagen, stukken ter
informatie, bulletins e.d.
10
Tentamens invoeren en assisteren bij het doorgeleiden van de gecorrigeerde werken
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11
Literatuur in de afdelingsbibliotheek categoriseren, van een nummer voorzien en
electronisch opbrengen
12
De uitleen van literatuur en dictaten electronisch bijhouden
13
Studentenadministratie electronisch opmaken en bijhouden, inhoudende de resultaten
en persoonlijke gegevens
14
Voorbereidingen treffen voor studenten die stage of afstudeerproject lopen (d.w.z de
aanvraagbrieven opstellen, de telefonische contacten uitvoeren, de afspraken voor
werkbesprekingen maken, de formulieren invullen, regelingen voor hun presentaties en het
doorgeleiden van de rapporten)
15
Dictaten van de colleges distribueren
16
Telefoongesprekken aannemen en uitvoeren en deze eventueel doorgeleiden
17
Email, zowel algemene als van de richtingscoordinator, checken en verzorgen
18
Afspraken voor de richtingscoordinator maken en de agenda bijhouden
19
Post distributie
20
Gastvrouw zijn bij vergaderingen met gasten.
Algemeen docent
De hoofdtaken van de Algemeen docent zijn:
1.
verzorgt zelfstandig colleges en practica, begeleidt studenten en toetst de
opgedane kennis middels o.a. het afnemen van tentamens,verslagen en werkstukken;
2.
is de hoofd- of mede- begeleider van studenten bij stage en afstudeeropdrachten
i.v.m. het afronden van hun studie;
3.
onderhoudt via de RC contacten met bedrijven, instituten en instellingen i.v.m.
praktijk- en onderzoeksopdrachten voor de studenten;
4.
houdt de nationale en internationale ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij,
middels het bijwonen van seminars, conferenties en trainingen;
5.
selecteert relevante literatuur en onderwijsmethoden en ontwikkelt op basis
hiervan het lesmateriaal en studie- of praktijkopdrachten;
6.
verricht onderzoek, verleent diensten en geeft desgevraagd adviezen aan derden;
7.
verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.
De functie-eisen zijn:
1.
in het bezit van een MSc diploma
2.
heeft ten minste 3 jaar praktijkervaring
3.
beschikt over didactische kennis en vaardigheden
4.
beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
5.
beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen
6.
is flexibel, creatief en inventief
7.
kan in teamverband werken
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8.

is integer en plichtsgetrouw

Hoofddocent
De hoofdtaken van de Hoofddocent zijn:
1.
draagt bij aan de ontwikkeling van curriculumonderdelen, verzorgt colleges en
begeleidt studenten bij het uitvoeren van praktijkopdrachten, afstudeer- en
onderzoeksprojecten op bachelors niveau;
2.
evalueert periodiek samen met de Lector en Lector Magnus (Hoogleraar) de
curriculum onderdelen (subkennisgebieden) van de vakgroep en zorgt waar nodig voor
bijstelling van de eigen curriculum onderdelen (subkennisgebieden) (vakonderdelen);
3.
bewaakt samen met de Lector en Lector Magnus (Hoogleraar) de kwaliteit van het
onderwijs van de vakgroep;
4.
werkt nieuw in dienst getreden wetenschappelijk medewerkers (de Algemeen
docent en de Adjunct wetenschappelijk medewerker) in voor bepaalde taken;
5.
initieërt onderzoeks- en dienstverleningsprojecten of alleen of in een onderzoeksgroep binnen het vakgebied of ten behoeve van derden;
6.
profileert zich naar buiten toe als expert (of vakdeskundige) van de studierichting;
7.
publiceert op regelmatige basis onderzoeksresultaten in vaktijdschriften, stimuleert
anderen tot publicatie, houdt voordrachten op conferenties en draagt bij aan
conferentiepapers;
8.
verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.
De functie-eisen zijn:
1.
is gepromoveerd of in het bezit van een MSc diploma met ten minste tien jaren
ervaring in het verzorgen van onderwijs en onderzoek op universitair niveau en
publiceert reeds binnen het vakgebied;
2.
beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
3.
beschikt over goede contactuele eigenschappen;
4.
kan in teamverband werken;
5.
is flexibel, creatief en inventief;
6.
is integer en plichtsgetrouw;
Assistent Docent
De hoofdtaken van de Assistent Docent zijn:
1.
coördineert en verzorgt practica voor studenten;
2.
verzorgt onder supervisie van een Hoofd- of Algemeen docent colleges in de
toegewezen curriculum onderdelen (subkennisgebieden) of vakonderdelen ;
3.
begeleidt op verzoek studenten bij stage projecten (praktijkbegeleiding);
4.
voert binnen het vakgebied projecten uit voor de studierichting of ten behoeve van
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5.
6.

derden (dienstverlening);
houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij middels het bijwonen van lezingen,
seminars, conferenties en trainingen;
verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

De functie-eisen zijn:
1.
in het bezit van een BSc diploma
2.
beschikt over didactische kennis en vaardigheden (voor medewerkers die
colleges/practica zullen gaan verzorgen)
3.
beschikt over voldoende communicatievaardigheden in woord en geschrift (w.o.
rapportage van onderzoek en onderzoeksresultaten)
4.
beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen
5.
is flexibel, creatief en inventief
6.
is bereid tot verdere scholing en ontwikkeling.
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Enkele feiten en trends over de studierichting Infrastructuur
Personeel 2013-2014
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Totaal aantal ingeschreven studenten vanaf 1990 tot heden: ong. 513
Totaal aantal afgestudeerden vanaf 1990 tot heden: min. 227
Aantal eerste jaarstudenten 2013-2014: ong. 57
Aantal afgestudeerden in 2013-2014: ong. 69
Onderwijs en onderzoek 2013-2014
Bachelor opleidingen: 1
Aantal afgeronde/lopende onderzoeksprojecten: 5
Master opleidingen: Aantal afgeronde Bachelor afstudeeropdrachten: 69
Post bachelor trainingen/
Aantal afgeronde master afstudeeropdrachten: cursussen: 1
Aantal lopende doctoraats onderzoeken: 2
Post master trainingen /
Aantal publicaties, peer reviewed papers: 4
cursussen: 4
Aantal wetenschappelijke presentaties: Aantal wetenschappelijke posters: 2
Budget, inkomsten en uitgaven 2013-2014
Begroting: SRD 2,000,000
Inkomsten (derde geldstroom/dienstverlening): ong. SRD 127,500 | USD | Euro
Uitgaven richting: minimaal SRD 260,000
Uitgaven projecten: minimaal SRD 152,000
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Voorbehoud:
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de gegevens in deze gids, is het
mogelijk dat tussentijdse veranderingen kunnen optreden. De studierichting Infrastructuur brengt deze gids dan
ook uit onder voorbehoud van wijzigingen.
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Mijn examenresultaten (handmatig met pen invullen)
Naam

: …………………………………………………………….

Huis tel/Mob.

: …………………………………………………………….

Email

: …………………………………………………………….

Adres

: …………………………………………………………….

Inschrijvingsjaar

: ……………………………

Inschrijf ID nummer : ……………………………
Diploma
Cijfers

: O VWO | O HAVO | O NATIN | O overig: ….
VWO
NATIN SCHAKELJAAR OVERIG

Nederlands
Engels
Wiskunde I
Wiskunde II
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Aardrijkskunde
Economie I
Ja
Ik kan zwemmen
O
Ik heb een pc/laptop
O
Ik heb de beschikking over internet
O
Ik heb hoogtevrees (> 10 m opklimmen)
O
Ik heb een studielening of studiebeurs van ………… O

Nee
O
O
O
O
O
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(Vul de tabel alsvolgt in: met rood => als je een vak niet hebt gehaald; met blauw => als een vak is afgerond);
allee cijfers moeten worden ingevuld; ook de onvoldoendes.

Eindcijfer van examen
Curriculum onderdeel

ste

1

kans

de

2

kans

de

3

kans

de

4

kans

de

5

kans

Overige
kansen

Semester 1

Basisvaardigheden 1
Bouwmaterialen
Lineaire algebra 1
Mechanica van constructies 1
Milieu en duurzame infrastructuur
Wiskunde, Analyse 1-A
Wiskunde, Analyse 1-B

Curriculum onderdeel

ste

1

kans

de

2

kans

de

3

kans

de

4

kans

de

5

kans

Overige
kansen

Semester 2

Natuurkunde IS
Lineaire algebra 2
Materiaaltechnologie
Mechanica van constructies 2
Statistiek 1
Wiskunde, Analyse 2
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Curriculum onderdeel

ste

1

kans

de

2

kans

de

3

kans

de

4

kans

de

5

kans

Overige
kansen

Semester 3

Basisvaardigheden 2
Bouwmethodiek
Differentiaal vergelijkingen
Grondmechanica en
funderingstechnieken
Maatvoering en geo-informatie
Mechanica van constructies 3
Curriculum onderdeel

ste

1

kans

de

2

kans

de

3

kans

de

4

kans

de

5

kans

Overige
kansen

Semester 4

Inleiding architectuur
Mechanica van constructies 4
Ruimtelijke ordening
Stedelijk waterbeheer
Wiskunde, Analyse 3
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ste

Curriculum onderdeel

1

kans

de

2

kans

de

3

kans

de

4

kans

de

5

kans

Overige
kansen

Semester 5

Basisvaardigheden 3
Bouworganisatie
Duurzame verkeersbouwkunde
Kwaliteitszorg
Landgebruik en beheer
Mechanica van constructies 5
Keuzevakken (min. 12 sp):

Bouwfysisch ontwerpen
Detailleren
Verkeerskunde
Vloeistofmechanica
Waterbouwkundige constructies
Watershed management
Overige keuzevakken

Curriculum onderdeel

ste

1

kans

de

2

kans

de

3

kans

de

4

kans

de

5

kans

Overige
kansen

Semester 6

Integraal afstudeeropdracht

Aldus naar waarheid ingevuld, de student.
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BELANGRIJKE CONTACT GEGEVENS
Administratie FTeW
AdeKUS Bibliotheek
Bureau Studentenzaken
Cyberhall FTeW
Dekaan FTeW
Examencommissie lid
Laboratorium Infrastructuur
Opleidingscommissie lid
Richtingscoordinator
Studentencommissie lid
Studentendekaan
UCC computercentrum
REPRO AdeKUS
Waterbouwkundig Lab
Assitentie op AdeKUS

Ambulance
Artsen in het weekend
Brandweer
Eerste hulp
EHBO
Meldkamer
Politie

: 465558 tst 299, 357
: 465558 tst 268
: 465558 tst 215
: 465558 tst 374
: 465558 tst 316, 330
: 465558 tst 342
: 465558 tst 342
: 465558 tst 355
: 465558 tst 355
: 465558 tst 357
: 465558 tst 315
: 465558 tst 400
: 465558 tst 275
: 465558 tst 341
: 465558 tst 200
Ingeval van diefstal, bedreiging, ongeval of anders, bel via een telefoon toestel in
en der kamers van AdeKUS gewoon naar het toetsel
nummer: #200. Je krijgt dan de wachter/beveiliging van AdeKUS en die zal je
verder assisteren.
: 113
: 148
: 110, 491111
: 113, 110
: 442222
: 115
: 115, 498573
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Richtingscoordinator
R. Nurmohamed Ph.D. MSc BSc
Tel: 465558 tst 351, 355
Mob: 8500283
Fax: 495005
Email: r.nurmohamed@uvs.edu
Gebouw 16, Kamer 56

Wrnd. Richtingscoordinator
S. Kishoen Misier MSc
Tel: 465558 tst 351, 355
Mob: 8593631
Fax: 495005
Email: s.kishoenmisier@gmail.com
Gebouw 16, Kamer 54

Opleidingscommissie lid :
S. Kishoen Misier MSc
Tel: 465558 tst 351, 355
Mob: 8593631
Fax: 495005
Email: s.kishoenmisier@gmail.com
Gebouw 16, Kamer 54

Studentencommissie lid:
Tel: 465558 tst 356
Fax: 495005
Email: studcie-ftew@uvs.edu
Gebouw 16
Coordinator Laboratorium Infrastructuur
R. Zeegelaar MSc
Tel: 465558 tst 342
Mob: 8648241
Fax: 495005
Email: r.zeegelaar@uvs.edu
Gebouw 16, Infralab

Examencommissie lid:
R. Zeegelaar MSc
Tel: 465558 tst 342
Mob: 8648241
Fax: 495005
Email: r.zeegelaar@uvs.edu
Gebouw 16
Secretariaat / Administratie voor Infrastructuur
S. Bouwe
Tel: 465558 tst 357-356
Fax: 495005
Email: sandhyadebie.satram@uvs.edu
Gebouw 16, Kamer 52
Concierge FTeW cq Infrastructuur
S. Beharie
Tel: 465558 tst 299-298
Mobiel: 8673673
Email: Gebouw 17

Coordinator Waterbouwkundig Laboratorium
Prof. Dr. S. Naipal
Tel: 465558 tst 341
Mob: 8715714
Fax: 495005
Email: s.naipal@uvs.edu
Gebouw 16, WBL
Studenten dekaan
M. Bansse
Tel: 465558 tst 314
Mob: 8760349
Fax: 495005
Email: marianne.bansse@uvs.edu
Gebouw 17

Website:
http://adekus.uvs.edu/ftew

Moodle:
http://moodle.uvs.edu

Email (info/vragen/klachten etc):
ftew-infra@uvs.edu
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