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Voorwoord 

Van harte welkom bij de studierichting Milieuwetenschappen aan de Anton de Kom 
Universiteit van Suriname (AdeKUS). Deze studiegids is samengesteld voor het 
academische jaar 2014/2015. Het is bestemd voor de studenten die zich hebben 
ingeschreven voor de Bachelor opleiding Milieuwetenschappen. 
Het doel van de gids is om jullie zo goed mogelijk te informeren over de richting 
Milieuwetenschappen en de belangrijke zaken die relevant zijn tijdens de 
studieperiode. We hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn, maar we moeten 
jullie er wel op attenderen dat er wijzigingen kunnen zijn. Die zullen echter niet van 
dusdanige aard zijn dat die jullie hele studie beïnvloeden.  
 
De opzet van de gids is als volgt: 
In de eerste hoofdstukken wordt informatie verschaft over de studierichting. 
Vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van de Anton de Kom Universiteit van 
Suriname, de Faculteit der Technologische Wetenschappen en praktische zaken die 
voor jullie van belang zijn. Volg de inhoudsopgave. 
 
Namens de studierichting Milieuwetenschappen wensen we jullie een prettige 
samenwerking toe met de wens dat jullie allemaal deze opleiding succesvol 
afronden.  
 
 
Namens alle docenten Milieuwetenschappen, 
Sonja Carilho, MSc. 
Rc. Milieuwetenschappen 
 
Contactgegevens: 
Anton de Kom Universiteit van Suriname 
Leysweg, POB 9212, Suriname 
Gebouw 17, kamer 58-59 
Telefoon: (597)465558 tst. 308 
Email: sonja.carilho@uvs.edu 
Website:http://adekus.uvs.edu 
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1. OVER MILIEUWETENSCHAPPEN 

Om te beginnen is het belangrijk te weten wat milieuwetenschappen betekent en 
waarom deze studie relevant is. Ook wil je weten wat de carrièremogelijkheden zijn. 
Dit alles wordt in de volgende paragraven beschreven met als slot de toelatingseisen. 

1.1. Wat is Milieuwetenschappen? 

Milieuwetenschappen is een wetenschappelijke opleiding waarbij een geïntegreerde 
combinatie van technologische en sociale wetenschappen aan te pas komen (Tyler 
Miller G. in Environmental Sciences/eight edition). 
Milieuwetenschappen biedt een programma aan dat focust op de toepassing van 
biologische, chemische en fysische principes ter bestudering van het fysiek milieu en 
de oplossing voor milieuproblemen inclusief onderwerpen zoals verminderen of 
controleren van milieuvervuiling en degradatie; de interactie tussen mens, 
maatschappij en het natuurlijk milieu en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.  
De technologische onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:  
chemie, statistiek, biologie, waterbeheer, bodemverontreiniging, 
luchtverontreiniging, constructieleer, beheer en bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen en aquatische ecologie. 
De sociologische onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: 
milieu, samenleving en beleid, milieubeleid, milieurecht, milieueconomie, 
milieueducatie, milieuethiek. Verder zijn er de geïntegreerde vakken zoals onder 
andere milieuzorgsystemen, milieueffectenrapportage, ecotoxocologie en 
biodiversiteit en monitoring. 
De vakken zijn verder uitgewerkt in de roosters (zie verder). 
Milieuwetenschappen is dus de meest multidisciplinaire of beter gezegd, 
geïntegreerde studie omdat vooral de verbanden tussen menselijke activiteiten en 
de natuur of omgeving worden bestudeerd. 

1.2. Waarom is Milieuwetenschappen belangrijk? 

De multidisciplinaire benadering van Milieuwetenschappen is nodig om te kunnen 
begrijpen waarom milieuproblemen ontstaan, hoe deze te voorkomen en hoe de 
problemen op de juiste manier op te lossen.  
Onze aarde is een systeem waarvan alles wat zich erin, erop en erboven bevindt met 
elkaar is verbonden. Het gaat om de lucht die we inademen, het water in de rivieren, 
de zeeën, de bodem die we zo hard nodig hebben en de ecosystemen waarin wij 
leven. 
Milieuvraagstukken hebben geen grenzen! Milieuproblemen manifesteren zich op 
lokaal-, regionaal-, continentaal- en internationaal niveau. We beleven dat in onze 
buurten zoals geluidsoverlast, zwerfvuil, op landelijk niveau zoals overstromingen en 
op wereldniveau (klimaatverandering). De problemen worden vaak door 
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onwetendheid veroorzaakt door de mens. De kwaliteit van het leven van de mens en 
de biodiversiteit wordt aangetast. De dingen die we vanzelfsprekend vinden zoals de 
vissen in het water, de lucht die we inademen en het water in onze kreken waar we 
nu nog in kunnen zwemmen zijn thans meer dan ooit bedreigd. De natuurlijke 
hulpbronnen die we exploiteren zijn niet oneindig. 
Maar we staan er niet alleen voor. “Milieu” staat hoog op de agenda van de 
wereldgemeenschap. Anno 2014 staan we dus voor enorm veel uitdagingen. We 
spreken van uitdagingen omdat de wereldgemeenschap zich er van bewust is dat er 
voor veel problemen nog geen gegarandeerde oplossingen zijn. Ook is men het vaak 
niet met elkaar eens over de ernst van de problemen zoals “klimaatverandering”. 
Wat men nu wel door heeft is dat het gedrag van de mens en de op consumptie 
gerichte levensstijlen een cruciaal onderdeel zijn in de strijd om milieuproblemen te 
voorkomen en op te lossen of te minimaliseren. 
 
De regering moet als verantwoordelijke van het land ervoor zorgen dat er beleid 
wordt gemaakt en wetgeving om de milieuproblemen op duurzame wijze aan te 
kunnen pakken. Maar om het beleid door te kunnen voeren zijn hervormingen nodig, 
omdat het milieu niet in een sector te plaatsen is. Beleid moet onderbouwd worden 
met concrete informatie. Ook al lijkt het erop dat op het internet en in vakliteratuur 
“veel” te vinden is; dan nog is het nodig dat op wetenschappelijk niveau informatie 
wordt verzameld over de diverse aspecten van ons milieu. 
 
Dit alles maakt deze studie zeer dynamisch, want terwijl je als student bezig bent, zal 
je geconfronteerd worden met de realiteit. Je kunt je hands-on verdiepen in de 
materie, meedenken en meedoen op een verantwoorde wetenschappelijke manier. 
Je leert hoe jij je bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling. 
Duurzaamheid heeft te maken met het streven naar een wereld die op het gebied 
van natuur, welvaart en welzijn niet armer is dan de huidige. Daarbij gaat het over: 
behoud van natuur- en milieuwaarden, biodiversiteit, vernieuwbare grondstoffen en 
energie, kringlopen, armoedebestrijding, en gezondheid. 
Milieuwetenschappen staat aan de basis van duurzame ontwikkeling en daarom is 
deze studie belangrijk. 

1.3. Waar kan je ingezet worden als afgestudeerde? 

Milieuwetenschappers zijn binnen alle sectoren gewenst; zelfs in de 
constructiesector. Men heeft de laatste jaren steeds meer door dat milieuaspecten 
bij elke vorm van ontwikkeling in acht moeten worden genomen ten behoeve van 
het welzijn van de mensheid en de omgeving. Dus je kunt je weg vinden in alle 
bedrijfsvormen die er zijn, de meeste ministeries, groothandelszaken, onderzoek en 
dienstverlening; je kan je profileren als free lance consultant en werken voor 
nationale en internationale NGO’s. Je kunt ook je eigen NGO oprichten als je een 
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missie ontdekt tijdens je studie die aandacht verdient. Je kunt je eigen eco bedrijf 
opzetten of consultancy. Kortom de mogelijkheden van milieuwetenschappers om 
emplooi te vinden en te genereren zijn onbegrensd. We hebben het bewijs daarvoor, 
want de vele afgestudeerden zitten in alle sectoren. Het zou ons te ver voeren om ze 
allemaal te bespreken. Maar ze zijn onze trots. We rekenen erop dat jullie je 
aansluiten bij de erelijst. 

1.4. Toelatingseisen 

 Het VWO-diploma met wis-, natuur- en scheikunde in het examenpakket geeft 
toegang tot het eerste jaar van de studierichting.  

 Studenten van het schakeljaar en andere studierichtingen van de Universiteit 
van Suriname kunnen ook toegelaten worden tot de opleiding, waarbij in 
bepaalde gevallen, vrijstelling verleend zal worden voor specifieke vakken. 

 Colloquium doctum 

2. DE OPLEIDING MILIEUWETENSCHAPPEN 

De opeiding Milieuwetenschappen is in oktober 1995 opgestart. Wij bieden een 3 
(drie) jarige Bachelor of Science opleiding aan. De oriëntaties die thans aangeboden 
worden zijn Milieumanagement en Milieutechnologie. In de volgende paragraven de 
informatie over de onderwijs missie, de eindtermen, en tot slot enkele suggesties 
voor specialisaties na je Bachelor opleiding. De informatie over de Bachelor opleiding 
en de oriëntaties staat in hoofdstuk 3. 

2.1. De onderwijs missie Milieuwetenschappen 

De onderwijs missie van de richting Milieuwetenschappen is om middels het 
aanbieden van een uitgebalanceerd leerprogramma studenten op te leiden op het 
gebied van milieumanagement en milieutechnologie, hen te leren onafhankelijk en 
grensoverschrijdend te denken; hun leven lang leergierig te zijn en barrières te 
overwinnen om dringende maatschappelijke en milieuvraagstukken op te lossen en 
de bewustwording te bevorderen om milieuproblemen te voorkomen. 
 

2.2. De doelstellingen van de opleiding Milieuwetenschappen 

De doelstellingen van deze opleiding zijn: 
1. Middels het aanbieden van een uitgebalanceerd leerprogramma studenten op te 

leiden op het gebied van milieuwetenschappen met oriëntaties. 
2. Het aanbieden van een curriculum dat kwalificeert voor een vervolg studie, en 

voorbereid op het werkveld. 
3. Het zorgen voor een omgeving waarin de student de opgedane kennis en 

ontwikkelde vaardigheden kan toe passen om milieuwetenschappelijke 
problemen te identificeren, formuleren en oplossen. 
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4. Het voorzien in mogelijkheden voor het ontwikkelen van zelfexpressie, discussie, 
teamwerk en het vermogen om te doen aan continue zelfeducatie. 

5. Studenten zodanig op te leiden barrières te overwinnen teneinde dringende 
maatschappelijke en milieuvraagstukken op te lossen en de bewustwording te 
bevorderen om milieuproblemen te voorkomen. 

2.3. Eindkwalificaties 3 jarige Bachelor opleiding 

Een eindkwalificatie is een voorwaarde waaraan uiteindelijk voldaan moet zijn, en in 
dit geval gaat het over de Bachelor opleiding Milieuwetenschappen. De 
eindkwalifcaties zijn verwoord onder een vijftal competenties, die de milieustudent 
zich eigen zal maken gedurende de bachelor studie: 
 
De afgestudeerde heeft voldoende kennis van en inzicht in: 
1. de rol van milieuwetenschappen gebaseerd op de concepten van duurzaam 

beheer, bescherming en benutting van de natuurlijke hulpbronnen; 
2. de aard en het functioneren van het milieu en haar ecosystemen;  
3. de ecologische processen en kwantitatieve beoordeling van de antropogene 

invloeden op organismen, populaties en ecosystemen; 
4. de relatie tussen de behoefte van de samenleving en de effecten van de 

behoeften op het milieu, de economie, en het politieke besluitvormingsproces 
op nationaal en internationaal niveau; 

5. de verbanden tussen het menselijk handelen en de gevolgen daarvan op de 
milieucompartimenten bodem, water en lucht, evenals de risico’s die daaruit 
voortvloeien; 

6. de rol en verplichtingen voortvloeiende uit nationale en internationale beleid, 
wet- en regelgeving; 

7. de juiste technologie te selecteren, te ontwerpen en te dimensioneren om 
verontreinigde systemen te saneren en te herstellen. 
 

Toepassen van kennis en inzicht 
De afgestudeerde is in staat: 
1. milieutechnische systemen, maatschappelijke beleidssystemen alsook 

ecosystemen adequaat te onderzoeken, af te wegen, te meten en door te 
rekenen d.m.v. actuele technologieën; 

2. de milieu-analytische technieken toe te passen, evenals het interpreteren van de 
analytische gegevens; 

3. middels technische vaardigheden milieutechnologieën te ontwerpen, te 
implementeren en te controleren; 

4. op basis van het R&D principe maatschappelijk relevant onderzoek te initiëren, 
uit te voeren en verder te ontwikkelen; 
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5. de (inter) nationale instrumenten die ontwikkeld zijn voor zowel sectorgerichte 
als geïntegreerde milieu gerelateerde vraagstukken toe te passen; 

6. advies uit te brengen in specifieke situaties voor preventie en 
reguleringsdoeleinden betreffende het milieu.  
 

Oordeelsvorming 
De afgestudeerde is in staat: 
1. relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel 

te vormen, mede gebaseerd op het afwegen van relevante 
sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten;  

2. de theorie en de toepassingsmogelijkheden van milieuwetenschappen te 
evalueren en aan te wenden bij het oplossen van milieuvraagstukken; 

3. de relatie tussen de behoeften van de samenleving en de effecten van die 
behoeften op het milieu, de economie en het politieke besluitvormingsproces te 
beargumenteren.  
 

Communicatie 
De afgestudeerde is in staat: 
1. zich zowel mondeling als schriftelijk helder uit te drukken in zijn werkgebied 

(minimaal de Nederlandse en de Engelse taal); 
2. informatie, ideeën en oplossingen adequaat over te brengen op een publiek 

bestaande uit specialisten of niet-specialisten; 
3. interdisciplinair en rationeel samen te werken in teamverband. 

 
Leervaardigheden 
De afgestudeerde: 
1. is in staat zelfstandig en flexibel nieuwe terreinen van kennis en vaardigheden 

eigen te maken die zowel in de publieke als private sector, nationaal en 
internationaal toegepast kunnen worden; 

2. bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een 
hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 

2.4. Specialisatie gebieden 

Afhankelijk van de carrière die de student voorstaat, kan de studie zodanig ingericht 
worden dat er een zekere beroepsgerichte specialisatie wordt bereikt. De student 
kan vanaf het derde tot vijfde semester middels een uitgelezen pakket aan 
keuzevakken dit doel bereiken.  
 
Voor milieumanagementstudenten zijn het: 
1. Biodiversiteit 
2. Hernieuwbare en niet hernieuwbare hulpbronnen 
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3. Mariene en kustbeheer;  
4. Urbane planning en ontwikkeling en  
5. Waterconservering. 
6. klimaatverandering 
 
Voor Milieutechnologiestudenten zijn het: 
1. Hernieuwbare en niet hernieuwbare hulpbronnen 
2. Gezondheid en Veiligheid 
3. Urbane planning en ontwikkeling 
4. Afval en vervuiling 
5. Waterwetenschappen 
6. klimaatverandering 

3. OPBOUW VAN DE BACHELOR OPLEIDING MILIEUWETENSCHAPPEN 

De opleiding wordt in 2 fasen voltooid, te weten: 
De Bachelor 1 fase en de Bachelor II fase. Zie het overzicht in het schema. 
 

Collegejaren 1 2 3 

Fasen Bachelor I Bachelor II 

Semester* 1
e
 2

e
 3

e
 4

e
 5

e
 6

e
 

*Een semester omvat 14+1 weken. 

De nominale studieduur van de Bachelor I fase bedraagt een jaar en de maximale 
toegestane studieduur is 2 jaar. In deze fase worden de basisvakken verzorgd die 
nodig zijn voor de studierichting zoals biologie, wiskunde, en scheikunde alsook 
enkele basisvaardigheden voor aankomende academici. De Bachelor I fase is 
verspreid over 2 semesters. De afronding van de Bachelor I fase wordt gehonoreerd 
met een certificaat. 

De nominale studieduur van de Bachelor II fase bedraagt 2 jaar en de maximale 
uitloop is 3 jaar na de afronding van de Bachelor I fase met dien verstande dat de 
totale studie niet langer dan 5 jaar duurt. Het accent ligt op de theoretische 
grondslagen van de Milieuwetenschappen en de integratie met de praktijk. De 
Bachelor II fase is verspreid over 4 semesters. Het Bachelor II examen wordt 
gehonoreerd met een Bachelor bul. 

3.1. Wanneer kan je kiezen voor een oriëntatie? 

In het tweede semester van de studie Milieuwetenschappen kan je kiezen voor een 
van de twee volgende oriëntaties: 
- Milieumanagement met een gecombineerd sociaal en natuurwetenschappelijke 

basis. Dit is de zogenaamde groene richting. 
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- Milieutechnologie met een gecombineerde chemische en technologische basis. 
Dit is de zogenaamde grijze richting. 
 

3.2. Over de oriëntaties 

De specifieke leerdoelen voor de oriëntatie Milieumanagement zijn: 
- Het bijbrengen van de betekenis van de relatie beheer (management), 

conservering en bescherming bij de exploitatie benutting van de natuurlijke 
hulpbronnen; 

- Overdracht van kennis ten aanzien van beleid, wet en regelgeving en hoe 
daaraan een bijdrage te leveren; 

- Bijbrengen van wetenschappelijke onderzoekstechnieken met betrekking tot de 
verschillende aspecten van de biodiversiteit en relevante milieu en 
maatschappelijke onderwerpen; 

- Kennis overdracht van nationaal en internationaal milieubeleid en hoe te 
voldoen aan de verplichtingen die daaruit voortvloeien  

 
De specifieke leerdoelen voor Milieutechnologie zijn: 
- De overdracht van kennis over de relatie tussen vervuiling en de 

volksgezondheid;  
- De toepassing en de ontwikkeling van alternatieve reinigende methoden voor 

vervuilende processen in de compartimenten bodem, water en lucht; 
- Het bijbrengen van methoden om vervuilende processen te voorkomen en/of te 

minimaliseren; alsook een algemeen overzicht te hebben van technieken om 
verontreinigde systemen te saneren en te herstellen.  

 
Voor beide oriëntaties geldt dat er begrip moet zijn voor de relatie tussen de 
behoefte van de samenleving en de effecten van die behoeften op het milieu, de 
economie, en het politieke besluitvormingsproces. Dit alles moet bijdragen tot het 
verantwoorde gebruik van natuurlijke rijkdommen met als oogmerk het bevorderen 
van duurzaam economisch en sociale welzijn in Suriname. Hoofdstuk 5 en 6 
vervatten de te volgen vakken voor respectievelijk Milieumanagement en 
Milieutechnologie. In hoofdstuk 7 staan de keuzevakken en in hoofdstuk 8 een 
uitgebreide beschrijving van alle vakken in alfabetisch volgorde. 

3.3. De jaarkalender 

Per ingaande 2011-2012 wordt voor Milieuwetenschappen uitsluitend het semester 
systeem gehanteerd. Dat wil zeggen dat vakken in 14+1 week verzorgd worden 
gevolgd door een studievrije week en dan de tentamenperiode. Een les uur duurt 50 
minuten. Zorg dat je op tijd in de klas zit. Hieronder staat het jaarschema voor het 
academische jaar 2014/2015. 
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JAARPROGRAMMA COLLEGEJAAR 2014-2015 (wijzigingen voorbehouden) 

PERIODE ACTIVITEITEN Week Duur (wkn) 

BEGIN EINDE 
   

ma 29 sep 14  vr 03 okt 14 
Introductieweek /opstart activiteiten 
docenten 40 1 

 
 

   vr 03 okt 14  Openingscollege 40   

ma 06 okt 14  vr 30 jan 15 COLLEGES ONEVEN SEMESTERS 41-05 14+1 

za 01 nov 14  Dies Natalis  44   

vr 21 nov 14   Faculteitsvergadering 
  ma 24 nov 14 vr 28 nov 14 WERKWEEK 48 

 wo 26 nov 14  Research & Informatie dag FTeW 48 
 wo 10 dec 14  Huldiging van jubilarissen van de UvS. 

  do 11 dec 14  Certificaat- en Buluitreiking 50 
 vr 19 dec 14  End of the year get together 51 
 ma 22 dec 14 vr 02 jan 15 VAKANTIE DOCENTEN/STUDENTEN 52-01 2 

ma 02 feb 15 vr 06 feb 15 studieweek studenten 6 1 

di  03 feb 15  Teambuilding FTeW 6 
 vr 06 feb 15  Faculteitsvergadering 

  ma 09 feb 15 vr 27 feb 15 TENTAMENS ONEVEN SEMESTERS 07-09 3 

 
 

   ma 02 mrt 15 vr 19 jun 15 COLLEGES EVEN SEMESTERS 10-25 14 + 2 

di 21 apr 15  vr 24 apr 15 WERKWEEK 17 
 wo 23 apr 15  Research & Informatie dag FTeW 17 
 zo 31 mei 15 za 06 jun 15 SPORTWEEK 23 1 

di 04 jun 15  Teambuilding FTeW 23 
 ma 22 jun 15 vr 26 jun 15 Studieweek studenten 26 1 

do 25 jun 15  Certificaat- en Buluitreiking 26 
 vr 26 jun 15  Faculteitsvergadering 

  ma 29 jun 15  di 17 jul 15 TENTAMENS EVEN SEMESTERS 27-29 3 

ma  20 jul 15  vr 31 aug 15 
Studieweek studenten + evaluaties + 
correctieperiode docenten 30-31 2 

vr 24 jul 15   Teambuilding FTeW 30 
 

ma 03 aug 15 vr 28 aug 15 
HERTENTAMENPERIODE COLLEGEJAAR 
2014-2015 32-35 4 

vr 28 aug 15  Faculteitsvergadering 
  ma 31 aug 15 vr 25 sep 15 VAKANTIE DOCENTEN/STUDENTEN 36-39 4 

 
  



13 
 

4. DE TE VOLGEN PROCEDURES/REGLEMENTEN TIJDENS DE STUDIE 

De overgang van de middelbare school naar de universiteit is een uitdaging. Van jou 
wordt verwacht dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studie. De docenten leggen 
geen verantwoording af aan ouders of echtgenotes. Het is daarom van groot belang 
voor jou om op de hoogte te zijn van alle procedures die het verloop van jouw studie 
bepalen. De procedures zijn vervat in reglementen en formulieren: 
1. Het examenreglement. De versie bekrachtigd in 2004 geldt voor studenten die 

vóór 2010 zijn ingeschreven. Voor studenten die in 2010 en daarna zijn 
ingeschreven geldt de laatste versie die iets anders is van opstelling.  

2. De surveillance regels 
3. Het afstudeer reglement  
4. Er zijn formulieren die ingevuld en bekrachtigd moeten worden door de 

richtingscoördinator voor:  
1. studieproject; 
2. aanvraag Bachelor I certificaat;  
3. keuzevakken; 
4. afstudeer pakket met formulieren behorende bij de diverse stadia van je 

afstudeeronderzoek; 
5. aanvraag eindexamen of BUL. 

De formulieren kunnen opgehaald worden bij de administratie in gebouw 17. Zorg 
ervoor dat je deze formulieren goed te bestudeert voor je die invult. 

4.1. Hoe worden de vakken verzorgd? 

De vakken worden middels de volgende onderwijsvormen verzorgd: 
Colleges (co): deze zijn klassikale hoorcolleges waarbij de docent de materie 
overdraagt; 
Practica (pr): dat zijn praktijk gerichte onderdelen zoals veldwerk, literatuurstudies, 
laboratorium werk en proefuitvoeringen; 
Werkcolleges (we): deze bestaan uit opdrachten in groepsverband en discussies; 
Instructies (in): staan voor oefeningen om vraagstukken rekenkundig op te lossen.  
 
Volgens het Examenreglement wordt elk curriculumonderdeel in studiepunten (sp) 
aangegeven. 1 sp = 28 uren studie(arbeid). De sp’s die bij een vak horen zijn inclusief 
college uren, practicumuren, verslag schrijven, zelfstudie die nodig is om het vak bij 
te houden en studeren voor het tentamen. Lees verder in hoofdstuk 5 en 6, in het 
overzicht van de vakken, hoe het uitwerkt in ons curriculum. 

4.2. Veldwerk 

Milieustudenten zullen het veld in moeten gaan en soms overnachten. Wees erop 
voorbereid dat de omstandigheden van overnachten primitief kunnen zijn. Hou er 
ook rekening mee dat excursies geen ontspannende uitstapjes zijn en dat er vaak 



14 
 

keihard gewerkt moet worden. De reden is dat er in een korte tijd veel gedaan moet 
worden omdat reis en verblijf heel duur zijn. Ook wordt een zelfstandige en 
volwassen houding van jou verwacht. Wees dus flexibel, stressbestendig, in goede 
fysieke conditie en verantwoordelijk. Er zijn ook mogelijkheden om deel te nemen 
aan onderzoek waarbij de student voor langere tijd het veld in moet. Dit voegt meer 
waarde toe aan jouw kennis en kunde en daarnaast leer je netwerken. Netwerken 
betekent relaties opbouwen die later nuttig kunnen zijn voor jouw carrière. 

4.3. MOODLE – Digitale leeromgeving AdeKUS 

Moodle is de digitale leerongeving van AdeKUS en enkele docenten van onze richting 
bieden hun vakken aan via dit systeem. Het gaat voornamelijk om collegemateriaal, 
inlevering van opdrachten en wijzigingen in colleges. Bij de inschrijving op AdeKUS, 
zal je automatisch je inlog gegevens ontvangen. Het adres van deze site is: 
http://moodle.uvs.edu/. Schrijf je in bij forum milieuwetenschappen via de code 
oop1 om berichten te ontvangen van de richtingscoördinator en docenten. 

4.4. Regels die van belang zijn met betrekking tot tentamens 

De Examencommissie benadrukt de volgende punten uit het Examenreglement: 
1. INTEKENEN VOOR TENTAMENS 
- 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. Na de data wordt geen toestemming 
meer 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. Per vak mag er 3-maal aan een tentamen worden deelgenomen 
3. Binnen twee (2) jaren moet de Bachelor-1 fase afgerond zijn. 
4. Een examinator kan deeltentamens afnemen. De Examencommissie zal deze 

moeten sanctioneren. Alle relevante informatie dient voor of bij aanvang van het 
betreffend vak, schriftelijk bekend gemaakt te worden.  

4.5. Belangrijke tips 

 Realiseer je goed dat je niet meer op de middelbare school zit en “over gaat”. Je 
stroomt door, als je 70% van je vakken hebt gehaald in het eerste jaar (Bachelor 
1). Na het behalen van de 70% ben je gerechtigd tentamens te maken in 
tweedejaars vakken (Bachelor II) (zie examenreglement hoofdstuk 12). 

http://moodle.uvs.edu/
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 Schrijf je tijdig in voor de diverse tentamens bij de administratie in gebouw 17. 
Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig ben op de tentamens. Als je te laat komt 
wordt jou de toegang geweigerd. Ga eerst naar gebouw 17 om na te gaan waar 
je vak wordt getentamineerd en ga vervolgens naar de aangewezen locatie. Volg 
verder de instructies op van de surveillerende docenten.  

 Lever verslagen prompt in. Laat de verslagen niet liggen tot je toe ben aan het 
afstuderen. 

 Hou de deadlines in de gaten! De tijd gaat heel hard. 

 Let op de prikborden. Er staan belangrijke mededelingen daarop. 

 Studenten die aan hun afstudeeronderzoek mogen beginnen behoren het 
afstudeerreglement goed door te nemen om misverstanden te voorkomen. 
Vergeet niet om de bijbehorende formulieren in te vullen voordat je begint met 
je afstudeeronderzoek. 

 Als je klachten hebt ten aanzien van een docent of over de gang van zaken, 
bespreek die eerst met de betreffende docent. Lukt het niet, richt je tot de 
richtingscoördinator. Ben je toch niet tevreden over het resultaat, richt je dan 
tot de dekaan. Je kunt altijd stappen naar de studentendekaan (zie par 10.4). 

4.6. Studieloopbaanbegeleiding (SLB) 

De richting is in 2011, begonnen met het aanbieden van een 
studieloopbaanbegeleiding. Enkele docenten zijn daarvoor getraind. Helaas konden 
de docenten zich niet voldoende vrijmaken om het traject met de studenten te 
bewandelen. We geven de moed niet op en willen opnieuw starten met jullie. Het is 
niet verplicht, maar als je interresse hebt kan je je opgeven en samen kunnen we 
werken aan jullie loopbaan in een zo vroeg mogelijke stadium. Het is de moeite 
waard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Teambuilding Milieuwetenschappen juli 2014  
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5. OVERZICHT VAN DE VAKKEN MILIEUMANAGEMENT 

Co=college; pr=practicumuren; we=werkuren; in=instructies; zu=zelfstudie; 
sbu=studiebelasting; sp=studiepunten. 

JAAR 1 

Semester 1/ 
Bachelor I fase Milieumanagement 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Algemene en fysische 
chemie 0 60 45 0 49 154 5.5 

Celbiologie 30 0 0 30 66 126 4.5 

Inleiding in de informatica A 30 15 0 0 39 84 3.0 

Toegepaste lineaire algebra 15 0 0 15 26 56 2.0 

Inleiding ecologie 30 30 0 0 66 126 4.5 

Inleiding milieukunde 30 0 30 0 66 126 4.5 

Studieproject 0 15 30 0 39 84 3.0 

Intellectuele vaardigheden 30 0 0 0 26 56 2.0 

Technologie en samenleving 30 0 0 0 26 56 2.0 

Totaal semester 1 195 120 105 45 403 868 31.0 

 

Semester 2/ 
Bachelor I fase Milieumanagement 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Algemene bodemkunde 30 0 0 0 26 56 2.0 

Algemene microbiologie 30 30 0 0 52 112 4.0 

Bio-organische chemie 75 30 0 0 63 168 6.0 

Omgevingsnatuurkunde 30 0 0 30 52 112 4.0 

Statistiek  30 0 0 15 39 84 3.0 

Toegepaste analyse 30 0 0 30 52 112 4.0 

Inleiding recht 30 0 0 0 26 56 2.0 

Milieu, samenleving en 
beleid 30 0 30 0 66 126 4.5 

Totaal semester 2 285 60 30 75 376 826 29.5 

              

Totaal JAAR 1 480 180 135 120 779 1694 60.5 
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JAAR 2 

Semester 3/ 
Bachelor II fase Milieumanagement 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Biostatistiek 15 0 0 15 26 56 2.0 

Aquatische ecosystemen 30 0 30 0 66 126 4.5 

Bio-anorganische chemie 30 30 0 0 94 154 5.5 

Botanie 30 30 0 0 66 126 4.5 

GIS 30 0 30 0 66 126 4.5 

Milieubeleid 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieuzorgsystemen 30 0 30 0 66 126 4.5 

Zoölogie 30 30 0 0 66 126 4.5 

Totaal semester 3 225 90 105 15 489 924 33.0 

        

Semester 4/ 
Bachelor II fase Milieumanagement 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Data analyse 15 45 0 0 66 126 4.5 

Beheer van natuurlijke 
hulpbronnen 1 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieuchemie 30 30 0 0 66 126 4.5 

Milieueducatie 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieuhygiëne en 
veiligheid 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieurecht 30 0 0 0 26 56 2.0 

Populatie ecologie 30 0 15 0 39 84 3.0 

Waterkwaliteitsbeheer 30 0 15 0 67 112 4.0 

Totaal semester 4 225 75 75 0 381 756 27.0 

             
Totaal JAAR 2 450 165 180 15 870 1680 60.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nemen van een benthic organismen sample op modderbanken  
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JAAR 3 

Semester 5/ 
Bachelor II fase Milieumanagement 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Beheer van natuurlijke 
hulpbronnen 2 30 0 15 0 39 84 3.0 

Ecotoxicologie 45 60 0 0 119 224 8.0 

Management en 
organisatie 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieueffecten rapportage 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieueconomie 30 0 0 0 26 56 2.0 

Biodiversiteit en 
monitoring 30 0 30 0 66 126 4.5 

Ruimtelijke ordening en 
milieu 30 0 15 0 39 84 3.0 

Minor (Keuzevakken 
pakket) 140 0 0 0 140 280 10.0 
Totaal semester 5 365 60 90 0 507 1022 36.5 

 

Semester 6/ 
Bachelor II fase Milieumanagement  

  CO PR WE IN ZU SBU SP 

BSc Eindopdracht 0 0 350 0 350 700 25.0 

Totaal semester 6 0 0 350 0 350 700 25.0 

               
Totaal JAAR 3 365 60 440 0 857 1722 61.5 

 

TOTAAL OPLEIDING 1295 405 755 135 2506 5096 182.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vogels spotten  
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6. OVERZICHT VAN DE VAKKEN MILIEUTECHNOLOGIE 

Co=college; pr=practicumuren; we=werkuren; in=instructies; zu=zelfstudieuren; 
sbu=studiebelasting in uren; sp=studiepunten.  
 

JAAR 1 

Semester 1 
Bachelor I fase Milieutechnologie 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Algemene en fysische 
chemie 0 60 45 0 49 154 5.5 

Celbiologie 30 0 0 30 66 126 4.5 

Inleiding in de informatica A 30 15 0 0 39 84 3.0 

Toegepaste lineaire algebra 15 0 0 15 26 56 2.0 

Inleiding ecologie 30 30 0 0 66 126 4.5 

Inleiding milieukunde 30 0 30 0 66 126 4.5 

Studieproject 0 15 30 0 39 84 3.0 

Intellectuele vaardigheden 30 0 0 0 26 56 2.0 

Technologie en samenleving 30 0 0 0 26 56 2.0 

Totaal semester 1 195 120 105 45 403 868 31.0 

        

Semester 2/ 
Bachelor I fase               

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Algemene bodemkunde 30 0 0 0 26 56 2.0 

Algemene microbiologie 30 30 0 0 52 112 4.0 

Bio-organische chemie 75 30 0 0 63 168 6.0 

Natuurlijke hulpbronnen 
wetgeving 30 0 0 0 26 56 2.0 

Omgevingsnatuurkunde 30 0 0 30 52 112 4.0 

Statistiek 30 0 0 15 39 84 3.0 

Toegepaste analyse 30 0 0 30 52 112 4.0 

Inleiding in de 
vloeistofmechanica 30 0 0 15 53 98 3.5 

Totaal semester 2 285 60 0 90 363 798 28.5 

        

Totaal JAAR 1 380 180 105 135 766 1666 59.5 
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JAAR 2 

Semester 3/ 
Bachelor II fase Milieutechnologie 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Cultuurtechniek 30 15 0 0 39 84 3.0 

Hydrologie 30 15 0 0 39 84 3.0 

Landmeetkunde 1 15 30 0 0 39 84 3.0 

Bio-anorganische chemie 30 30 0 0 94 154 5.5 

GIS 30 0 30 0 66 126 4.5 

Industriёle produktie 30 0 15 0 39 84 3.0 

Luchtverontreiniging en 
Luchtzuivering 30 0 15 0 53 98 3.5 

Milieuzorgsystemen 30 0 30 0 66 126 4.5 

Totaal semester 3 225 90 90 0 435 840 30.0 

             

Semester 4/ 
Bachelor II fase  

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU SP 

Afvalmanagement en  
afvaltechnologie 30 0 15 0 39 84 3.0 

Bodemverontreiniging en 
bodemsanering 45 15 0 0 66 126 4.5 

Milieuchemie 30 30 0 0 66 126 4.5 

Milieuhygiëne en 
veiligheid 30 0 15 0 39 84 3.0 

Rampenmanagement 30 0 0 0 26 56 2.0 

Schone technologie 30 0 15 0 39 84 3.0 

Water- en 
afvalwaterzuivering 45 0 15 0 66 126 4.5 

Waterkwaliteitsbeheer 30 0 15 0 67 112 4.0 

Inleiding constructie 
milieutechnische werken 30 0 0 30 66 126 4.5 

Totaal semester 4 300 45 90 30 474 924 33.0 

Totaal JAAR 2 525 135 180 30 909 1764 63.0 
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JAAR 3 

Semester 5/ 
Bachelor II fase Milieutechnologie 

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU Sp 

Geohydrologie 30 15 0 0 39 84 3.0 

Ecotoxicologie 45 60 0 0 119 224 8.0 

Management en organisatie 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieu-effecten rapportage 30 0 15 0 39 84 3.0 

Milieu-economie 30 0 0 0 26 56 2.0 

Ruimtelijke ordening en 
Milieu 30 0 15 0 39 84 3.0 

Minor (Keuzevakken pakket) 
14

0 0 0 0 140 280 10.0 
Totaal semester 5 335 75 45 0 441 896 32.0 

 

Semester 6/ 
Bachelor II fase  

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU Sp 

BSc Eindopdracht 0 350 0 0 350 700 25.0 

Totaal semester 6 0 350 0 0 350 700 25.0 

             

Totaal JAAR 3 335 425 45 0 791 1596 57.0 

             

TOTALE OPLEIDING 1340 710 330 165 2466 5026 179.5* 

*Door het wegvallen van een vak van 1 sp is het aantal sp’s gezakt beneden de norm van 180 sp’s die 

nodig is om te voldoen aan het BSc niveau. Dat vak wordt verwerkt in andere vakken waarvan de sp’s weer 
opgeschroeft zullen worden naar de norm ingaande dit academisch jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodem onderzoek 
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7. OVERZICHT VAN DE KEUZEVAKKEN 

Studenten mogen een pakket met keuzevakken samenstellen van 10 studiepunten. 
Je mag beginnen als je het Bachelor 1 certificaat hebt ontvangen. Je bent vrij om uit 
dit pakket hieronder te kiezen. Bovendien mag je ook vakken van andere 
studierichtingen, verbonden aan de AdeKUS, en/of extra-curriculaire cursussen 
verzorgd door (gast)docenten die voldoen aan het aantal contacturen, met 
goedkeuring van de studierichting, kiezen. Ook voor keuzevakken moet een formulier 
worden ingevuld. Hieronder de lijst van keuzevakken die wij kunnen aanbieden. 
 

Keuzevakken*  

Curriculumonderdeel CO PR WE IN ZU SBU Sp 

Coastal zone 
management 30 0 0 0 54 84 3.0 

Conservation biology 30 0 15 0 39 84 3.0 

Duurzame ontwikkeling 45 0 0 0 39 84 3.0 

Ecotoerisme 45 0 0 0 39 84 3.0 

Humane ecologie 45 0 0 0 39 84 3.0 

*Mariene milieukunde 30 0 0 0 26 56 2.0 

*Milieugeografie 30 0 0 0 26 56 2.0 

Mariene biologie 30 0 0 0 26 56 2.0 

Milieu-ethiek 30 0 0 0 26 56 2.0 

Forensische technologie 30 0 0 0 26 56 3.0 

*worden voorlopig niet aangeboden omdat er geen docenten daarvoor zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op weg naar Matapica 
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8. OMSCHRIJVING VAN VAKKEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE 

Opmerking: De omschrijving van de vakken naar het format conform de accreditatie is nog niet voor alle 
vakken toegepast.  

 
Naam cursus AFVALMANAGEMENT EN AFVALTECHNOLOGIE 

Contacturen per semester 45 (30 co/15 pr) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent L. Zuilen, Dr. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e):  
1. de diverse afvalverwerkingsmogelijkheden en technieken beheersen en identificeren;  
2. afvalbeheer evalueren op basis van technische, organisatorische, politieke, economische, 

sociale en milieuaspecten; 
technisch: verwerking en verwijdering, organisatorisch: institutioneel en 
stakeholders participatie, politiek: wetgeving en regelgeving( Nationaal en 
internationaal) en beleid, economisch: kosten en opbrengsten, sociaal: motivatie en 
participatie en milieu: emissies, verontreinigingen en effecten; 

3. gefundeerd oordeel formuleren op vraagstukken van de huidige afvalproblematiek; 
4. informatie en hulpmiddelen bij het uitvoeren van een afvalstoffenonderzoek inschatten 

en selecteren. 

Korte omschrijving van de vakinhoud: 
-Afval en afvalbeleid: indeling van de afvalstoffen, eigenschappen van afval, afval hiërarchisch 
systeem, afvalwetgeving en geïntegreerd afval beheer. 
-Functionele stappen in afvalbeheer: afvalproductie, behandeling, scheiding en opslag ter 
plaatse, inzameling van afval, transport, afvalpreventie, hergebruik en recycling, verwerking en 
verwijdering. 
-Transformaties: fysisch (scheiden, verkleinen); thermo-chemisch (verbranden, pyrolyse); 
biologische (composteren). 
-Storten: indeling van stortplaatsen; constructive en beheer van stortplaatsen, winnen en 
benutten van stortgas, ontwikkelingen m.b.t. en toekomst van storten. 
-Verbranden: indeling van afvalverbrandingsinstallaties, beheer, winnen en benutten 
afvalgassen, zuiveringsinstallaties,  ontwikkelingen m.b.t. en toekomst van verbranden. 

Onderwijsvorm: hoor colleges; discussies, oefenopdrachten en praktijkopdracht 
(groepswerk) 

Vereiste voorkennis Inleiding milieukunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, praktijkopdracht 

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

geen 

Tentamenstof Zie vakkenomschrijving 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Schriftelijk tentamen: 60 % (cijfer minimaal 5.5) 
Praktijkopdracht: 40% (cijfer minimaal 5.5) 

Collegemateriaal: 
-George Tchobanoglous, Hilary Theisen, Samuel Vigil McGraw-Hill Companies. 1993. Integrated 
Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues.  
-Verplichte literatuur en aanbevolen literatuur  
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Naam cursus AFSTUDEERPROJEKT 

Contacturen per semester 350(pr) 

Semester en studiefase 6/BII 

Naam docent Eigen keus, afhankelijk van het onderwerp 

Leerdoelen 
Zie afstudeerreglement, te verkrijgen bij de chef de bureau van de Faculteit der 
Technologische Wetenschappen. 

Omschrijving 
Zie afstudeerreglement, te verkrijgen bij de Chef de Bureau van de Faculteit der 
Technologische Wetenschappen of op de webpage van AdeKUS. 
Vul de formulieren in! 

 
 

Naam cursus ALGEMENE BODEMKUNDE 

Contacturen per semester 30 (co) 

 Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent M. Narain, MSc. 

Leerdoelen 
Kennis opdoen en inzicht in de eigenschappen van bodems. 

Omschrijving 
Het is een inleidend vak waarin de opbouw van de bodem als een 3-fase systeem 
wordt besproken. Voorts komen de chemische, fysische en biologische 
eigenschappen van bodems, bodembestanddelen, bodemstructuur, water en 
luchthuishouding aan de orde. Diverse bodemvormende processen worden 
behandeld in het licht van de eigenschappen van de Surinaamse bodems. Tot slot 
wordt de samenhang tussen landschap en bodem in relatie tot landgebruik 
behandeld, waarbij het Surinaamse bodemklassificatiesysteem als leidraad dient. 
Onderwerpen die tijdens de colleges aan de orde komen zijn: 
- vaste fase; textuur, structuur, kleimineralen, organische stof,  
- C.E.C. 
- vloeibare fase; grondwater, Pf – curve 
- bodemvormende factoren en processen 
- geografische bodemkunde van Suriname 
- Surinaams bodemklassificatiesysteem 
Onderwijsvorm  Hoorcolleges 
Voorkennis VWO 
Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (cijfer >5.5) 
Collegemateriaal:  Diktaat te verkrijgen bij de docent 
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Naam cursus ALGEMENE EN FYSISCHE CHEMIE 

Contacturen per semester 105 (60pr/45we) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent O. Sewkaransing, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de principes waarop belangrijke chemische analysetechnieken en zuiverings- en 

scheidingsmethoden berusten beschrijven en toepassen; 
2. de juistheid en de nauwkeurigheid van analytische bepalingen aanduiden; 
3. de thermodynamische basiswetten die chemische reakties beheersen aangeven; 
4. elektronenkonfiguraties van atomen, Lewisstrukturen van molekulen, mbv het 

VSEPR model ruimtelijke oriëntatie van atomen in eenvoudige molekulen 
voorspellen en hoe deze de eigenschappen en het gedrag van stoffen bepalen. 

Korte omschrijving van de vak inhoud 
Het vak geeft een theoretische ondersteuning voor belangrijke toepassingen van de 
chemie. 
Materie en wisselwerking: atomen en molekulen, spectroscopie en wisselwerking in 
zuivere stoffen en oplossingen. 
Evenwichten: algemeen en de Boltzmannverdelingswet . 
Zuren en basen: eenwaardige zuren en basen, titraties, meerwaardige zuren en basen.  
Electrolystoplossingen: geleiding en conductometrische titraties  
Electrochemie: redox- en diffusiepotentialen en elektrometrie . 
Diverse evenwichten: adsorptie, ionenwisseling, verdelingsevenwichten en osmose.  
Practica: analytische chemie, elektrochemie, conductometrie, spectrofotometrie en 
grensvlakchemie. 

Onderwijsvorm: Werk college en practica 

Vereiste voorkennis VWO scheikunde, schakelklas 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen en practicumrapportages. 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen bijzondere voorwaarden. 

Tentamenstof Alle stof aangegeven in de vak inhoud. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Tentamencijfer (≥ 5.5) 2x en Practicumcijcer(≥ 
5.5) 1x Eindcijfer= Totaal score/3 

Collegemateriaal: 
Quik J.; College syllabus Algemene en Fysische Chemie; 
Atkins P.W.; Physical Chemistry; 
Zumdahl S.S.; Chemistry; 
Fritz J.S., Schenk G.H.; Vogel textbook of Quantitative Chemical Analysis 
Brink O.G., Flink R. J.; Algemene Instrumentenkennis. 

 
                     Lab equipment 
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Naam cursus ALGEMENE MICROBIOLOGIE 
Contacturen per semester 60 (30co/30pr) 
Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent R. Stutgard, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. het onderscheid maken tussen de verscheidene micro-organismen (bacterien, 

schimmels, virussen enz.) 
2. de rol van micro-organismen in de natuur en zijn impact tijdens industriele 

processen verklaren; 
3. eenvoudige microbiologische analyses uitvoeren, waarbij het isoleren van 

ziektekiemen en het bepalen van het kiemgetal tot de vereisten behoren. 

Korte omschrijving van de vak inhoud: 
Historisch overzicht van de ontwikkeling van de microbiologie en beschouwing over 
het succes van de micro-organismen in de loop van de evolutie. Indeling van de 
micro-organismen waarbij de biologie, de fysiologie en de genetica worden belicht ; 
de rol van de micro-organismen in de levende en de “dode” natuur en de toepassing 
van micro-organismen in industriële processen en drinkwateranalyse bij 
contaminatie van coliforme bacteriën. Beschouwing over de teelt van eetbare 
(inheemse) paddestoelen op agrarisch afval. Geschiedenis van de ontwikkeling uit de 
medische microbiologie m.b.t. virussen, bacteriën, mycoplasma’s, rickettsia’s, fungi 
en nematoden. Fysiologie, biochemie en genetica van de bacteriën en reproduktie 
bij fungi. Belang en toepassing van micro-organismen in de farmaceutische industrie, 
voeding, landbouw en bodem. Genetisch gemanipuleerde micro-organismen. 
Thema’s zoals parasitisme, saprofytisme, mutualisme, biodegradatie en 
recycling/compostering. 
Het practicum omvat vaardigheden zoals het steriel werken, isoleren van micro-
organismen, overenten op substraten, propageren van reincultures, bepalen van 
kiemcijfers, aanmaken van broedwit en teelt van paddestoelen op verschillende 
substraten. Het aanleren van basistechnieken ten behoeve van het steriel werken; 
het isoleren, overenten en in reincultuur propageren van microorganismen; het 
bepalen van kiemcijfers van bacteriën in voedingsstoffen en in de rhizosfeer en 
fyllosfeer van de plant; een microscopische studie van morfologische structuren en 
samenstelling en bereiding van diverse voedingsmedia. 
Onderwijsvorm  Hoorcollege, practica in laboratorium 

Voorkennis VWO chemie 

Wijze van toetsen Tentamen, practica 

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

Geen bijzonder voorwaarden. 

Tentamenstof Alle stof aangegeven in de vak inhoud. 

Collegemateriaal:  College diktaat 
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Naam cursus AQUATISCHE ECOSYSTEMEN 

Contacturen per semester 60 (30co/30we) 

Semester en studiefase 3BII 

Naam docent Drs. Frank L. van der Lugt 

Leerdoelen: na afloop van de cursus kan de student(e): 
Aquatische ecosystemen van Suriname monitoren en evalueren voor duurzaam 
gebruik zoals: 
1. bijzondere eigenschappen van water, zoals moleculen structuur beschrijven; 
2. thermale eigenschappen van waterlichamen en de dynamica omschrijven; 
3. hydrologische kringloop en de diverse chemische/organische kringlopen 

weergeven; 
4. water typology (zwart, wit en helder) in relatie tot geomorfologie 

beargumenteren; 
5. de volgende begrippen uitleggen; rivercontinuum theorie, ecotonen (transitie 

gebieden), overstromingen en inundaties theorie, “Topple over” theorie 
(overgaan van een syseem naar een ander systeem) en het HIPPO effect (habitat 
verlies a.g.v introductie nieuwe species of over exploitatie); 

6. de ecologische functies van specifieke aquatische ecosystemen herleiden en 
verklaren. 

Korte omschrijving van de vakinhoud: 
Thermale eigenschappen van waterlichamen, zoals meren en zwampen. Het gedrag 
van opgeloste gassen in water met name O2 en CO2. De relatie tussen de PH en CO2 , 
de redoxpotentiaal en de ijzer cyclus en de fosfaat-, sulfaat-, stikstof- en silica cyclus. 
Elementen in regenwater, meren en rivieren. Organische stoffen in meren en 
rivieren. Enkele optische aspecten van de wateren. De typology van de oppervlakte 
wateren. Het estuariene gebied, riviersystemen, zwampen en manmade lakes. 
Aquatische botanie, de vorm en functie van mangrove, aquatische planten en 
plankton. De river continuum van de Suriname rivier met de impact van het 
Brokopondo reservoir. Doormeting biodiversiteit Suriname rivier en stuwmeer. 
Vissen vangen en deze determineren en de resultaten vergelijken met literatuur.  
Presentatie over bevindingen. Een eenvoudig veld lab opzetten met catalogie of 
internet 

Onderwijsvorm Hoorcolleges  + Veld practica:  

Vereiste voorkennis Ecologie, Algemene en fysische chemie 

Wijze van toetsen Schiftelijk examen + Presentatie 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen 

Tentamenstof Een deel uit naslag werk Aquatische Ecologie van 
Ugent 

  



28 
 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Schriftelijk tentamen + Presentatie 

Collegemateriaal 
uit naslag werk Aquatische Ecologie van Ugent 
Internet 
Enkele textboeken: Aquatics van Cook 
Ouboter Fresh Water Ecosystems  

 
 

Naam cursus BEHEER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN 1 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent M. Playfair, MSc. 

Leerdoelen. na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen en hun voorkomens in 

Suriname beschrijven; 
2. de structuur, diversiteit en functioneren van natuurlijke ecosystemen uitleggen;  
3. benutting, duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke 

hulpbronnen beredeneren; 
4. ruimtelijke ordening en criteria voor allocatie van het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen uitwerken; 
5. economische waarde van natuurlijke hulpbronnen inschatten. 

Korte omschrijving van de vakinhoud: 
natuurlijke hulpbronnen van Suriname, consumptie patronen; nationaal en 
internationaal, bosfuncties, bosclassificatie en bosbeheersystemen, ecologische en 
economische zonering, criteria, indicatoren en standaarden voor duurzaam gebruik, 
ontwikkeling planning in Suriname en de beheersorganisatie en rehabilitatie van 
gedegradeerde gebieden. 

Onderwijsvorm  Hoor en werk college, excursies 

Voorkennis Inleiding ecologie, Botanie 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, verslag 

Collegemateriaal 
MOP; RvS, 2005, Agenda 21 
Wadsworth, F.H. Forest Production for Tropical America, USDA, 1997. 
Lamprecht, H. Silviculture in the Tropics; GTZ, 1989 
Rehabilitation of degraded tropical forest ecosystems CIFOR 2001 
State of the Worlds Forests, FAO, 2001 
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Naam cursus BEHEER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN 2 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent F.L.J. Baal, Ir 

Leerdoelen: 
1. belang van natuurbeheer voor huidige en toekomstige generaties; 
2. bedreigingen van de natuur a.g.v. menselijke activiteiten; 
3. rol van de verschillende actoren: doelgroepen, belangengroepen en instituten 

in het natuurbeheer; 
4. bescherming, beheer en duurzame benutting van fauna ( deels vissen ) in 

Suriname; 
5. bescherming, beheer en duurzame benutting van ecosystemen in de vorm 

van beschermde gebieden in Suriname; 
6. wetgeving van Suriname m.b.t. beheer beschermde gebieden, wild en 

visstand. 

Omschrijving: 
Doel en motieven van natuurbehoud/beheer, en van het Biodiversiteitsverdrag. 
Categorieën van bedreigingen van de natuur en het voorkomen/beperken 
daarvan. 
Surinaamse en internationale/regionale organisaties m.b.t. natuurbehoud/beheer. 
Jacht en jachtkontrole a.d.h. van jachtwetgeving, jachtkalender, proces-verbaal 
formulier en relevante diersoorten, en export/import conform CITES conventie en 
Surinaamse wetgeving, alsook dierenmishandeling of dierkwelling. 
Visstandsbescherming a.d.h. van de Visstandsbeschermingswet/besluit en Wet 
Zeevisserij en relevante visserij methoden. 
Beheer van beschermde gebieden in Suriname a.d.h. van nationale wetgeving en 
internationale conventies en relevante karakteristieken van beschermde gebieden 
van Suriname alsook sociale aspekten van de Surinaamse beschermde gebieden. 
Verder IUCN/internationale categorieën van beschermde gebieden. Excursie(s) 
naar i.h.b. beschermde gebieden. Video-films, slides, posters, foto’s, kaarten etc. 
Enkele byzondere internationale/regionale onderwerpen. 

Onderwijsvorm Hoor- en werkcollege + Excursie(s) 

Voorkennis Inleiding Ecologie, Botanie 

Wijze van toetsen Tentamen en Verslag (en) 

Collegemateriaal: Wetten/besluiten m.b.t. jacht, natuurreservaten en visserij, 
Hand-outs 

   Sustainable forest management 
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Naam cursus BIO-ANORGANISCHE CHEMIE 

Contacturen per semester 60 (30co/30pr) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent Dr. Max Huisden, PhD, ND 

Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. anorganische elementen definiëren en hun belang binnen de biochemie 

beschrijven; 
2. het voorkomen van anorganische elementen in verband brengen met nadelige 

effecten op de milieu gezondheid; 
3. biochemische afbraak en uitscheidingsprocessen die zich in het lichaam afspelen als 

gevolg van blootstelling beargumenteren;  
4. de eigenschappen en het gedrag van de d-groepsmetalen herkennen en definiëren; 
5. analyseren en aantonen welk complex van een metaal onder milieu 

omstandigheden voorkomt; 
6. de toepassingen en het effect van deze metaalcomplexen op het milieu 

identificeren en beschrijven; 
7. de structuur en naamgeving van coördinatieverbindingen (complexe ionen) 

herkennen; bijvoorbeeld: het metaalion met een coördinatiegetal 2, 4 of 6; 
8. de verschillende isomeren waarbij de eigenschappen van deze ionen, verklaren aan 

de hand van de Valence Bond- en Kristal veld theorie; 
9. enkele aspecten uit de Ligand veld theorie verduidelijken door middel van 

eenvoudige elektronen-spectra.  

Korte omschrijving van de vakinhoud: 
Anorganische stoffen, zoals metalen, mineralen, zouten, zuren en overige elementen 
uit het periodiek systeem hebben invloed op het milieu en levende organismen. 
Alhoewel de invloeden van deze stoffen op biochemische processen worden 
gedomineerd door de d-groepsmetalen, komen tijdens dit college ook andere 
interacties aan de orde, zoals: anorganische elementen in de voeding (trace elements), 
het gebruik van chelaten bij detoxificatie, anorganische elementen afkomstig van 
industriële activiteiten. 
Verder komen aan de orden: complexering en chelering, unidentate en bidentate 
liganden, coördinatiegetal en geometrie, isomerie bij coördinatieverbindingen, 
naamgeving voor coördinatie verbindingen, stabiliteit van complexe ionen in water, 
evenwichtsconstante voor de vorming, reacties van complexen zoals ligandwisseling en 
uitwisselingsreacties in oplossing en elctronenoverdrachtsreacties, Tanabe-Sugano 
diagrammen voor octaëdrische complexen en eigenschappen van organotin, -lood en -
kwik verbindingen. 
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Onderwijsvorm Hoorcollege, Practica, Presentaties en discussies 

Vereiste voorkennis VWO scheikunde/ schakelklas chemie 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, groepsverslag  en 

presentatiecijfers 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Algemene en fysische chemie 

Tentamenstof Zie vakkenomschrijving 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Tentamen 70%, Practijkopdracht 30% 

Collegemateriaal: presentaties/hand-outs; recente wetenschappelijke vakbladen zoals 
bv ScienceDirect en PubMed; Purves, W.K., Sadava D., Orians G.H., Heller H.C., 2004. 
LIFE – The science of Biology seventh edition Sinauer Associates, Inc., U.S.A;  A. Cotton 
en G. Wilkinson.(… )Basic Inorganic Chemistry.  

 
 

Naam cursus BIO-ORGANISCHE CHEMIE 

Contacturen per semester 105 (75co/30pr) 

Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent Dr. Max Huisden, PhD, ND 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus is de student(e) in staat om: 
1. inzichten te verwerven in de basis moleculaire interacties die de distributie van 

organische verbindingen in ruimte en tijd bepalen als ze in het milieu 
terechtkomen;  

2. de basisprincipes van enzymologie, eiwitbiochemie, moleculaire biologie en de 
voornaamste metabolische wegen te identificeren, te beschrijven en te 
classificeren, zoals; fotosynthese, Krebs cyclus, glycolyse, oxidatieve fosforylering, 
ademhalingsketen, C3 en C4 kringlopen en fermentatie; 

3. het werkingsprincipe van de meest belangrijke analyse apparatuur zoals: HPLC-
MS, GC-MS, IR, NMRI, MS, (CV)-AAS, te benoemen en te beschrijven;  

4. eenvoudige spectra en chromatogrammen te interpreteren; 
5. Verbanden te kunnen leggen tussen, en beargumenteren van de werking van 

zware metalen op de ‘levende natuur’, de adaptatie en de mogelijke (bio) 
accumulatie en magnificatie mechanismen van de (organo) metalen in planten en 
zoogdieren. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Introductie in de theoretisch-fysische fundamenten van de organische chemie met 
nadruk op het gebruik van de structuur om de fysische eigenschappen en de 
reactiviteit van belangrijke koolstofverbindingen af te leiden.  
Deze theorie wordt geïntegreerd in onderwerpen die de basis zijn voor onder andere 
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de biochemie en een aantal moderne analysetechnieken. 
Basisinformatie over risico en gezondheids-schadelijke organische chemicaliën in het 
milieu.  
Onderwerpen die tijdens de colleges aan de orde komen zijn: hybridisatie typen van 
koolstofatomen, ruimtelijke structuur van koolstofverbindingen, relatie 
molecuulbouw-fysische eigenschappen, reactiemechanismen: radicaal en nucleofiele 
substitutie, relatie inductieve en mesomere effecten – eigenschappen, stereo - en 
optische isomerie, structuur, naamgeving, katalytische werking van eiwitten, zoals 
enzymen, IEP, zwitter ion, reactiekinetiek,saturatiekinetiek, beïnvloeding van 
enzymactiviteit Michaelis-Menten vergelijking, Lineweaver-Burk diagrammen, direct 
linear plot typen remstoffen, allosterische enzymen, zymogenen, covalent 
gemoduleerde enzymen Ferguson diagrammen, gel-electroforese structuur en functie 
van nucleïnezuren de processen: replicatie, transcriptie en translatie aërobische en 
anaërobische glycolyse en regulatie glycogenese; glycogenolyse en gluconeogenese. 

Onderwijsvormen: 
 

Hoorcolleges, Instructies met oefenopdrachten, 
groepspresentatie relevant onderwerp en practicum. 

Vereiste voorkennis Algemene en fysische chemie, Celbiologie 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, groepsverslagen en presentaties 

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

Algemene en fysische chemie 

Tentamenstof Zie vakkenomschrijving 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Theorie 70%, practicum 30% 

Collegemateriaal: 
Engbersen en A. De Groot J.F.J..  “Inleiding in de bio-organische chemie 
en aantekeningen/hand-outs  
Purves, W.K., Sadava D., Orians G.H., Heller H.C., 2004. LIFE – The science of Biology 
seventh edition Sinauer Associates, Inc., U.S.A 
Recente Wetenschappelijke Journals: via bv ScienceDirect en PubMed 
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Naam cursus BIODIVERSITEIT EN MONITORING 

Contacturen per semester 60 (30co/30we) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent Dr. P. Ouboter 

Leerdoelen. Kennis en inzicht in: 
1. de biodiversiteit van Suriname 
2. Vaardigheid ontwikkelen in: 

a. het verrichten van biodiversiteitsopname in het veld 
b. biodiversiteitsschattingen 
c. verwerken van veldopname 
d. rapporteren van biodiversiteitsschattingen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Betekenis biodiversiteit, definitie, begrippen. Waarom zoveel aandacht voor 
biodiversiteit? Welke biogeografische en ecologische krachten hebben 
biodiversiteit in Suriname bepaald? Bedreigingen biodiversiteit. Monitoring, 
biodiversiteits assessments en biodiversiteits berekeningen.  

Onderwijsvorm  Hoor-, werk- en veldcollege. De excursie is langer 
dan een weekend, ideaal genomen van 
donderdag t/m maandag, en is geheel aan dit 
vak gewijd. De studenten moeten biodiversiteits 
assessments in het veld uitvoeren. Gewoonlijk 
gaat er dan ook iemand voor de botanische kant 
mee. 

Voorkennis Inleiding Ecologie, Zoologie en Botanie 

Wijze van toetsen schriftelijk tentamen; minimaal 75% van de 
hoorcolleges en 100% van de veldpractica 
bijwonen. Afronding verslagen & presentaties. 

Collegemateriaal 
E. Wilson. Biodiversity; Handouts  
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Naam cursus BIOSTATISTIEK 

Contacturen per semester 30 (15co/15in) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent G.Landburg MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus is de student(e) in staat om: 

1. data te ordenen en beschrijven; 
2. onderzoeksvragen uit te werken tot hypotheses en studie ontwerp; 
3. toepassing van verschillende univariate statistische analyse methoden toe te 

passen; 
4. data statistisch te analyseren; 
5. statistische resultaten te interpreteren. 

Korte omschrijving van de vak inhoud 
Data ordenen en beschrijven. De toepassing van kansrekening in hypothese testing, 
de verschillende parametrische en niet parametrische univariate statistische analyse 
methoden. De cursus wordt afgesloten met correlatie en regressie analyse 
methoden.  

Onderwijsvorm: Hoor en werkcolleges met groepsopdrachten. Gebruik 
van het statistiek programma SPSS 

Vereiste voorkennis Statistiek 

Wijze van toetsen werkopdrachten, tentamen, participatie tijdens de 
colleges 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Alle opdrachten van de werkcolleges moeten gemaakt 
en ingeleverd zijn bij de docent 

Tentamenstof Theorie + vraagstukken 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Werkopdrachten + praktikum SPSS+ participatie: 40% 
Schriftelijk tentamen: 60% (minimaal 5.5) 

Collegemateriaal: 
Statistiek met SPSS 21 voor windows, ppt slides, literatuur uit:  
Zar, JH, 1999, Biostatistical Analysis. Prentice Hall, New Jersey 
Dytham, C., 2003, Choosing & Using Statistics: a Biologist's guide. Blackwell Publ. 
Oxford 2003, 2nd Ed. 

 
Biostat foto  
Sampling plants in a quadrant  
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Naam cursus BODEMVERONTREINIGING EN SANERING  

Contacturen per semester 60(45co/15we) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent Sonja Carilho, MSc 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Onderzoek naar bodemverontreiniging opzetten en uitvoeren en de toepassing van 
diverse saneringstechnieken beoordelen. De subdoelen zijn: 
1. bodemkarakteristieken inschatten in relatie tot geomorfologie en hydrologie; 
2. onderkennen van bodemfuncties in relatie tot de bodemkwaliteit; 
3. onderzoek verrichten naar pluimvorming; 
4. evalueren van de diverse categorieën bodem verontreiniging en onderscheiden 

van vormen en fasen van bodemverontreiniging (speciaties); 
5. onderscheiden diverse normsystemen als onderzoekinstrument; 
6. inschatten van het lot van verontreinigingen op basis van de beginselen van 

bodem en grondwater geochemie en microbiologie; 
7. de beginselen van risicoanalyse uitleggen; 
8. de protocollen en procedures ten behoeve van veldonderzoek en analysis 

vastleggen en uitwerken.  
9. beschrijven en beoordelen van preventie en minimaliseringstechnieken voor 

bodemverontreiniging  
10. een verscheidenheid aan categorieën van bodemsaneringstechnieken beoordelen 

en toepassen 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Bodem, geologie en geomorfologie; oorzaken en typen bodemverontreiniging; 
reinigingsnormen EPA e.a.; bodemfuncties; risicoanalyse; relatie bodem water; 
inleiding in bodem en grondwater, geochemie en microbiologie; 
bemonsteringsmethodieken, apparatuur, kwaliteit garantie en kwaliteit controle 
(ca/cq); diverse in situ en ex situ saneringstechnieken voor vaste, vloeibare en 
gasvormige verontreiniging, phytosanering, biosanering en natuurlijke 
saneringssystemen.  

Onderwijsvorm: 
 
 

Hoorcollege: zie vakinhoud 
Excursies: Noord-zuid excursie 
Opdrachten: groepsverslag noord zuid excursie en 
uitvoering bemonstering op verontreinigde locatie; ppt 
presentatie over het lot van een specifieke 
verontreiniging en saneringsopties beredeneren;  

Vereiste voorkennis Algemene en fysische bodemkunde, Algemene en  
Fysische chemie. Algemene Microbiologie en 
Milieuchemie,  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen/ verslaggeving/ presentatie  
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Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

geen 

Tentamenstof Diktaat en readers verstrekt in de klas of via moodle 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

70% theorie; 30% practicum 

Collegemateriaal: 
Dictaat, Bron: Soil, Vadose Zone and groundwater contamination Assessment, 
Prevention and Remediation by Russell Boulding, 2004, internet sites  
Circulaire bodemsanering per juli 2013, Staatscourant Officiele uitgave van het 
Koninkrijk der Nederlanden 
Moodle: diktaten en readers 

 
 
Naam cursus BOTANIE 

Contacturen per semester 60 (30co/30pr) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent C. Rahan-Chin, MSc. 

Leerdoel. Kennis en inzicht in: 
- Hogere en lagere planten 
- Economisch belang en ecologie 

Omschrijving 
Dit vak geeft een algemeen overzicht van het plantenrijk, met nadruk op de 
systematiek, waarbij verzamel-, preserverings- en identificatietechnieken worden 
behandeld. Verder worden biologische-, ecologische- en economische aspecten van 
enkele planten(groepen) behandeld. Bij het algemene overzicht van het plantenrijk 
komen aan de orde: nomenclatuur, algemene klassificatie, belangrijke soorten in 
Suriname. Het practicum bestaat uit identificatie van planten en herkenning van 
planten in de natuur. 

Onderwijsvorm  Hoor- en werkcollege, Practicum 

Voorkennis Celbiologie 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal: Handouts 
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Naam cursus CELBIOLOGIE 

Contacturen per semester 60 (30co/30pr) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent Dr. Max Huisden, PhD, ND 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. De basis morfologie en biologische processen op cellulair niveau binnen het 

planten en dierenrijk herkennen en beschrijven, definiëren om als zodanig 
verbanden leggen, structuren onderscheiden, processen voorspellen, analyses 
uitvoeren om geïntegreerde fysiologische processen aan te tonen en te 
beoordelen. 

2. De vergelijkende anatomische studie van de Dicotylen vs. Monocotylen, C-3 / C-4 
en CAM-planten in verband brengen met de theoretische biologische kennis.  

3. De vergelijkende anatomische structuur van hematologische en pathologische 
cellen herkennen en beschrijven. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Celbiologie biedt een overzicht van cellulaire organanellen, de functies binnen de 
fysiologie van de cel en het resultaat met betrekking tot het functioneren van 
biologische organismen. Verder de morfologie en functie van de celorganellen, 
transport van moleculen/ionen door celmembranen, synthese en dissimilatie van 
sacchariden en lipiden en de stikstof assimilatie. 
Het practicum omvat een vergelijkende anatomische studie van de Dicotylen vs. 
Monocotylen, C-3 / C-4 en CAM-planten en het microscopisch identificeren van de 
hematologische structuren en pathogenen. 

Onderwijsvorm: Hoorcolleges en practicum 

Vereiste voorkennis VWO biologie  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, Practicum  

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

Afgerond practicum 

 Theorie 70% en practica 30% 

Collegemateriaal: 
Purves, W.K., Sadava D., Orians G.H., Heller H.C., 2004. LIFE – The science of Biology 
seventh edition Sinauer Associates, Inc., U.S.A 
Recente Wetenschappelijke Journals via bv ScienceDirect en PubMed 
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Naam cursus CULTUURTECHNIEK 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent C.Partoredjo-Feurich MSc. 

Leerdoelen 
Na afloop heeft de student(e) een algemeen inzicht in cultuurtechnische zaken en 
processen die nodig zijn voor het duurzame beheer van bebouwbaar land.  

Omschrijving 
Grondverzet en ontbossing ten behoeve van cultuurtechnische werken. Het in 
cultuur brengen van zwampgebieden met nadruk op rijping en egalisatie, 
stromingen, erosie, begroeiing, sedimentatie. Het in cultuur brengen van zure 
(natte kleien) en zoute gronden.  
Erosie, factoren die van invloed kunnen zijn op wind en water erosie. De bodem 
beschermingsmaatregelen ter voorkoming van water erosie. Onderhoud van 
cultuurtechnische projecten zowel het groot onderhoud als het dagelijkse 
onderhoud. 
Onderwijsvorm  Hoorcollege 

Voorkennis Toelating tot B1 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen. Cijfers tussen 1-10 worden 
toegekend. 

Literatuur Dictaat en andere literatuur. 

 
 

Naam cursus DATA ANALYSE 

Contacturen per semester 60 (15co/45pr) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent D. Kasanmoesdiran, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Kennis van en inzicht in:Types van data 

Omschrijving 
Analyse technieken, Correlatieanalyse, Dispersie indices, Similariteits indices, 
“Goodness-of-fit” analyse, Parametervrije analyse, de toepassing van 
statistiekprogramma’s (o.a. SPSS, Sigmastat) 

Onderwijsvorm  hoor en werkcolleges 

Voorkennis Statistiek 

Wijze van toetsen Tentamen 

Collegemateriaal: Statistiek met SPSS 11 voor windows, Dennis Howitt, Sigmastat. 
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Naam cursus DUURZAME ONTWIKKELING 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 

Semester en studiefase 6
/
BII 

Naam docent D. Narain 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de huidige wereld issues m.b.t. duurzame ontwikkeling verklaren m.b.v. het 

“people-planet-profit” concept; 
2. de principes van “systems thinking”, “backcasting” en “cradle to cradle” 

verklaren en toepassen;  
3. de 21 principes van de Blauwe Economie uitleggen en toe passen op huidige 

vraagstukken m.b.t. duurzame ontwikkeling; 
4. voorbeelden van huidige en recente Blauwe Economie projecten analyserenen 

uitleggen; 
5. innovatieve strategieën ter bevordering van duurzame ontwikkeling ontplooien 

en toepassen.  

Korte omschrijving van de vakinhoud 
De huidige issues m.b.t. de globale duurzame ontwikkeling, alsook enkele tools om 
deze issues op te lossen. Basis concepten zoals “systems thinking”, “backcasting”, 
“cradle to cradle” en “eco-effectiveness”; het principe van “Blue Economy” waarbij 
species en ecosystemen als inspiratie dienen voor de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën en strategieën om zodoende duurzame kostwinningsmethoden te 
creëren, welke in de basis behoeften dienen te voorzien van levensgemeenschappen.  

Onderwijsvorm Hoor en werk college; zelfstudie 
Discussies, groepsopdrachten 

Vereiste voorkennis Milieuchemie; Milieubeleid; Inleiding ecologie; 
Milieu economie 

Wijze van toetsen Verslaggeving, presentatie, opdrachten en 
groepsdiscussies 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen 

Wijze van vaststellen eindcijfer Beoordeling deelopdrachten 

Collegemateriaal 

 Diktaat: Pauli, Gunter. 2010. The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 
million jobs. Paradigm publications. Taos, New Mexico: Paradigm Publications. 

 McDonough, Wlliam and Michael Braungart. 2002. Cradle to cradle: Remaking the 
way we make things. New York: North Point Press. 

 Wetenschappelijke artikelen 

 Educatieve video’s en documentaires 
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Naam cursus ECOTOXICOLOGIE 

Contacturen per semester 105 (45co/60pr) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent J. Quik, Ir. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de factoren verklaren die de schadelijke effecten van chemische stoffen in het 

milieu bepalen; 
2. met behulp van specifieke computerprogramma's het gedrag van chemische 

stoffen in het milieu voorspellen; 
3. een toxiciteit experiment uitvoeren en de resultaten verwerken; 
4. Een literatuuronderzoek uitvoeren om tot een risico beoordeling te komen 

van een specifieke stof. 

Korte omschrijving van de vakinhoud  
De schadelijke effecten van chemische stoffen op het milieu, vooral op individuele 
organismen, populaties en ecosystemen. In vervolg op de bij de colleges 
mlieuchemie behandelde lotgevallen van stoffen in het abiotische milieu, wordt 
ingegaan op bioaccumulatie, biotransformatie-processen, dosis-respons relaties, 
combinatietoxiciteit, structuur-activiteits relaties, gebruik van bioindicatoren en 
biomarkers en risico-analyse. Voorts wordt ingegaan op enkele specifieke stoffen, 
zoals pesticiden, carcinogenen en zware metalen. 
Tijdens de cursus presenteert elke student mondeling en schriftelijk een casestudy 
over een "probleemstof". Verder vormt het uitvoeren van een toxiciteitonderzoek 
met een voor Suriname relevant testorganisme een belangrijk praktisch onderdeel 
van het vak. Tevens wordt kennisgemaakt met enkele computerprogramma's voor 
het berekenen van LC50 waarden en het voorspellen van de verspreiding van 
chemische stoffen over diverse milieucompartimenten en bijbehorende 
blootstelling analyse 

Onderwijsvorm  Hoorcollege, werkcollege, praktikum, casestudie 

Voorkennis B1 plus Milieuchemie 

Wijze van toetsen Schriftelijk "open-boek" tentamen. Verslagen en 
mondelinge presentaties. 

Collegemateriaal  
College syllabus (Bron: delen uit Van Leeuwen en Hermens, Risk Assessment of 
Chemicals: An Introduction; Van Stralen en Verkley, Leerboek Oecotoxicologie; 
Moriarty, Ecotoxicology) 
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Naam cursus GIS (GEOGRAFISCHE INFORMATIE SYSTEMEN) 

Contacturen per semester 60 (30co/30we) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent J. Haarloo MSc/ R. Taus BSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de grondslagen van de geografische informatie systemen toepassen; 
2. de relatie informatie systemen en geografische informatie systemen; 

begrijpen 
3. digitaliseren; 
4. weten wanneer remote sensing en GIS van toepassing zijn; 
5. de algemene aspecten van satellietbeelden beschrijven; 
6. aspecten van GIS op natuurlijke hulpbronnen toepassen; 
7. GIS toepassen op milieuvraagstukken. 

Korte omschrijving van de vakinhoud  
GIS, data integratie, data structuren, vector data model, raster data model, 
digitaliseren, remote sensing, GIS en milieuvraagstukken, operationele aspecten. 
En diverse toepassingen van GIS. 

Onderwijsvorm  Hoor en werkcolleges 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen,verslag 

Collegemateriaal Presentaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaarten maken m.b.v. GIS  



42 
 

Naam cursus GEOHYDROLOGIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent R. Nurmohamed, Ph.D 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Kennis hebben van de geo-hydrologie met toespitsing op Suriname 

Korte omschrijving van de vakinhoud  
Betekenis van grondwater voor Suriname, voorkomens en gedrag van grondwater, 
grondwatersystemen en differentiaalvergelijking , kwaliteit van grondwater en 
waterkwaliteitsparameters, grondwaterwinnings methoden, bepaling van 
geohydrologische parameters, grondwater berekeningen, analyse van data, 
verwerking van grondwater data, beheer grondwater, zoutwater intrusie, 
veldmethoden, dimensionering van infiltratie van winmiddelen 
Practicum: opdrachten/uitvoeren van hydrologische berekeningen, 
computermodellen in de hydrologie. 

Onderwijsvorm  Hoorcollege, instructies 

Voorkennis Inleiding vloeistofmechanica, Hydrologie 

Wijze van toetsen schriftelijk tentamen, groepsverslag 

Collegemateriaal  
Collegediktaat Bronnen: Groundwater Hydrology, Herman Bouwer. Groundwater 
and Seepage, Milton E. Harr. Grondwater Resource Evaluation, Walton. 
Groundwater and Wells, Johnson Division. Groundwater, Freeze R. 
Applied Hydrologie, Chow V. 
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Naam cursus HYDROLOGIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent S. Naipal, Dr. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
kennis van hydrologie met toespitsing op Suriname 
Korte omschrijving van de vakinhoud  
Hydrologische kringloop; neerslag: vormen van neerslag meting en verwerking; 
infiltratie en perkolatie, meting; verdamping: vormen van verdamping, meting, 
empirische methoden, methode Penman; rivierafvoeren: bepalende factoren, 
meting en verwerking; kansberekeningen in de hydrologie, normaalverdeling, 
extremen (Gumbel). 

Onderwijsvorm Hoorcollege en instructies 
Practicum 

Voorkennis Waterbeheersing in rurale gebieden 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen van 3 uren. Open vragen mbt 
begrip en kennis van processen, relaties en samenhang 
in de hydrologie en aantal vraagstukken waarbij wordt 
getoetst op de actieve beheersing van de stof, en 
beoordeling van een praktisch ingediend verslag 

Collegemateriaal 
Engineering Hydrology, E.M. Wilson 
Hydrology for Engineers, Linsley, Kohler, Paulhus 
Principles of Hydrology, R.C. Ward 
Water Resources Engineering, Linsley, Franzine 
Applied Hydrologie, Chow V. 
Design hydrology and sedimentology for small catchments, Haan et al. 
Overig literatuur in de Bibliotheek Infrastructuur 
Software: 
Rainbow (Frequency analysis and probability plotting of hydrologyc data,test 
homogeneity of hydrologycal records), SWAT 2000 (Hydrologic simulation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
De hydrologische kringloop  
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Naam cursus INDUSTRIËLE PRODUKTIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent A. Baasaron, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. deelprocessen en proces apparatuur en de opbouw van produktie processen 

herkennen; 
2. mogelijke calamiteiten beoordelen 

Korte omschrijving van de vakinhoud  
Grondbeginselen productiesystemen, structuur productie, materialenstroom, 
energiestroom en informatiestromen, energiegebruik productiesystemen, 
milieukunde begripsbepaling en afbakening, veiligheid, productie ondersteuning 
en probleembenadering. 

Onderwijsvorm Hoor en werkcollege 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal Collegediktaat 

 
 

Naam cursus INLEIDING CONSTRUCTIE MILIEUTECHNISCHE 
WERKEN 

Contacturen per semester 60 (30co/30in) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent R. Zeegelaar MSc  

Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan de student(e): 

 Herkennen en aangeven van het gedrag van verschillende elementaire 
bouwmaterialen en weten wanneer deze toe te passen.  

 Stelsels van krachten zowel analytisch als grafisch ontwerpen en resultantes 
hiervan  afleiden.  

 Oplegreacties, inwendige scharnierreacties en inwendige snedekrachten  
interpreteren voor statisch bepaalde constructies.  

 N-, D- en M-lijnen  analyseren en ontwerpen voor statisch bepaalde 
constructies, bij verschillende belastingssoorten en belastingsgevallen. 

 Zowel analytisch als grafisch, statisch bepaalde vlakke vakwerken  analyseren 
en bijzondere situaties onderkennen 

 Experimenteel modelonderzoek van constructies, inclusief vakwerken ter 
verkrijging van inzicht in het gedrag van constructies bij diverse ingrepen 
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Korte omschrijving van de vakinhoud 
Aspecten waarvan materialen afhankelijk zijn, zoals: eigenschappen, kenmerken 
grondstoffen, toepassingsmogelijkheden, bewerking en verwerking. Het krachtenspel 
binnen de verschillende constructies (elk bouwwerk dat neergezet wordt). Vloeren , 
balken, muren, wanden, etc zijn constructie elementen die in de mechanica worden 
geclassificeerd. De momenten M en N/D lijnen worden berekend om de stabiliteit te 
kunnen vaststellen. De krachten binnen een constructie (vakwerken) kunnen zowel 
analytisch als grafisch bepaald worden om te weten of het constructiedeel de 
verwachtte belastingen kan dragen.  

Onderwijsvorm: 
 

Hoorcolleges en oefeningen 
Gebruik van de PC Frame en Matrix Frame 

Vereiste voorkennis Geen 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen 

Tentamenstof Materialen, Ing.M.W.Verver, eerste druk, vijde oplage 
1996. Hoofdstuk 1. 
Engineering Mechanics volume 1, Equilibrium, C. 
Hartsuijker and J.W. Welleman, Nootdorp zomer 
1999. Hoofdstuk 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Aan de hand van graad van moeilijkheid worden de 
punten per opdrachten bepaald. 
Aantal punten optellen/variabele cijfer = 10 

Collegemateriaal:  
Materialen, Ing.M.W.Verver, eerste druk, vijde oplage 1996. Hoofdstuk 1. 
Engineering Mechanics volume 1, Equilibrium, C. Hartsuijker and J.W. Welleman, 
Nootdorp zomer 1999. Hoofdstuk 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12 
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Naam cursus INLEIDING ECOLOGIE 

Contacturen per semester 60 (30co/30pr) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent F. v.d. Lugt Drs 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Een prognose maken over de kwaliteit van een bepaalde ecosysteem (algemeen 
en Surinaamse situaties) middels de volgende subdoelen: 
1. ecologische begrippen identificeren en beheersen 
2. de inter-relaties tussen organismen onderling en hun omgeving (terrestrische 

en aquatische) verklaren via eenvoudige modellen z.a.: 
a. biogeografische verspreidingsoorzaken 
b. evolutie theorieën 
c. omgevingscondities en hulpbronnen 
d. adaptatie mechanismen en overleving strategieën  
e. ontwikkelingsfasen en invloed van externe factoren 
f. diversiteitsindex  

2. synecologie en structuren beschrijven waaronder; 
a. diverse kringlopen (energie, successie materie). 

Korte omschrijving van de vakinhoud  
Inleiding van een aantal belangrijke ecologische begrippen zoals:  
De definities van ecologie, ecosystemen, habitat, niche en nog vele andere 
begrippen; Autoecologie van organismen: Verspreiding, Biogeografie, Verschil 
tussen Omgevings condities en hulpbronnen.  
Populatiebiologie met de Interacties: Competitie & Predatie (met wiskundige 
modellen), Parasitisme Detrituseters, Mutualisme, Life history (van unitaire en 
modulaire organismen)  Overlevingsstrategieën en de interactie tussen vorm en 
functie K en r selectie  Synecology = Ecologie van gemeenschappen zoals: 
Inleiding, structuur, successie energiekringstromen en materie kringlopen, 
Natuurlijke Productie. Aan de cursus is ook een veldpracticum met verslag 
verbonden, deze handelt over landschappen ecologie, waarbij de 4 basis 
landschappen door de studenten worden onderzocht en beschreven op een 
aantal aspecten: vegetatietypen, fauna, bodems, watertypen met de menselijke 
beïnvloeding. Bij de zelfstudie is ook literatuur studie opgenomen.  De 
basislandschappen zijn: Zeekust, Jonge kustvlakte, Oude kustvlakte, Savannebelt 
en het heuvelachtige achterland. 

Onderwijsvorm Hoor- en veldcollege plus practicum 

Voorkennis Biologie Middelbare school 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
Collegemateriaal  Ecologie collegedictaat, Leerboek: Ecology; Begon 

/Harper/Townsend 
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Naam cursus INLEIDING IN DE INFORMATICA A 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent Vakgroep Wiskunde 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
De student doet kennis op over de mogelijkheden van informatietechnologie en 
haar toepassingen, en krijgt een ruim beeld van de ontwikkelingen op dit gebied. 
Hiermee wordt beoogd het inzicht geven van de rol van de informatietechnologie 
binnen de maatschappij en de oplossingen die de informatietechnologie kan 
bieden in dagelijkse werkzaamheden. 
Verder wordt de student basis programmeervaardigheden en technieken voor het 
implementeren van eenvoudige algoritmen bijgebracht, die hem in staat stelt om 
practische problemen zelf op te lossen . 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Nut van automatisering, geschiedenis van de computer, het virtuele 
machineconcept schema van de hardware, primair en secundair geheugen, 
randapparatuur  
Open systemen versus gesloten systemen, netwerken, gespreide systemen Boolse 
algebra 
Software (applicatie-, systeemsoftware, spreadsheets, databases etc.) 
Programmeertaal Pascal 
Input / output procedures, selection structures, repetition statements, introductie 
procedures en functions, 1 dimensionale arrays. 

Onderwijsvorm combinatie van colleges en practicum 

Voorkennis Geen 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen en practicumopdrachten  
Practicum > 5.5. 

Collegemateriaal  
Dictaat Inleiding Informatica (O.Elmont en M. Koendjbiharie) 
Elliot B. Koffman , Pascal hoofdstuk 1 t/m 5 , 7 en 10 
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Naam cursus INLEIDING MILIEUKUNDE 

Contacturen per semester 60 (30co/30we) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent L. Joyette, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
inzicht verschaffen over milieuaspecten, opdat ze een keuze kunnen doen tussen 
de twee bestaande orientaties 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Het vak handelt over begrippen binnen milieuwetenschappen. Milieuproblemen, 
de oorzaken ervan en de mogelijke oplossingen worden ook toegelicht. Verder 
worden de aspecten binnen milieumanagement en milieutechnologie uiteengezet 

Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal  
Basisboek Milieukunde, J.J. Boersema, J.W. Copius Peereboom, W.T. de Groot: 
Environmental Science, B. Nebel, R.T. Wright. 

 

Naam cursus INLEIDING RECHT 

Contacturen per semester 30 (co) 

Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent F. Hausil, Mr. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de basisbegrippen van het recht begrijpen; 
2. de structuur van het staats- en bestuursrecht analyseren; 
3. enige kennis van andere rechtsgebieden verwerven. 

Korte omschrijving van de vakinhoud  
wet in formele en materiële zin, geschreven en ongeschreven recht, 
rechtsbronnen en de onderlinge verhouding van publiek- en privaatrecht, 
organisatie van het bestuur, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, vorming 
en handhaving bestuursrecht, rechtsbescherming 
Onderwijsvorm Hoorcolleges 

Voorkennis VWO/ Schakelklas 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal  
mr. M.R. Hoever-Venoaks en mr. L.J.A. Damen, Surinaams Bestuursrecht 
(Administratiefrecht), VACO press N.V. Paramaribo, 1996 
Arthur P.J. Mol, Jan H. Mol, Bas van Vliet, Suriname schoon genoeg? Hulpbronnen gebruik 
in een klein Amazoneland,  Uitgeverij Jan van Arkel, 2004 
J.W.P. Verheugt, B. Knottenbelt en R.A. Torringa, Inleiding in het Nederlandse Recht, 8

ste
 

druk, Gouda Quint Arnhem, 1994 
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Naam cursus INLEIDING IN DE VLOEISTOFMECHANICA 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 
Semester en studiefase 2/BI 
Naam docent S. Naipal, Dr. 
Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de basisprincipes van 
hydraulica, hydrologie en sediment bewegingen van de rivieren en de estuaria, 
inclusief de kust.  De student zal ook in staat moeten zijn de effecten van de 
werkzaamheden in de waterlopen in te brengen.  

Korte omschrijving van de vakinhoud  
Statica, met nadruk op onder andere: krachten op lichamen, kinematica, voor wat 
stromingen betreft w.o. laminaire, turbulente, en stationaire en niet stationaire 
dynamica, voor wat wrijvingen en meanderen betreft.  
Verder ook nog erosie en sedimentie dat in relatie staat tot sediment transport. 
Bovengenoemde onderdelen zullen worden gekoppeld met korte en simpele 
oplossingen.  

Onderwijsvorm Colleges en instructies 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal  
Vloeistof Mechanica dictaat (Naipal)* 
Hydraulica voor waterbouwkundigen (Nortier) 
Inleiding Vloeistofmechanica dictaat  TU Delft* 
Vloeistof mechanica dictaat TU Delft* 
Inleiding Waterkwaliteitsmodellen Hydrologie VUB 
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Naam cursus INTELLECTUELE VAARDIGHEDEN 

Contacturen per semester 30 (co) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent Werkgroep 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Het verhogen van het studierendement in kwalitatieve en kwanititatieve zin. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Blok I: Het leren omgaan met informatie en documentatiesystemen  
Blok II: Studie-organisatie 
Blok III: Kennismaking met het begrip “probleem”, diverse onderzoeksmethoden en het 
kunnen omgaan met probleemstellingen, hypothesen en conclusies. 
Blok IV: Het schrijven van rapporten en scripties in aansluiting op de vaardigheden geleerd 
bij blok III. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal Collegedictaat FTeW 

 
 

Naam cursus LANDMEETKUNDE 1 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent H. Struiken, Ir. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
- Interpreteren en begrijpen van landmeetkundige grondbegrippen 
- Kunnen uitvoeren van elementaire landmeetkundige opdrachten 
- Kunnen uitwerken van meetgegevens 

Korte omschrijving van de vakinhoud  
Inleiding grondbegrippen; kaarten, kaarttypen en kaartprojekties, maat- en coördinaten en 
coördinatenstelsels; situatiemetingen; hoogtemetingen, richtingsmetingen, eliminatie van 
fouten, afstandsmetingen, peilen, argumenten, puntsbepaling (zie vak Puntsbepaling en 
Meetkundige Geodesie, Fysische Geodesie) 
Inleiding meetgereedschappen en instrumenten (GPS,theodoliet, waterpas, sjalon etc) 
Inleiding kadasters: stelsels en typen (zie vak Kadasters) 
Inleiding Fotogrammetrie (zie vak Fotogrammetrie) 
Inleiding GIS-kartografie (zie vak GIS-kartografie) 
Inleiding Remote Sensing (zie vak Remote Sensing) 

Onderwijsvorm Hoor- en werkcollege/ Practicum 

Voorkennis VWO/Schakelklas wiskunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, verslagen van werkopdrachten 

Collegemateriaal Ir. J.E. Alberda, Inleiding in de landmeetkunde 
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Naam cursus LUCHTVERONTREINIGING EN  
LUCHTZUIVERINGSTECHNOLOGIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent S. Mahabali, MSc. 

Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan de student(e): 
-Kent de student de bronnen van verontreinigingen in de binnenlucht en op 
leefniveau en de effecten op de mens en het milieu; 
-kan mbt IAQ de concentratie van de luchtverontreinigers, de hoeveelheid 
benodigde lucht en de te gebruiken snelheid van de toegevoegde lucht  berekenen  
- heeft de student inzicht in de verschillende geldende normen (standaarden) op 
het gebied van luchtkwaliteit en technologieën en indicatoren toegepast bij het 
saneren van luchtverontreinigingen  
- kent de student analysetechnieken voor zowel gassen als deeltjes in 
luchtmonsters 
-Kan de student oplossingen aandragen voor eenvoudige gevallen van 
luchtverontreiniging op leefniveau (ook mbt het gebruik van alternatieve 
energiebronnen) en is in staat een analyse te maken van de veiligheid van 
(werk)ruimten indien in die ruimten luchtverontreinigende stoffen geëmitteerd 
worden. 

Korte omschrijving van de vakinhoud:  
Luchtkwaliteit op leefniveau met nadruk op de kwaliteit van de binnenlucht (de 
werkplek). Verder ventilatie van ruimten, schoorsteentrek, verspreidingsmodellen 
op lokale schaal, lijn- en oppervlaktebronmodellen. Vervolgens de meting van 
gasvormige luchtverontreinigingen waaronder: monstername (passieve en actieve) 
en analyse en meting van aerosolen. Meteorologische achtergronden waaronder 
windrichting, windsnelheid, stabiliteit, circulatietypen en stroming rond obstakels 
behoren ook tot de collegestof evenals het depositie proces van deeltjes (natte en 
droge depositie). Bij de sanering wordt ingegaan op het verschil tussen 
schoonmaak- en schone technologie en vervolgens technieken voor het 
terugdringen van luchtverontreinigingen bij verbrandingsprocessen. Benadrukt 
worden technieken voor brandstofreiniging en sanering luchtverontreiniging bij 
procesindustrie. Onderwerpen die tijdens de colleges aan de orde komen zijn: 
Verblijftijd/halfwaarde tijd en MAC waarde van luchtverontreinigingen, verticale 
luchtbewegingen en inversie, Gaussisch pluimmodel, effectieve 
schoorsteenhoogte, street- canyon effect, energiebesparing, rendement bij stoom 
en electriciteitsopwekking. Desox en denox technologie, vlieggasverwijdering (bv. 
bij kolengestookte centrales), rookgasreiniging van afvalverbrandingsinstallaties. 
Sanering bij verkeer, afscheiding van stof en nevel, gasreiniging en 
stankvernietiging, methode van Pasquill, transport van gassen door de laminaire 
grenslaag, transport van deeltjes door het oppervlak. 
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Onderwijsvorm: hoorcollege; instructies met oefenopdrachten; practicum 

Voorkennis anorganische chemie 

Wijze van vaststellen 
cijfer 

100% tentamen 

Collegemateriaal: Boek: Milieutechnologie (van schoonmaaktechnologie naar 
schone technologie) van Ir. W. T. van Deventer. College aantekeningen/hand-outs 
en onderwerpen uit collegedictaat van de vakgroep luchthygiëne en –
verontreiniging van de Landbouwuniversiteit, Wageningen, Nederland. 

 
Naam cursus MANAGEMENT EN ORGANISATIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent R. Antonius Drs. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
- inzicht in functioneren van organisaties 
- effectief in diverse organisaties kunnen optreden 
- kennis van kernbegrippen uit de bedrijfskunde 
- kennis van de methodiek van strategische planvorming 
- kennis van een aantal managementvaardigheden: planning 
  besluitvorming, groepsgewijs oplossen van problemen 

Korte omschrijving van de vakinhoud: strategie, structuur, cultuur, innovatie, 
planning, besluitvoming, projectmanagement, effectief leiderschap 

Onderwijsvorm Hoorcollege 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal Handouts en diktaat 

 
Studenten werken als een samenhangend orgaan 
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Naam cursus MILIEU EFFECTEN RAPPORTAGE (MER) 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent L. Zuilen, Dr. 

Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Beschrijven van de belangrijkste fasen van het MER proces; 
Aangeven en beschrijven hoe een MER studie uit te voeren 
Uitvoeren van een MER aan de hand van een case study. 

Korte omschrijving van de vakinhoud: 
Deel I: voorziet de essentiele achtergrond info over MER; inhoudende definities 
historie over MER, doelstelling, wettelijke basis,  basisbeginselen, en overzicht  van 
de verschillende fasen van het MER proces.  
Deel II: omvat de volgende aspecten: procedures (screening en scoping) en MER 
technieken, analyse van de impacts op het physisch – en sociaal milieu (impact 
analyse), mitigation and impact management . 
Deel III: betreft MER rapportage, review van de kwaliteit van de MER 
studie,Besluitvorming en publieke participatie binnen MER Deel IV: handelt over 
Plan-MER (Mer voor plannen en programma’s) en Milieu risico analyse (ERA) Het 
theoretisch gedeelte wordt opgevolgd door een praktijk opdracht . 

Onderwijsvorm: 
 

hoor colleges; discussies en praktijkopdracht 
(groepswerk; verslag) 

Vereiste voorkennis Inleiding Milieukunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, praktijkopdracht 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

geen 

Tentamenstof Zie vakkenomschrijving 

Wijze van vaststellen eindcijfer Schriftelijk tentamen: 60 % (cijfer minimaal 5.5); 
Praktijkopdracht: 40% (cijfer minimaal 5.5) 

Collegemateriaal: 
Verplichte literatuur en aanbevolen literatuur, o.a.  John Glasson, Riki Therivel and 
Andrew Chadwick, Routledge Taylor & Francis Group. 2005. Introduction to 
Environmental Impact Assessment, Third Edition. 
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Naam cursus MILIEU, SAMENLEVING EN BELEID  

Contacturen per semester 60 (30co/30we) 

Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent S. Carilho MSc. 

Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan de student(e):  
1. De maatschappelijke niveaus en -factoren die van invloed zijn op het milieu 

beschrijven en interpreteren  
1. De ideologische hoofdstructuren die ten grondslag liggen aan de samenleving 

onderscheiden en presenteren 
2. Onderscheidt maken tussen de verschillende maatschappelijke verklaringsniveaus 

(micro, meso en macro) 
3. De kenmerken van het milieubeleid in relatie tot compartimenten  en sectoren 

beargumenteren.  
4. Een netwerkanalyse met betrekking tot milieumaatschappelijke thema’s uitvoeren 
5. De beginselen van de bestuurskundige relatie tussen de overheid en samenleving 

onderkennen 
6. Kennis over de milieubeleidsinstrumenten beheersen en toepassen 
7. De verschillende fasen van het beleidsanalyse proces beheersen en toepassen 
8. Interpreteren en beheersen besluitvormingsproces van de overheid 
9. Beleidsvormings- en -uitvoerings mechanismen van elkaar onderscheiden 
10. de uitwerking van het begrip rationaliteit in beleid onderkennen.  
11. Categoriseren Internationale milieubewegingen en andere milieuorganisaties 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Sociologische beleidswetenschappelijke benadering van milieuvraagstukken en 
milieubeleid; maatschappijtypen; analyse van milieuvraagstukken van micro via meso-, 
naar macroniveau; sturingsconcepten proces/netwerk, de rol van de staat in de aanpak 
van het milieuvraagstuk; overheidsbeleid met betrekking tot de kwaliteit van het 
fysieke milieu, planning, implementatie, integratie en evaluatie; beleidsinstrumenten 
voor het milieu; analyse beleidsprocessen (beleidsvorming, beleidsuitvoering en 
beleidsevaluatie), rationaliteit, legitimiteit en het functioneren van de 
beleidsontwerper; de dynamiek die ten grondslag ligt aan het internationale 
milieubeleid. 

Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege bestaande uit individuele 
en groepsopdrachten  

Vereiste voorkennis Geen  

Wijze van toetsen werkopdrachten 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen 

Tentamenstof Diktaten 

Wijze van vaststellen eindcijfer werkopdrachten 100% 
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Collegemateriaal: 
Diktaten en readers 
W. Zweers Milieubeleid onder een dak (); 
Spaargaren e.a. 1998 Internationaal Milieubeleid (G);  
Gurvitch G Handboek van de sociologie  
Iedema R.A e.a. . Instrumenten voor Milieubeleid, een wegwijzer” 
Brian W Hogwood e.a. 1984. Policy analysis for the real world  

 
 
Naam cursus MILIEUBELEID 

Contacturen per semester 45(30co/15we) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent S. Carilho MSc.  

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. De ontwikkeling van het milieubeleid nationaal en Internationaal beschrijven-  
2. -Internationale mechanismen van de milieuconventies  en protocollen aangeven 

en interpreteren 
3. -structuur en werking van internationale milieu en financiële organisaties 

beschrijven 
4. -de invloeden van het internationale milieubeleid op het beleid in Suriname 

aangeven 
5. -programma’s, en –projecten initiëren volgens UNEP richtlijnen 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Nationale en internationale ontwikkeling milieubeleid, procedure en structuren 
internationale multilaterale milieuverdragen, protocollen en andere overeenkomsten, 
Internationale milieuorganisaties binnen de VN structuren en daarbuiten, UNEP en  de 
belangrijke milieukwesties, internationale financiële mechanismen. 

Onderwijsvorm hoorcollege 30 co, werk college 15 co  

Vereiste voorkennis Milieu, Samenleving en Beleid, Milieurecht  

Wijze van toetsen Individueel verslagen/ presentaties/  

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

Alle verslagen moeten voldaan zijn 

Tentamenstof Niet van toepassing 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Individuele en groepsopdrachten worden beordeeld en 
het gemiddelde wordt bepaald. 
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Collegemateriaal: 
UNEP (EARTHSCAN) 2002 Global Environmental outlook en laatste edities  
Caldwell L.K. 1996, International Environmental Policy  
Recente concept wetsprodukten, projecten en programma’s, en beleidsnota’s  
betreffende milieu issues 

 
 
Naam cursus MILIEUCHEMIE 

Contacturen per semester 60 (30co/30pr) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent S. Mahabali MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
Algemeen 
1. De bron, aard, eigenschappen en verstorende effecten van verschillende 

groepen organische en anorganische polluenten weergeven  
2. -Beredeneren hoe deze polluenten zich in het milieu zullen gedragen onder 

natuurlijke en specifieke milieuomstandigheden  
3. de internationale milieuproblemen van lucht, water en bodem omschrijven 
Milieuchemie Anorganisch 
1. Chemische evenwichten  (C, Fe, S, P, N, O2) tussen vaste fase, vloeibare fase en 

gasfase opstellen alsook de concentratie van de stoffen berekenen in elk van de 
compartimenten waarmee uitwisseling heeft plaatsgevonden 

2. De belangrijkste processen (zuur-base; redox; complexometrie, adsorptie-
desorptie, ionenuitwisseling)  in de aquatische chemie en bodemchemie kunnen 
samenvatten en beoordelen 

3. de speciatie van stoffen (niet- metalen zoals Cyanide en Fluoride, metalen, zware 
metalen, ertsen en gesteenten in de bodem) bepalen aan de hand van de 
fysische en chemische eigenschappen (pE-pH diagrammen)  

4. -De zure regenproblematiek en eutrofiering analyseren en beredeneren om de 
effecten te voorspellen 

Milieuchemie Organisch 
1. De belangrijkste organische polluenten en hun bronnen identificeren en 

interacties met natuurlijke fysische/chemische cycli voorspellen zoals: 
Thrihalomethanen in drinkwater, ChloroFluorCarbons (CFCs ) en de aantasting 

van de ozonlaag, Volatile Organic Carbons (VOCs) en troposferische 

ozonvorming, PolyChloorBiphenyls (PCBs) en dioxines, Polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen en Organische componenten die geurhinder veroorzaken. 
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Korte omschrijving van de vakinhoud 
Bronnen, reacties, transport, effecten en lot van chemische stoffen in water, bodem 
en atmosfeer en het effect van de technologie erop. Chemische evenwichten en 
reaktiekinetiek in de bodem en het water. De verdeling van stoffen over de 
verschillende milieucompartimenten. Partitiecoefficienten (Kow, Koc, Kd, KH,). 
Polluenten in grondwater; afbraak ozonlaag, troposferische ozonvorming, PCBs en 
dioxines, PAKs, zure regen,eutrofiering. Tevens de geosfeer en enkele aspecten van 
de geochemie en de bodemchemie. Ook de problematiek van de bodem komt ter 
sprake en met name zware metalen en verschillende transformatieprocesses. 
Daarnaast worden behandeld de fundamenten van waterchemie. Persistente stoffen, 
verblijftijd, halfwaarde tijd, CEC, Chemische potentiaal als de drijfveer achter de 
migratie van stoffen: speciatie van anorganisch en organische verbindingen, - fysi- en 
chemisorptie. 

Onderwijsvorm Hoorcollege en practica 

Vereiste voorkennis Algemene en fysische chemie, bio-organische chemie, 
anorganische chemie, 

Wijze van toetsen Schriftelijke tentamens en praktikum 

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

Geen 

Tentamenstof Zie vakkenomschrijving 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

75% tentamen, 25% practicum 

Collegemateriaal 
Collegediktaat + handouts 
Referenties Milieuchemie: 
1)Environmental organic chemistry.  Swarzenbach R.P., Gschwend p. M. And 
Imboden d.M.   ISBN-13: 978-0471357506 

2)Environmental inorganic chemistry.  Kurt J.;Martell, Arthur Earl Irgolic.  
ISBN 13: 9780895731456 
 
  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Kurt+J.%3BMartell%2C+Arthur+Earl+Irgolic&search-alias=books&text=Kurt+J.%3BMartell%2C+Arthur+Earl+Irgolic&sort=relevancerank
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Naam cursus MILIEU-ECONOMIE 

Contacturen per semester 30 (co) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent W. Wirht Drs. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. concepten van duurzame ontwikkeling beschrijven en in de praktijk 

toepassen; 
2. economische ontwikkeling en haar effecten op het natuurlijke milieu 

inschatten, kwalificeren en kwantificeren; 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
De algemene principes van economische ontwikkeling worden aan de orde 
gesteld, waarbij m.n. aandacht besteedt wordt aan de productie factoren die in 
het productie proces worden ingeschakeld. De verschillende economische 
sectoren en de effecten die uit die activiteiten voortvloeien worden behandeld. 
Waarom vandaag niet slechts economische ontwikkeling in de zin van productie 
verhoging aan de orde wordt gesteld, maar dat ook sociale en milieu factoren in 
het geheel betrokken worden. ( Zie basis literatuur). 
Het concept van duurzame economische ontwikkeling (Agenda 21) en de 
millennium doelen worden behandeld. Scheve inkomens verdeling nationaal en 
internationaal en de toepassing van milieu vriendelijke technologie (Groene 
Productie) en indicatoren van duurzame ontwikkeling worden eveneens 
behandeld. De milieu-economische situatie van ons land wordt aan de hand van 
actuele vraagstukken behandeld. Presentatie website onderzoek door studenten. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges, actuele literatuur en websites 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Werkstuk van minimaal 12 pagina’s (12cpi) met 
elementen van behandelde onderwerpen en website 
research.  

Collegemateriaal 
Introduction to Environmental Economics, Nick Hanley, Jason F. Shogren and Ben 
White, Oxford University Press. Agenda – 21, Millennium Goals, Indicators of 
Sustainable Development, e.a. Internet research: Environmental Economics 
(Google), Earth Policy, UNEP, World Resources Institute, Renewable Energy  
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Naam cursus MILIEU-EDUCATIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent D. Traag, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de psychologische aspecten van de milieuproblemen in relatie tot het 

menselijk handelen omschrijven 
2. beïnvloedingsstrategieën van gedrag w.o. milieu- voorlichting en 

communicatie-technieken beoordelen 
3. omgaan met dilemmas bij het overbrengen van complexe 

milieuboodschappen aan de samenleving 
4. een milieucampagne beoordelen en samenstellen 
5. milieu-ethiek naar waarde schatten 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
gedragsdeterminanten, attitude, sociale invloed en eigen-affiniteit, 
communicatieve interventie strategieën, voorlichting, gedragsbeïnvloeding, 
milieu-ethiek 

Onderwijsvorm Hoor/werkcollege 

Voorkennis Inleiding Milieukunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal Handouts 

 
 

Naam cursus MILIEU-ETHIEK (KEUZEVAK) 

Contacturen per semester 30 (co) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent S. Mahabali, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de fundamentele ideeën over milieuethiek (ME) en de domeinen (economie, 

ontwikkeling) die complementair zijn aan milieuethiek of in conflict staan 
ermee herkennen en toepassen.  

2. milieuproblemen benaderen vanuit verschillende hoeken nl. psychologisch, 
sociologisch, economisch, politiek  

3. de complexiteit van het domein (ME) doorgronden. 
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Korte omschrijving van de vakinhoud 
Wat is ethiek, soorten van ethiek, wat is milieu ethiek, soorten van milieu, ethiek 
en waarden, milieu ethiek en milieu economie, “Tragedy of the common” vs 
“Tragedy of the enclosures”, milieu ethiek en professionele ethiek; experts vs 
leken (soorten risico strategies van risicoevaluatie), milieuethiek en 
ontwikkelingsethiek o.a. biodiversiteit en“legal framework” in relatie tot ethische 
aspecten. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges, discussies 

Voorkennis Geen 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, mondelinge presentatie 
Collegemateriaal 
Prof. Gimeno, Universiteit Gent: Cursus milieu-ethiek 
Peter Singer: One world, the ethics of globalisation 

 
 

Naam cursus MILIEUHYGIËNE EN VEILIGHEID 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent A. Singh Ir., L. Joyette, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
de factoren, die de gezondheid en het milieu van de mens nadelig kunnen 
beinvloeden, herkennen en oplossingsmodellen aandragen 
Korte omschrijving van de vakinhoud 
Milieuhygiëne is de wetenschap die zich bezighoudt met het controleren van alle 
faktoren in het fysische milieu van de mens die een schadelijk effect kunnen 
hebben op zijn lichamelijke en sociaal welzijn. In dit kader worden onderstaande 
onderwerpen behandeld: 
Gezondheid, fysisch milieu, ziekteverwekkers, infectieziekte, 
waterverontreiniging, luchtverontreiniging, airborne disease, 
bodemverontreiniging, foodbornedisease, afvalstoffenbeheer, pathogene micro 
organismen, doden micro-organismen, deficientieziektes, arbeidsveiligheid etc. 

Onderwijsvorm Hoorcollege afgesloten met een practicum 

Voorkennis Inleiding Milieukunde/ Microbiologie Algemene en 
fysische chemie/ Omgevings Natuurkunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
Minimaal 75% van de colleges bijwonen 

Collegemateriaal College diktaat Milieu Hygiëne, handouts over 
arbeidsveiligheid 
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Naam cursus MILIEURECHT 

Contacturen per semester 30 (co) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent N. del Prado Mr. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. beleid en wetten, actoren en factoren t.a.v. diverse milieuthema's omschrijven 
2. de samenhang tussen verschillende juridische aspecten van milieuproblemen 

verklaren 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
milieubeschermingswetten, milieuvraagstukken en hun juridisch instrumentarium, 
beleid en wetgeving t.a.v. lucht, water, geluid, bodem, afval, ruimte, natuur en 
landschap, handhaving van milieurecht, civielrechtelijke aansprakelijkheid voor 
milieuschade, internationaal milieurecht en verdragen 

Onderwijsvorm Hoorcollege 

Voorkennis Inleiding recht 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
Collegemateriaal: Presentaties 

 
 

Naam cursus MILIEU ZORG SYSTEMEN (MILIEU MANAGEMENT 
SYSTEMEN) 

Contacturen per semester 60 (30 co/30we) 

Semester en studiefase 3/ BII 

Naam docent Ir. Audrey Tjon-A-Loi 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e):  
1. voorzieningen/maatregelen identificeren die de beïnvloeding van het milieu 

door bedrijfsactiviteiten beheersen cq beperken; 
2. een aanzet geven tot het opstellen van een milieu zorg systeem voor een 

organisatie door: 
a. Zelfstandig een initiële milieu doorlichting uit te voeren 
b. Evaluatie van het huidig milieu beleid en significantie bepalen 
c. Een gap analyse kunnen uitvoeren 
d. Een plan van aanpak (Environmental Management Plan) voorbereiden; 

3. ondersteuning verlenen bij de opzet, formulering en implementatie van 
milieuzorgsystemen om de milieudoelstellingen te bereiken; 

4. inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende 
management systemen (HACCP, KMS, OSHAS, ARBO) en gerelateerde ISO-
normen; 

5. diverse zorgsystemen integreren om op efficiënte en effectieve wijze de 
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milieudoelstellingen te halen; 
6. interne audits voorbereiden en uitvoeren. 

Korte omschrijving van de vakinhoud: 
elementen van milieu -en andere zorgsystemen, Deming cirkel, initiele milieu 
doorlichting van organisaties, Gap analyse kostenaspecten van milieu 
zorgsystemen, certificeren en accrediteren, milieuzorg en bedrijfscultuur, inleiden 
van andere zorgsystemen zoals HACCP, kwaliteitszorgsystemen, Arbozorgsystemen, 
etc., integratie van zorgsystemen in organisaties, bedrijfsinterne milieuzorgsysteem 
(doorlichting, beleid, documentatie, procedures, jaarverslag), integratie met andere 
zorgsystemen, ISO implementatie, strategie, structuur, cultuur en milieuaudit. 

Onderwijsvorm: 
 

Hoorcolleges afgesloten met gastcolleges en case 
studies.  

Vereiste voorkennis Inleiding Milieukunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

Maximaal 75% van de college bijwonen inclusief alle 
gastcolleges. 

Tentamenstof Zie vakinhoud 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Theorie cijfer 100% 

Collegemateriaal: Collegediktaat en handouts, internet sites 

 
 

Naam cursus NATUURLIJKE HULPBRONNEN WETGEVING 

Contacturen per semester 30 (co) 

Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent N. del Prado Mr. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
- de structuur, de vorming en handhaving van de Surinaamse wetgeving 

betreffende de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
verklaren; 

- gebruik maken van internationale regelgevingen die in Suriname toegepast 
worden m.b.t. de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen; 

- de samenhang tussen deze wet/regelgevingen en de milieuproblemen 
herkennen 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
De verschillende Surinaamse wetgeving en Internationale verdragen, welke 
gehanteerd worden bij de huidige exploratie en exploitatie activiteiten binnen de 
sectoren mijnbouw (bauxiet, goud, aardolie en aardgas) landbouw, veeteelt en 
visserij. Milieuvraagstukken die betrekking hebben op de pre-fase van activiteiten 
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(EIA), eigenlijke activiteiten (EMS – ISO 14001) en post-fase van activiteiten 
(rehabilitatie, restauratie). De samenhang tussen de gehanteerde wetgevingen en 
verdragen, en deze milieuvraagstukken wordt geanalyseerd. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges; werkcolleges 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal: Decreet mijnbouw, MARPOL, biodiversiteit en 
klimaatsverandering 

 
 

Naam cursus OMGEVINGSNATUURKUNDE 

Contacturen per semester 60 (30 co/30in) 

Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent C. Becker 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
de omgevingsfactoren die het leven van zowel mens, plant als dier in belangrijke 
mate beïnvloeden uitleggen. 
Korte omschrijving van de vakinhoud 
Systeem, omgeving en wisselwerking: plant, dier, mens, gebouw, dampkring, 
bodem. Systemen: soorten systemen (open en gesloten, systeem begrenzingen) 
samenstelling (homogeen, isotroop, mengsel, colloïde, oplossing, legering, fase), 
toestandsgrootheden (m, V, p, T, vochtigheid, lading, radioactiviteit), evenwicht 
(thermische evenwicht en temperatuur, mechanisch, fase, chemisch) en 
toestandsverandering (dynamisch, quasi statisch, reversibel, irreversibel, 
kringloop, verblijftijd). 
Wisselwerking: energie (energie behoud/balans, warmte transport, 
opwarmen/afkoelen), energie en massa (neerslag, wind, vloeistofstroming, 
verdampen), lading (bliksem) en radioactiviteit. 
Toepassingen: meten (T, vochtigheid, neerslag, verdamping, wind, bewolking, 
zonneschijn, zonnestraling, licht, satellieten, radar), statistische verwerking 
(gemiddelde, frequentieverdeling, afwijkingen, zeldzame gebeurtenissen, trend, 
correlatie en regressie), klimaat (factoren en elementen, klimaatindeling, klimaat 
van Suriname, relatie klimaat, vegetatie en bodem, locale en microklimaat), 
weersverwachting, climate change (historie, broeikas), El Nino, agrometeorologie, 
bouwfysica, hydrologie en fysiologie. 

Onderwijsvorm hoorcollege, instructie met oefenopdrachten 

Voorkennis VWO-S – pakket natuurkunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen of twee deeltentamens met 
opdrachten 

Collegemateriaal: Collegedictaat 
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Naam cursus POPULATIE ECOLOGIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15pr) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent G. Landburg MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. variatie in populatiedichtheden berekenen; 
2. invloed van milieufactoren op populaties kwantificeren; 
3. populaties monitoring. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Populatieparameters, populatiedichtheid, populatiegroei, modellen van 
populatiegroei; bepaling populatiegrootte, verloop en structuur; migratie, 
voedsel, vergelijking gemeenschappen, niche en concurrentie, beperkende 
factoren, milieu-invloeden op de populatie en populatie monitoring. 

Onderwijsvorm Hoor-, werk- en veldcollege 

Voorkennis Inleiding ecologie 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (60%), verslag (30%) en 
presentatie (10%) 

Collegemateriaal Presentaties 

 
 

Naam cursus RAMPENMANAGEMENT 

Contacturen per semester 30 (co) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent J. Slijngard, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. Milieu en socio-economische effecten van natuurrampen en industriёle 

ongevallen inschatten en mitigerende maatregelen voorstellen 
2. rampen voorspellen 
3. rampen managen en voorkomen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud:  
Milieu en socio-economische effecten, industriële ongevallen, risico evaluatie 
voorspellingsmethoden, managen en voorkomen van rampen 

Onderwijsvorm Hoorcollege 

Voorkennis Inleiding Milieukunde 

Wijze van toetsen Verslag 

Collegemateriaal: Handouts/diktaat 

  



65 
 

Naam cursus RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 5/BII 

Naam docent A.Namdar, MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. ruimtelijke planning en beleid: uitbreidingsplannen, beheersplannen, 

bestemmingsplannen etc.waarderen en toepassen; 
2. gebieden inrichten en (her)structureren; 
3. de bestuurlijk-juridische aspecten van planvorming begrijpen; 
4. financieel-economische aspecten van planvorming in beschouwing nemen; 
5. planologisch onderzoek uitvoeren; 
6. landinrichting en landschapsbeheer in relatie tot sociaal ruimtelijke processen 

en het natuurlijk milieu geintegreerd in overweging nemen nemen bij de 
planning. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Milieuplanologie, ecologische structuur, ruimtelijke vraagstelling, landgebruik, 
luchtfoto onderzoek en fotografische interpretatie, data-aquisitie. 
Landinrichtingsmodellen en planningsproces 

Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege 

Voorkennis Inleiding milieukunde 

Wijze van toetsen schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal Diktaat/ literatuur 

 

Naam cursus SCHONE TECHNOLOGIE 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent C. Nelom MSc. 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. technische beïnvloedingsfactoren van het ontstaan, verwerken, beperken en 

voorkomen van (bedrijfs)afval, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin 
beschrijven; 

2. verwerkings- en beperkingsmethoden op beleidsmatige, economische en 
technische haalbaarheid beoordelen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
schone technologie, energie voorziening en energie besparing, ISO-normen, 
afvalbehandelingstechnieken, hergebruik, methodieken (LCA, produkt milieukeur, 
afvalbalansen), milieuvriendelijk ontwerpen en pollution prevention programs 
Onderwijsvorm hoor en werkcollege 

Wijze van toetsen Tentamen 

Collegemateriaal  Presentaties 
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Naam cursus Statistiek  

Contacturen per semester 45 (30 co/15 In) 

Semester en studiefase 2/ B1  

Naam docent K.J. Hagens, MSc 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. Locatie en spreidingsmaten berekenen en interpreteren.  
2. Kansbegrip en rekenregels kennen, kansen berekenen met behulp van 

combinatoriek. 
3. Verwachtingswaarde,variantie, covariantie berekenen.  
4. Toepassingen doen van Binominale, Poisson en normale verdeling. t-, x2- en F-

verdeling.  
5. Betrouwbaarheidsintervallen berekenen 
6. Toetsen toepassen van hypothesen voor de verwachtingswaarde en de variantie 

van een normale verdeling. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Beschrijvende statistiek, kansrekening, verdelingen, het opstellen van steekproeven, 
betrouwbaarheids intervallen, hypothesen, correlatie en regressie. 

Onderwijsvorm: Docentgestuurd (hoorcolleges, instructies) 

Vereiste voorkennis VWO wiskunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen met open vragen 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen 

Tentamenstof Dictaat Statistiek  

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Aantal behaalde punten gedeeld door tien. 

Collegemateriaal Collegedictaat samengesteld door de docent. 

 

 
Bemonsteren. 
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Naam cursus STUDIEPROJECT 

Contacturen per semester 45 (we) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent Devika Narain 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e):  
1. projectmatig werken in de praktijk waarderen 
2. -data verzamelen, analyseren en toetsen aan richtlijnen 
3. - de resultaten schriftelijk rapporteren en presenteren.  

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Binnen dit vak zijn de studenten vrij om een onderzoeksonderwerp te kiezen. Na 
overleg met de begeleider zal de student een onderzoeksplan moeten maken, die 
goedgekeurd moet worden door de richtings-coördinator. Hiervoor moet een 
formulier worden ingevuld dat opgehaald moet worden bij de administratie. Hierna 
zal de student zelfstandig zijn/haar onderzoek uitvoeren. Het vak wordt afgesloten 
door een verslag en presentatie.  

Onderwijsvorm Werkcollege 

Vereiste voorkennis Geen  

Wijze van toetsen Verslag en presentatie 

Wijze van vaststellen eindcijfer Beoordeling verslag en presentatie 

Collegemateriaal Afhankelijk van onderwerp. 

 
 

 

Naam cursus TECHNOLOGIE EN SAMENLEVING 

Contacturen per semester 30( co) 

Semester en studiefase 1/BI 

Naam docent Diverse docenten 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
enkele belangrijke recente technologische ontwikkelingen en het effect op de 
samenleving herkennen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud: 
Het nieuwe denken; technologie als fundamentele grondslag voor duurzame 
economische ontwikkeling; de industriёle revolutie, de groene revolutie; milieu en 
technologie; de computer revolutie en technologie en werkgelegenheid. 

Onderwijsvorm presentaties 

Wijze van toetsen Een Voldoende (V) als al de presentaties gevolgd zijn.  

Collegemateriaal Presentaties en video’s 
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Naam cursus TOEGEPASTE ANALYSE 

Contacturen per semester 60 (30 co/30 In) 

Semester en studiefase 2/B1 

Naam docent D. Getrouw,MSc 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. Berekeningen met betrekking tot meetkundige rijen, reeksen en iteratieve 

processen uitvoeren om bepaalde praktische problemen op te lossen. 
2. Functies van 1 variabele differentieren en limieten berekenen met Taylorreeksen en 

de regel van l’Hopital. 
3. Met behulp van logaritmische  schalen het verband tussen 2 grootheden 

(machtsfunctie of exponentiele functie) bepalen. 
4. De 3 integratietechnieken substitutie regel , partiële integratie en breuksplitsen 

uitvoeren. 
5. Evenwichten en stabiliteit van een autonome differentiaalvergelijking bepalen. 
6. Eenvoudige eerste orde differentiaalvergelijkingen oplossen met behulp van 

scheiden van variabelen en variatie van constante. 
7. Functies van 2 variabelen differentieren( partiëel differentiëren). 
8. De vergelijking van het raakvlak bepalen , de Taylorreeks voor een functie van 2 

variabelen bepalen , de richtingsafgeleide en gradient uitrekenen. 
9. Dubbele integralen uitrekenen over rechthoeken en onregelmatige gebieden. 
10. Extremen bepalen van functies van 2 variabelen. 
11. Extremen onder voorwaarden bepalen met behulp van de multiplicatoren 

methode van Lagrange. 
12. Basis bewerkingen (optellen ,aftrekken , vermenigvuldigen , delen en gelijkheid) 

uitvoeren met complexe getallen 
13. Complexe getallen voorstellen met behulp van gewone coordinaten en 

poolcoordinaten.  
14. Eenvoudige vergelijkingen oplossen met behulp van complexe getallen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Studenten hebben na afloop van de cursus de nodige kennis, vaardigheden en inzicht 
opgedaan om vervolgvakken binnen hun studierichting te kunnen volgen. 

Onderwijsvorm: Activerende hoorcolleges 

Vereiste voorkennis VWO Wiskunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen met open vragen 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen 

Tentamenstof Hfdst 1 t/m 8 uit het boek Wiskunde in Werking 
deel 2 analyse toegepast , M. de Gee  
Epsilon-Uitgaven, deel 49. ISBN 90-5041-076-6  

Wijze van vaststellen eindcijfer Aantal behaalde punten gedeeld door 10 

http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
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Collegemateriaal: 
Boek: Wiskunde in Werking deel 2 analyse toegepast , M. de Gee  
Epsilon-Uitgaven, deel 49. ISBN 90-5041-076-6  
Hfdst 1 t/m 8 
Aanbevolen: aanvullend materiaal op de Moodle website 

 
 

Naam cursus TOEGEPASTE LINEAIRE ALGEBRA 

Contacturen per semester 30 (15co/15 In) 

Semester en studiefase 1/B1 

Naam docent Dr. S. Venetiaan 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. stelsels vergelijkingen oplossen; 
2. vectorvoorstellingen voor lineaire deelruimten opstellen; 
3. vergelijkingen opstellen voor vlakken in R

3
; 

4. een basis voor een lineaire deelruimte in R
n
 bepalen; 

5. loodrechte projecties bepalen; 
6. een basis orthogonaliseren: 

a. rekenen met matrices, w.o. : vermenigvuldigen, optellen, inverteren en 
het bepalen van kern en beeld; 

7. determinanten uitrekenen; 
8. eigenwaarden en eigen vectoren bepalen. 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Praktische problemen uit de life sciences kunnen worden vertaald naar een 
wiskundig model. Dit vak reikt tools aan uit de lineaire algebra die nodig zijn om te 
rekenen aan de wiskundige modellen. 

Onderwijsvorm: Docentgestuurd (colleges en instructies) 

Vereiste voorkennis Wiskunde VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen met open vraagstukken 

Voorwaarden voor afleggen 
tentamen 

Geen 

Tentamenstof De Gee “Wiskunde in werking, deel I” 
hoofdstuk 1 t/m 4. 

Wijze van vaststellen eindcijfer Het totaal aantal punten gedeeld door 10 

Collegemateriaal: 
De Gee “Wiskunde in werking, deel I” hoofdstuk 1 t/m 4. 

 
 
  

http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E49.php
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Naam cursus WATER- EN AFVALWATERZUIVERING 

Contacturen per semester 60(45co/15pr) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent Ir. Audrey Tjon-A-Loi 

Leerdoelen. Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de diverse water en afvalwater behandelingstechnieken beheersen en 

identificeren; 
2. de waterbehoefte doorrekenen en waterzuiveringsprocessen selecteren ter 

verkrijging van een optimale drinkwaterkwaliteit.  
Met de opgedane kennis wordt van de student verwacht  
a) zelfstandig te kunnen handelen bij waterzuiveringsprojecten. 
b) drinkwaterzuiveringsprocesschemas op te stellen en tevens eenvoudige 

dimensioneringsberekeningen uit te voeren voor conventionele 
zuiveringsonderdelen. 

c) De fasen van het afvalwaterbeheer te begrijpen. Knelpunten identificeren 
voor zowel bedrijven als voor leefgemeenschappen en waar mogelijk 
oplossingsmodellen formuleren  ten behoeve van het milieu en de 
gezondheid van de mens.  

d) Afvalwaterbehandelingssystemen . 

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Watervoorziening (waterbehoefte doorrekenen om aan de vraag naar water te 
voldoen; waterkwaliteits- en waterleveringseisen, W.H.O. richtlijnen, who-normen 
en grenswaardes, 
waterzuiveringstechnieken zoals voorzuivering, sedimentatie, hardheidsprocessn. 
coagulatie/flocculatie, beluchting, langzame zandfiltratie, snelfiltratie, 
ontzoutingsprocessen, desinfectie, actiefkool, etc.). 
Afvalwaterbeheer (waterverontreiniging, sanitatie en 
sanitairevoorzieningen,afvalwaterclassificeren en afvalwaterbeheer.  
Productie (unitairesystemen), opslag en transport. 
Verwerking van afvalwater m.n. de beschrijving van de afvalwaterbehandelings 
technieken zoals: conventionele behandeling, biologische/natuurlijke systemen 
zoals vijversystmen,terestrische systemen en wetlands, on-site systemen zoals 
vetputten, septictanks, drainagebakken en biofilters) en slibverwerking. 

Onderwijsvorm: Hoorcollege afgesloten met een practicum 

Vereiste voorkennis Inleiding milieukunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, Minimaal 75% van de colleges 
bijwonen  

Tentamenstof College dictaat inclusief Powerpoint collegestof 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

(2x theorie+ 1x practicum)/3= eindcijfer 
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Collegemateriaal: 
College diktaat A.Tjon-A-Loi 
College diktaat Waterzuivering en College diktaat Afvalwaterbehandeling 
Vakgroep Gezondheidstechniek TU Delft 

 
 

Naam cursus WATERKWALITEITSBEHEER 

Contacturen per semester 45 (30co/15we) 

Semester en studiefase 4/BII 

Naam docent S. Mahabali, MSc. 

Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. waterlichamen en de diverse hydrologische karakteristieken beschrijven 
2. een onderscheid maken tussen biologische-, fysisch-   chemische- en 

hydrologische parameters in relatie tot de verschillende gebruiksdoelen 
3. de effecten van deze parameters op het aquatisch milieu evalueren en 

beoordelen. 
4. de verschillende parameters meten, de waarden interpreteren en 

beargumenteren middels vergelijking met bestaande normen/standaarden. 
5. een waterkwaliteit bepaling- en beheersplan (qa/qc) opstellen voor specifieke 

milieuverontreinigingen volgens zoals o.a.  zware metalen en pesticiden. 
6. onder ogen zien hoe de waterkwaliteit te voorspellen aan de hand van een 

eenvoudig waterkwaliteitsmodel. 
7. middels een veldpracticum aantonen of de waterkwaliteit van een 

geselecteerde waterlichaam voldoet aan vastgestelde internationale normen 
en dit rapporteren middels een verslag.  

Korte omschrijving van de vakinhoud 
Biologische, fysisch-chemische- en hydrologische waterkwaliteits variabelen, wat 
ze zijn, hoe ze beinvloed kunnen worden; welke invloed ze op het milieu kunnen 
hebben, hoe ze gemeten en beheerd kunnen worden. Verder worden de 
studenten aangeleerd hoe ze een monitoringsplan moeten ontwikkelen en wordt 
een inleiding in waterkwaliteitsmodellering gegeven. 

Onderwijsvorm: Hoor-, werk- en veldcollege 

Vereiste voorkennis Inleiding Ecologie, Aquatische ecosystemen 

Wijze van toetsen Schriftelijke tentamen en verslag 

Voorwaarden voor 
afleggen tentamen 

Geen 

Tentamenstof Zie vakomschrijving 

Wijze van vaststellen 
eindcijfer 

Schriftelijke tentamen (75%), waarbij niet lager dan 4,0 

gescoord mag worden; Verslag (25%) Minimaal 75% van 
de colleges bijwonen; Practica’s en verslagen dienen 
afgerond te zijn. 
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Collegemateriaal: 
Chapman, D. 1996: Water Quality Assessments Bolier G en Baptist M.J.: Water 
Quality Management, TU Delft, deel 1 en 2 F. De Smedt: Inleiding tot het gebruik 
van waterkwaliteitsmodellen. Handouts 
Referentie: 
1)http://www.tnav.be/NL/onderzoek/opleidingen_waterbehandeling/academische_vormi

ng/universiteit_gent#Milieuchemie 
2)http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/I0N45AN.htm 
3)milieuchemie organisch: 
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/NL/FACULTY/LA/COURSE/IHBIOW/000
00130/INDEX.HTM 
4)milieuchemie anorganisch 
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/NL/FACULTY/LA/COURSE/IHBIOW/000
00129/INDEX.HTM 

 

 
  

http://www.tnav.be/NL/onderzoek/opleidingen_waterbehandeling/academische_vorming/universiteit_gent#Milieuchemie
http://www.tnav.be/NL/onderzoek/opleidingen_waterbehandeling/academische_vorming/universiteit_gent#Milieuchemie
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/I0N45AN.htm
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/NL/FACULTY/LA/COURSE/IHBIOW/00000130/INDEX.HTM
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/NL/FACULTY/LA/COURSE/IHBIOW/00000130/INDEX.HTM
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/NL/FACULTY/LA/COURSE/IHBIOW/00000129/INDEX.HTM
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/NL/FACULTY/LA/COURSE/IHBIOW/00000129/INDEX.HTM
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Naam cursus ZOÖLOGIE 

Contacturen per semester 60 (30co/30pr) 

Semester en studiefase 3/BII 

Naam docent Dr. J. Mol 

Leerdoelen: Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. de (in)vertebraten identificeren middels identificcatietechnieken; 
2. ecologie van (in)vertebraten beschrijven 
Korte omschrijving van de vakinhoud 
Algemeen overzicht van het dierenrijk, en verzamel-, preserverings- en 
identificatie-technieken. Ecologische en economische belangen van de fauna. 
Behandeld worden in dit kader;  
(1) introductie invertebraten, taxonomie, evolutiebiologie, het ontstaan van leven, 
indeling in vijf rijken van de dieren in phyla, algemene kenmerken van de 
belangrijkste phyla, protozoa, porifera, cinidaria, platyhelmintes, annelida, 
mollusca, arthropoda, echinodermata; 
(2) introductie vertebraten, evolutie, structuren en processen, overzicht dierenrijk 
vertebraten, algemene kenmerken van de ecologie van de klasse: Cylostoma, 
Chondrichtyes, Osteichtyes, Amphibia, Reptila, Aves en Mamalia. 

Onderwijsvorm Hoor-, werk- en veldcollege 

Voorkennis Celbiologie 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 

Collegemateriaal r Handouts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaguar (Panthera onca) op camera trap foto van Conservation International Suriname 
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9. DE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME (ADEKUS) 

De AdeKUS werd opgericht op 1 november 1968. Thans is de Faculteit der 
Technologische Wetenschappen (FTeW) één van de drie faculteiten van de AdeKUS. 
De twee overige zijn de Medische Faculteit en de Faculteit der 
Maatschappijwetenschappen. Het bestuur van de AdeKUS is het hoogste 
beleidsorgaan van de drie faculteiten. De huidige bestuursleden zijn: 
Dr. R. Sidin   Voorzitter 
K. Vaseur, MSc.   Ondervoorzitter 
K. Goenopawiro MSc.  Secretaris 
K. Saboerali   Namens de studentengemeenschap 
A. Darson-Grant   Namens het Technisch en Aministratief Personeel 

(Tappers) 
Drs. L. Beek   Namens het Wetenschappelijk Personeel 
 
De Directeur van de Anton de Kom Universiteit is Drs. F. R. Grauwde. De directeur 
staat aan het hoofd van het Bureau van de AdeKUS en is de werkarm van het Bestuur 
van de AdeKUS. Het Bureau is gevestigd in het BAK gebouw, samen met de diverse 
administratieve afdelingen van het bureau. 

9.1. Het Bureau Studentenzaken (StuZa) 

Dit bureau houdt zich bezig met het algemeen studentengebeuren op de universiteit, 
zoals: inschrijvingen, ombudszaken, bemiddeling in beursaangelegenheden 
(Surinaamse en buitenlandse studiebeurzen), studieleningen, sportzaken, 
levensverzekeringen, aanvraag studentenassistentschap ed. Het Wnd. hoofd van 
StuZa is mevrouw Erna Helderbeek en zij is te bereiken in BAK gebouw. De toestel 
nummers zijn 212. 213 en 214. De openingstijden: ma t/m vr.: 7.30 - 14.30 uur. 

9.2. Instituten 

De AdeKUS herbergt een aantal instituten. Voor de FTeW zijn belangrijk: het Centrum 
voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), de Nationale Zoölogische 
Collectie Suriname (NZCS) en het Nationaal Herbarium. Sinds 2004 is het Instituut 
voor Toegepaste Technologie (INTEC) operationeel. 

10. DE FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 

De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) kwam tot stand bij 
staatsbesluit van 10 juli 1986 (Staatsblad 1986, no: 39), wat terugwerkt tot 17 
oktober 1983. De Faculteit heeft tot taak de verzorging van een Bachelor of Sciences 
(BSc.) opleiding met een studieduur van drie jaar. Thans worden ook Master of 
Science opleidingen aangeboden in diverse richtingen zoals “Sustainable 
Management of Natural Resources”, “Engineering” en “Petroleum Technieken”. De 
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kans is groot dat er meer Master Of Sciences programma’s aangeboden zullen 
worden op de FTeW zodat er meer kansen zijn voor verdere studie na de Bachelor 
opleiding. 

10.1. Studierichtingen FTeW. 

De FTeW heeft zes studierichtingen, te weten: 
1. Agrarische produktie 
2. Delfstofproduktie 
3. Electrotechniek 
4. Infrastructuur 
5. Milieuwetenschappen 
6. Werktuigbouwkunde 
 

Verder zijn er twee disciplines: 
1. Wiskunde/Natuurkunde 
2. Scheikunde/Biologie 

10.2. Bestuur FTeW 

Het hoogste beleidsorgaan binnen de FTeW wordt gevormd door de 
Faculteitsvergadering, bestaande uit alle leden van het wetenschappelijke corps, 
twee vertegenwoordigers van het technische en administratieve personeel en twee 
vertegenwoordigers van de studentencommissie. 
De richtingen en disciplines hebben elk een richting- en disciplinecoördinator (RC en 
DC) en komen bijeen in hun richtings- en disciplinevergaderingen. 
Het Faculteitsbestuur, zorgt voor de uitvoering van het beleid zoals is vastgesteld 
door de Faculteitsvergadering; zij komt minstens twee maal per maand bijeen. De 
voorzitter is tevens de dekaan die samen met de secretaris het dagelijkse bestuur 
vormen. De overige bestuursleden zijn de richtings-en disciplinecoördinatoren, een 
vertegenwoordiger van het technische en administratieve personeel en één 
vertegenwoordiger van de studentencommissie. De leden van het Faculteitsbestuur 
worden voor een periode van twee jaren gekozen door de daartoe gerechtigde leden 
van de Faculteitsvergadering. 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 2012– december 2014 is het 
dagelijks bestuur als volgt samengesteld: 
 
Dhr. R. Tjien Fooh MSc. (dekaan) 
Dhr. G. Babel, MSc. (secretaris) 
 
Het volledige bestuur bestaat verder uit de volgende leden: 
1. Mevr. Dr. L. Ori  (Rc. Agrarische produktie) 



76 
 

2. Dhr. Dr. T. Wong  (Rc. Delfstof produktie) 
3. Dhr. C. Wijngaarde, MSc (Rc. Electrotechniek) 
4. Dhr. R. Nurmohamed, Ph.D. (Rc. Infrastructuur) 
5. Mevr. S. Carilho, MSc. (Rc. Milieuwetenschappen) 
6. Dhr.Dr. R. Nanan . (Rc. Werktuigbouwkunde) 
7. Mevr. Dr. S. Venetiaan (Dc. Wiskunde/Natuurkunde) 
8. Dhr. Dr. J. Mol  (Dc. Biologie/Scheikunde) 
9.     (Vertegenwoordiger van de studenten) 
10. Dhr. R. Isrie   (Vertegenwoordiger van de Tappers) 
11. Dhr. J. Sloot   (Directeur van de FTeW) 
Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door de secretaresse, mevrouw Magda 
Mohamatsaid (#316). 
Het FTeW bestuur wordt bijgestaan door een Wetenschappelijk advies orgaan 
bestaande uit de gepromoveerde wetenschappers. 
 
In december 2014 worden er opnieuw verkiezingen gehouden. Dat houdt in dat het 
Faculteitsbestuur door andere personen wordt bemand, en dat de richtingen en 
disciplines mogelijkerwijs andere coördinatoren krijgen. 

10.3. Het Faculteitsbureau 

Het Faculteitsbureau is de administratieve arm van de Faculteit. Zij wordt geleid door 
de Directeur, dhr. John Sloot. Hij geeft leiding aan de administratie die bestaat uit: 
Atticia Buyne  Chef de Bureau; 
Jenny Chin  Adminstratie Examen Commissie; 
 
De taken van het Faculteitsbureau zijn: 
- het bijstaan van het dagelijkse bestuur in haar werkzaamheden 
- het bijstaan van de rc’s 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 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 (toestel: #298 en #299). 

10.4. De studentendekaan 

De studentendekaan, mevrouw M.Bansse, is er om studenten die een luisterend oor 
of advies nodig hebben bij te staan. Elk probleem dat je studie in de weg staat 
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verdient aandacht en maak daarom tijdig contact met mevrouw Bansse voor een 
second opinion of voor de nodige morele steun om de moeilijke periode te 
overbruggen. De gesprekken met mw Bansse zijn confidentieel. Ze is te bereiken op 
#315 en zit in gebouw 17. 

10.5. De commissies van de FTeW 

10.5.1 De Examencommissie 
De examencommissie van de Faculteit wordt door de Faculteitsvergadering gekozen 
en bestaat uit een voorzitter, mevr. L. Joyette-Jubitana, MSc , en een secretaris, 
dhr. C. Kartopawiro BSc. De commissie bestaat verder uit één vertegenwoordiger 
van elke richting, die door de daartoe gerechtigde richtingsmedewerkers wordt 
gekozen. De vertegenwoordiger voor de richting Milieuwetenschappen is mevr. A. 
Singh. De examencommissie wordt bijgestaan door de administratieve medewerker, 
mevr. Jenny Chin.  
De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn: 
- Het vaststellen van de uitslag voor iedere student voor elk examen, een en ander 

met in achtneming van de bepalingen van het examenreglement. 
- Het doen van voorstellen aan het Faculteitsbestuur ten aanzien van de 

uitoefening van werkzaamheden op het gebied van het afnemen van tentamens 
en examens. 

- Het bemiddelen bij onregelmatigheden ten aanzien van tentamens en examens. 

10.5.2 De Studentencommissie 
De studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende 
taken en bevoegdheden: 
- Het onderhouden van contacten met studenten van de FTeW. 
- Het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan 

de decaan en/of het Universiteitsbestuur. 
- Het onderhouden van contacten met organen binnen de universiteit die zich 

bezighouden met de studentenproblematiek. 
- Het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies 

i.v.m. uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op 
het bewerkstelligen van uniforme regelingen. 

Verkiezing van de studentencommissie vindt in 2015 in februari plaats. De functies 
van het dagelijkse bestuur van de studentencommissie zijn:coördinator, 1

e
 secretaris 

en 2
e
 secretaris. 

Voorts zijn de studentenvertegenwoordigers van Milieuwetenschappen thans: 
- BI: Shaya Algoe 
- BII: Soraya Wijntuin 
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10.5.3 De Opleidingscommissie 
De opleidingscommissie heeft als belangrijkste taken: 

 De bewaking van de kwaliteit van de opleiding; 

 De voorbereiding van de accreditatie van de opleidingen. 
De commissie werkt nauw samen met het Instituut voor Kwaliteitszorg en Informatie 
Management (IKIM). De vertegenwoordiger van Milieuwetenschappen is drs. Frank 
van der Lugt (#323). 

11. OVERIGE PRACTISCHE ZAKEN 

11.1.  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.  

11.2. Computercentra 

De FTeW beschikt over een eigen computerzaal de zgn. “FTeW CyberHall” in gebouw 
16 (#374). Hier ben je terecht voor het werken op de PC, internetten, printen, 
scannen en nog veel meer. Op de campus zijn er meerdere PC faciliteiten zoals het 
Universiteit Computer Centrum (UCC) (#400, #403) en de Centrale Bibliotheek. 

11.3.  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 bovenstaand bezoek de 
site http://www.uvs.edu/studiefinanciering.html of bel 473478, 476005, 474255. 
De openingstijden zijn: ma t/m vr.: 7.30 - 13.00 uur 

11.4. Bibliotheken 

De Centrale Bibliotheek van de Universiteit van Suriname is toegankelijk voor iedere 
student. De bibliotheek biedt de volgende diensten aan: uitleen van boeken, 
beschikbaar stellen van studie ruimten, fotokopieer faciliteiten, leeszaal met diverse 
tijdschriften en vakbladen. Voor het gebruikmaken van de diensten dienen de 
studenten ingeschreven te zijn bij de bibliotheek. Online zoeken van boeken in de 

http://www.uvs.edu/studiefinanciering.html
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AdeKUS bib: http://ub.uvs.edu/. De openingstijden zijn: ma t/m vr.: 7.30 - 21.00 uur 
en za: 7.30 -14.00 uur.  
Het NZCS die gevestigd is links van gebouw 17 heeft een bibliotheek die algemene 
milieu en biodiversiteitgerelateerde literatuur en rapporten ter beschikking heeft. De 
openingstijden zijn tijdens de reguliere werkuren. 
De richting Milieuwetenschappen is bezig een “bibliotheek” op te zetten in gebouw 
17. Voor meer informatie kan je bij de Rc terecht (#308) 

11.5. De klachtenregeling ongewenst gedrag en huishoudelijke regels 

Lees de klachtenregeling en voorkom dat je ongewenst gedrag vertoont. Voor het 
geval je geconfronteerd word met ongewenst gedrag, ga dan na in deze regeling hoe 
je jou genoegdoening kan verkrijgen. Vraag de studenten commissie naar dit 
belangrijk document. Hou je veilig! Hou je ook aan de huishoudelijke regels van de 
AdeKUS. 

11.6. Accreditatie 

De erkenning van jouw bul of diploma, zowel nationaal als internationaal, is 
belangrijk voor een carrière of studie waar dan ook ter wereld. Accreditatie is het 
verlenen van een keurmerk aan jouw opleiding dat aangeeft dat aan bepaalde 
maatstaven is voldaan. De AdeKUS is bezig het accreditatie proces uit te voeren en 
de richting Milieuwetenschappen doet daaraan mee. Wij vragen jullie ondersteuning 
in deze. 

11.7. Student-assistentschappen 

Jaarlijks biedt de studierichting aan gevorderde studenten de mogelijkheid 
werkzaamheden te verrichten voor de richting of docent tbv onderwijs/onderzoek. 
Vacatures worden door het StuZa bekendgemaakt en behandeld. Indien je interesse 
hebt in zo’n deeltijdse functie, neem contact op met de Rc van de richting. 

11.8. 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 jaarlijks plaats tijdens de Dies Natalis op 1 
november van elk collegejaar.  
 
 

http://ub.uvs.edu/
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12. PLATTEGROND GEBOUW 17 
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13. AFGESTUDEERDEN t/m dec 2014 

Nr. Naam Werkplek 

1 Pollack, R IAM Gold 

2 Sabiran, S Staatsolie 

3 Lie A Kwie, K Staatsolie 

4 Bansie, R Suralco 

5 Resomardono, C  NV EBS 

6 Dijk van, D MSc studie 

7 Nandlal, A Suralco 

8 Sakimin, C Stinasu 

9 Martodihardjo, S Staatsolie 

10 Soetosenojo, S Ministerie van ATM 

11 Landburg, G Adek/Zoologische Collectie 

12 Chitoe, A NV Havenbeheer 

13 Hoeseni, H IAM Gold 

14 Kesarsing, S IAM Gold 

15 Monsels, F Freelance Consultant 

16 Nanan, S Haukes Construction 

17 Graanoogst, F NV EBS 

18 Koorndijk, M Natin 

19 Pradon, I New Mont Gold 

20 Warner, A BOG/ Milieu Inspectie 

21 Chote, S Milieubeheer 

22 Zeefuik, A Celos 

23 Narain, D  Adek/Milieuwetenschappen 

24 Caupain, J Ministerie van ATM 

25 Wortel, V Celos 

26 Lakhi, D Nederland 

27 Mannoe, R Bauxiet Instituut 

28 Bhola, C RK Ziekenhuis 

29 Baynath, M Contractor 

30 Zschuschen, E Adek/ Herbarium 

31 Esajas,G Planburo 

32 Landburg, C  Suriname Heritage Foundation 

33 Bisambhar, J Freelance consultant 

34 Hassan, B Milieubeheer 
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VERVOLG AFGESTUDEERDEN  t/m dec 2014 

Nr. Naam Werkplek 

35 Mans, C Adek 

36 Hardien, A Nederland 

37 Tjin Kong Foek, N Curacao 

38 Fung-Loy, D MSc studie 

39 Gajapersad, K Conservation International 

40 Kandhai, S Surmac 

41 Tjin A Soe, F  SWM 

42 Hofwijks, S IDB 

43 Asin, M  Sur Gold 

44 Bogor, D  Nimos 

45 Doest J BNO/MAS 

46 Macintosh, A Ministerie van NH 

47 Ramdjanamsingh, A Nimos 

48 Kewal, R Ministerie van NH 

49 Nederbiel, G IAM Gold 

50 Monsels, S Planburo 

51 Jankipersad, R SBB 

52 Paal, A GLIS 

53 Karijodrono, P Ministerie van ATM 

54 Ajodhia. A Diakonessenziekenhuis 

55 Matai, A Studie FMedisch 

56 Jainath, L SBBS 

57 Koemar, I Suralco 

58 Joemratie, S Suralco/ Nassau 

59 Polar, S Min van LVV/Visserijdienst 

60 Legiman, S Suralco 

61 Ramsukul, R NIMOS 

62 Wijngaarde, N Ministerie van ATM 

63 Punwasi, A NFI- Nederland 

64 Koendjbiharie, S ILACO 

65 Ramdin, K Sur Gold 

66 Mohan, S NV EBS 

67 Somwaru, L Recomsur 

68 Somowidjojo, V LEFT Consultancy 
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VERVOLG AFGESTUDEERDEN  t/m dec 2014 

Nr. Naam Werkplek 

69 Mohan, R Kuldipsingh 

70 Soerdjlal, R Freelance consultant 

71 Arifin, N Freelance Consultant 

72 Siman, T Freelance Consultant 

73 Mangalsing, S Staatsolie 

74 Sital, M Natin 

75 Naipal, E MSc studie 

76 Stoc, J Ministerie van ATM 

77 Amattamsir, C Fernandes Bottling 

78 Graanoogst, J GLIS 

79 Punwasi, S Ordening Goud Sector 

80 Mohan, R Buro Standaarden 

81 Tedjai, A SOL 

82 Lala, S MSc studie 

83 Sastro, C NVB 

84 Soeknandan, K Freelance consultant 

85 Thakoer, M Freelance consultant 

86 Marjanom, G Adek/Herbarium 

87 Small, M Freelance consultant 

88 Algoe, S LVV/ Vis Keuringsinstituut 

89 Kasanpawiro, C SBB 

90 Soetotaroeno, A Nimos 

91 Vaseur, C MSc studie 

92 Hardjoprajitno, M SBB 

93 Plet, N Ministerie van ATM 

94 Caffe, J IAM Gold 

95 Monorath. T Freelance consultant 

96 Kishna, K IGSR 

97 Kadosoe, V Adek/Zoologische Collectie 

98 Sewnath, M Nimos 

99 Hieralal, S S’Lands Hospitaal 

100 Mahadew, A Freelance consultant 

101 Cheuk Alam, S Freelance consultant 

102 Ampt van, R Freelance consultant 
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VERVOLG AFGESTUDEERDEN  t/m dec 2014 

Nr. Naam Werkplek 

103 Samjhawan, A Freelance consultant 

104 Madhar, R Freelance consultant 

105 Joman, J SCF 

106 Johnn, D Freelance consultant 

107 Zeng, R Fina bank 

108 Ramdjielal, K VSH 

109 Mahabier, S IAM Gold 

110 Ramdhan, P Freelance consultant 
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14.  INSCHRIJVINGEN MILIEUWETENSCHAPPEN 2014/2015 

Nr. Naam Nr. Naam 

1 Tewarie, A 36 Jalimsingh, R 

2 Monorath, R 37 Karman, S 

3 Sewradj, R 38 Madhuban, R 

4 Gopal, A 39 Menig, M 

5 Koorndijk, C 40 Nanhaykhan, N 

6 Hanoeman, N 41 Narain, D 

7 Kasandiredjo, J 42 Narain, S 

8 Moe Soe Let, V 43 Niram, N 

9 Naipal, L 44 Ramkhelawan, R 

10 Njamin, Z 45 Ranoesetiko, C 

11 Sewdien, A 46 Sallons, N 

12 Wirht, C 47 Soekhoe, V 

13 Zeewijk, S 48 Somaroe, K 

14 Jaddoe, B 49 Tjien Fooh, S 

15 Kasanwidjojo, R 50 Wijntuin, S 

16 Klaveren van, J 51 Wongsosemito, R 

17 Linger, R 52 Yau, C 

18 Mahabier Panday, V 53 Atmopawiro, R 

19 Mangoen, S 54 Boedhoe, R 

20 Nandlall, F 55 Debisarun, R 

21 Premchand, W 56 Faria, X 

22 Ramawadh, S 57 Fattoe, F  

23 Ravenswaay van, T 58 Fortune, M 

24 Renfrum, S 59 Goercharn, S 

25 Rensch, R 60 Hoepel, I 

26 Tjin Aton, M 61 Hussainali, S 

27 Zalman, J 62 Jaddoenathmisier, T  

28 Abdoelaziz, S 63 Kartodikromo, C 

29 Abendanon, R 64 Kawai, S 

30 Algoe, S 65 Liesdek, G 

31 Becker, C 66 Loswijk, L 

32 Deira, R 67 Nakchedi, A 

33 Dipowirono, V 68 Obergh, D 

34 Halfhuid, R 69 Rakijo, S 

35 Hooba, F 70 Ramautar, A  
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Nr. Naam Nr. Naam 

71 Ramharakh, A 107 Tjitrodipo, K 

72 Ramkhelawan, S 108 Tsie Chun Sioe, K 

73 Ramnares, D 109 With, A 

74 Ranoesetiko, C  110 Adjako, Y 

75 Rozendaal, S 111 Ameking, O 

76 Sahebdin, F  112 Autar, M 

77 Samson, C  113 Bajnath, S 

78 Sewnarain, S  114 Bhaggan, S 

79 Sukul, U 115 Briedjlal, R 

80 Wielzen, R 116 Doekhie, N 

81 Ansoe, K 117 Gena, P 

82 Berggraaf, D 118 Graanoogst, S 

83 Bharosa, V 119 King, V 

84 Chotkan, R 120 Linger, Z 

85 Dhawtal, M 121 Marsidih, M 

86 Doest, L 122 Mohab-Ali, S 

87 Hardajal, D 123 Naarden, S 

88 Ishaak, R 124 Nizamali, J 

89 Jabini, D 125 Punwasi, M 

90 Jethoe, S 126 Ramdat, N 

91 Kalpoe, A 127 Ramkhelawan, R 

92 Kartowirjo, J 128 Soekhnandan, S 

93 Koorndijk, M 129 Wielzen, N 

94 Luchmun, A   

95 Mahabier, S   

96 Mamadeus, D   

97 Mando, L   

98 Pang A Tjok, B   

99 Parbhoe, S   

100 Piarisingh, K   

101 Rozenblad, I   

102 Sital, S   

103 Soekhlal, S   

104 Straal, T   

105 Tanoesemito, C   

106 Thakoerdien, S   
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15. PERSONEEL MILIEUWETENSCHAPPEN 

De voltijdse docenten en het overige personeel behorende bij de richting 
Milieuwetenschappen zitten in gebouw 17 en zijn te bereiken op het telefoon 
nummer 465558. De toestelnummers en eventuele e-mailadressen staan bij de 
foto’s. 
 

 
 

Sonja Carilho, MSc 
Richtingscoördinator 
s.carilho@uvs.edu 
Tst 308 

 

Max Huisden, pHD, ND 
Wnd Richtingscoördinator 
Lid opleidingscommissie 
max.huisden@uvs.edu 
Tst 306 

 
 

Louise Zuilen, Dr. MSc 
Hoofddocent 
Tst 312 
lou13fran@yahoo.com 
 

 

Shirley Mahabali, MSc 
Docent 
s.mahabali@uvs.edu 
Tst 323 

 

Liljien Joyette MSc 
Vz Examencommissie 
Docent 
l.joyette@uvs.edu 
tst 328  

 

Aminah Carilho-Imanredjo 
Assistent 
administratie-milieu@uvs.edu 
Tst 308 
 

 

Ir. Audrey Singh-Tjon A Loi 
Lid Examencommissie 
Docent 
audrey.tjonaloi@uvs.edu 
Tst 306  

 

Graciella Soemodikromo 
Chemisch analiste 
Milieulab/FTeW/Milieu 
wetenschappen 
Tst 303 

 
 

Devika Narain, MSc 
Lid accreditatiecie 
Docent 
devika.narain@uvs.edu 
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