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Inleiding
De opleiding Bachelor scheikunde heeft een studieduur van 3 jaar. De gehele opleiding is
opgedeeld in 6 semesters met een totale studielast van 180 studie punten. Hierna kan de
student zowel aan de AdeKUS als ook internationaal een masterstudie volgen. In deze
studiegids vind je informatie over de opbouw en inhoud van het Bachelor of Science gedeelte
van de opleiding scheikunde evenals informatie over de faculteitsstructuur. Regels met
betrekking tot de tentamens, studieduur en doorstroming zijn opgenomen in de Onderwijs en
Examen Regeling (OER). De OER is op een e-learning platvorm (Moodle) te vinden en als bijlage
bij deze gids.

Algemene informatie over de opleiding scheikunde
Tijdens de opleiding wordt de theoretische basis aangevuld met practische oefeningen. De
practicum opdrachten zijn bedoeld om je de basis bij te brengen voor het doen van onderzoek.
Er wordt hierbij ook nadruk gelegd op het belang van het milieu en de veiligheid volgens
internationale standaarden.
De experts zijn voor een groot deel buitenlandse gastdocenten die Engels sprekend zijn. Verder
is de voorgeschreven literatuur ook in de Engelse taal dus wees je ervan bewust dat het vooral
in het begin even wennen zal zijn. Aangezien de gastdocenten maar voor korte tijd in Suriname
zullen zijn zal in dat geval het onderwijs ook in een “blok cursus” verzorgd worden. Het zal ook
wel voorkomen dat de gastdocent zijn/haar theoretische colleges “on-line”verzorgt en voor het
praktisch deel in Suriname is. Dit alles zal heel duidelijk in het collegerooster worden
aangegeven.

Vereisten voor inschrijving
Toelating tot de bachelor opleiding scheikunde krijg je als je een VWO-diploma hebt met Spakket en voor de vakken scheikunde, wiskunde 1 en natuurkunde minimaal een 6 hebt
gehaald. Het kan zijn dat je een vooropleiding hebt die afwijkt van wat hierboven staat maar
wel voldoende is om toegelaten te worden. Zulke aanvragen zullen per geval bekeken worden.
Numerus fixus
Vanwege het beperkt aantal gekwalificeerde docenten en de beperkte ruimte die we
beschikbaar hebben, was de studierichting genoodzaakt een numerus fixus in te stellen.
Numerus fixus betekent: vastgesteld aantal. Voor onze opleiding betekent het dat we
vastgesteld hebben welk aantal studenten per keer wordt ingeschreven voor het eerste jaar.
Onze numerus fixus is 25. Deze 25 studenten worden gekozen via een selectieprocedure,
waarbij de totaalscore voor de vakken scheikunde, wiskunde 1 en natuurkunde bepalend is.
Mensen met hogere scores krijgen dan een hoger rangnummer. Bij eventueel gelijke scores en
een grotere belangstelling dan 25, wordt er waar nodig geloot.
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Algemene informatie over AdeKUS
De Universiteit van Suriname is in 1968 met één faculteit begonnen, te weten de Faculteit der
rechtswetenschappen, die ontsproten is uit de Surinaamse rechtsschool. In 1969 ging de
geneeskundige school op in de universiteit. Als derde faculteit volgde de Faculteit der sociaaleconomische wetenschappen, gevolgd door de Faculteit der Technische wetenschappen en de
Faculteit der Natuurtechnische wetenschappen.
In de militaire periode is de universiteit enige tijd gesloten geweest. Na de heropening volgden
er hervormingen die leidden tot een nieuwe structuur en het instellen van de Faculeiten der
Maatschappijwetenschappen, der Medische wetenschappen en der Technologische
wetenschappen.
In 2010 zijn de Faculteiten der Humaniora en Wis- en Natuurkundige wetenschappen
geproclammeerd. De Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen (FWNW), onze
faculteit, is wegens omstandigheden pas in 2015 operationeel geworden. Onze faculteit omvat
de studierichtingen wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. In oktober 2015 zullen de
eerste bacheloropleidingen aan de FWNW starten voor wiskunde en scheikunde.
De Universiteit wordt geleid door een Bestuur dat deels benoemd wordt door de minister die
belast is met onderwijszaken. Drie leden van het Bestuur worden gekozen uit de
universiteitsgemeenschap, één voor de wetenschappers, één voor de studenten en één voor
het technisch en administratief personeel(TAP).
Het Dagelijks Bestuur van de universiteit voor het collegejaar 2016/2017 ziet er als volgt uit:
Voorzitter:
hr. Prof. dr. J. Menke
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Mevrouw Drs. J. Johns-Christopher
Belangrijke adressen AdeKUS
Studentenzaken:

BAK gebouw

Bestuur Universiteit:

Bestuursgebouw,
gebouw IV

Decanaat Faculteit der Humaniora:

Gebouw 7

Decanaat Faculteit der Maatschappijwetenschappen:

Gebouw 21

Decanaat Faculteit der Medische wetenschappen:

Kernkampweg

Decanaat Faculteit der Technologische wetenschappen:

Gebouw 17

Decanaat Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen:

Gebouw 17

Universiteitscomputer centrum (UCC):

Gebouw 7
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Algemene informatie over de faculteit FWNW
Faculteitsstructuur
Elke faculteit heeft een faculteitsbestuur dat wordt voorgezeten door de decaan. Samen met de
secretaris van het Faculteitsbestuur vormt de decaan het Dagelijks Bestuur (DB) van de
faculteit. Op onze faculteit zijn de richtingscoordinatoren de andere leden van het
Faculteitsbestuur.
Het hoogste orgaan van de Faculteit is de Faculteitsvergadering bestaande uit alle docenten
(voltijds en deeltijds) en die o.a. elke twee jaar de leden van het DB kiest.
Bij de uitvoering van haar taken kan het Dagelijksbestuur zich laten assisteren door commissies.
Aan de faculteit zijn ingesteld:
- een Examencommissie die belast is met de monitoring van de tentamens en examens op basis
van een door de Faculteitsvergadering goedgekeurde Onderwijs en Examen Regeling (OER) en
- een Opleidingscommissie die de kwaliteit van de opleidingen in de gaten moet houden.
- Werkveld adviesraad bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld.
- Onderzoeksraad die o.a als taak heeft het opstellen en bijstellen van een onderzoeksbeleidstuk.
Elke studierichting wordt geleid door een richtingscoordinator, die verantwoordelijk is voor een
goed verloop van zaken het onderwijs van de opleiding betreffende.
Binnen de faculteit nemen studenten een belangrijke plaats in. Speciaal ten behoeve van de
opvang en begeleiding van studenten met faculteitsgebonden en/of maatschappelijk
gerelateerde problemen zal er een studentendecaan aangetrokken worden. Elke faculteit van
de Anton de Kom Universiteit van Suriname kent een studenten-commissie. De
studentencommissie bestaat uit een studentencoordinator en een vertegenwoordiger voor elke
studierichting.
De studentencommissie vertegenwoordigt studenten in de contacten met andere organen
binnen de Faculteit en de AdeK universiteit m.a.w. de studentencommissie is de spreekbuis van
de studenten.
De leden van deze commissie worden door de studenten gekozen en alle studierichtingen zijn
hierin vertegenwoordigd.
In het huidige Faculteitsbestuur hebben zitting:
 Decaan:
dr. S. Venetiaan
 Secretaris:
drs. G. Wesenhagen
 RC wiskunde:
K. Hagens, MSc.
 RC biologie:
dr. H. v de Lande
 Wnd. RC scheikunde:
drs. G. Wesenhagen
 RC Natuurkunde:
Ir. O. Spong
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Ter ondersteuning van het decanaat:
Office Manager: Mw. A.
Email:Atticia.buyne@uvs.edu

Buyne

Gebouw

17

kamer

76

Tel.

nr.:

2325

Contact gegevens:
Decaan:
Gebouw 17 kamer 77 Tel. nr: 46 55 58 tst.2324 Email: fwnw@uvs.edu
shanti.venetiaan@uvs.edu
Secretaris:
Gebouw 17 kamer 56 Tel. nr: 46 55 58 tst.2310 Email:
gerda.wesenhagen@uvs.edu
RC Wiskunde: Gebouw 17 kamer 74 Tel. nr. 46 55 58 tst. 2327 Email: kim.hagens@uvs.edu
RC Biologie: Gebouw 17 kamer 55 Tel. nr.: 46 55 58 tst 2311
RC Natuurunde: heer O. Spong Natuurkunde lab Tel. nr. 46 55 58 tst 2302
Examen Commissie:
 Voorzitter:
mevrouw D. Getrouw
Contact gegevens: Gebouw 17 kamer 74 Tel. Nr.: 74 Email: diana.getrouw@uvs.edu
 Secretaris:
J. van Ballegooij
Contact gegevens: Gebouw 17 kamer 53 Tel. Nr.: 46 55 58 tst. 2313
Studentendecaan
 Functie moet nog worden ingevuld
Stafmedewerker Kwaliteitszorg FWNW & FMijW

 mevrouw Eunice Caffe, MSc
Contact gegevens: BAK gebouw Tel. Nr.: 46 55 58 tst. 2209
Email: Eunice.caffe@uvs.edu

Voorzitter Opleidingscommissie:
Heer drs. G. van Dijk
Contact gegevens: gerold.h.vandijk@gmail.com
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Jaarindeling collegejaar 2016-2017
Jaarprogramma FWNW voor studenten collegejaar 20162017
Maand
oktober
oktober
oktober
oktober
okt/nov.
november
november
november
november
december
december
december
december
januari
januari
januari
januari
jan/feb.
februari
februari
februari
feb/maart
maart
maart
maart
maart
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei/juni
juni

Dag
3-7
10-14
17-21
24-28
31; 1-4
7-11
14-18
21-25
28-30; 12
5-9
12-16
19-23
26-30
2-6
9-13
16-20
23-27
30-31;13
6-10
13-17
20-24
27-28;13
6-10
13-17
20-24
27-31
3-7
10-14
17-21
24-28
1-5
8-12
15-19
22-26
29-31;12
5-9

weeknr
40
41
42
43
44
45
46
47

Activiteit
herkansingen
herkansingen
herkansingen
herkansingen
Colleges
Colleges
Colleges
Colleges

48

Colleges

49
50
51
52
1
2
3
4

Colleges
Colleges
Vakantie
Vakantie
eventuele deeltentamens
Colleges
Colleges
Colleges

5

Colleges

6
7
8

Colleges
Colleges
Colleges

9

Colleges

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

studievrij
Tentamens 1e semester
Tentamens 1e semester
Tentamens 1e semester
Colleges
Colleges
colleges
colleges
Colleges
Colleges
Colleges
Studievrij/deeltentamens

22

Colleges

23

Colleges

Bijzondere dagen
4 okt. Openingscollege
maandag 10 okt. Dag der Marrons

vrijdag 25 nov. Srefidensi

maandag 13 maart Holi

14 april Goede Vrijdag
maandag 17 april Tweede Paasdag
maandag 1 mei Dag der Arbeid
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juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
jul/aug.
augustus

12-16
19-23
26-30
3-7
10-14
17-21
24-28
31; 1-4
7-11

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Colleges
Colleges
Colleges
Colleges
Colleges
Studievrij
Tentamens 2e semester
Tentamens 2e semester
Tentamens 2e semester

augustus

14-18

33

Tentamens 2e semester

augustus

21-25

34

aug/sep.

28-31;1

35

september

36 t/m

29-Apr 39

Id Ul Fitr

woensdag 9 aug. Dag der inheemsen
alleen tentamens die niet
gemeenschappelijk met FTeW worden
gemaakt

Oefensessies vakken 1e
semester
Oefensessies vakken 1e
semester
Vakantie

4 weken

Het Programma
Het doel van de bachelor scheikunde opleiding is:
 studenten theoretische en practische kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen op het
gebied van de scheikunde;
 studenten een academische vorming geven;
 studenten leren probleemoplossend te werken binnen het vakgebied;
 studenten kennis laten maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek;
 studenten voorbereiden op een masteropleiding scheikunde/loopbaan in scheikunde.
In het programma van de bachelor scheikunde wordt de zwaarte van elk vak aangegeven met
studiepunten(sp.), waarbij 1 sp overeenkomt met 28 uren studie-activiteit. Dat kan zijn:
colleges volgen, practica, maar ook de zelfstudietijd die nodig is om een college voor te
bereiden of na te kijken, oefeningen/huiswerk te maken, een practicum, presentatie etc. voor
te bereiden. Het studeren voor een tentamen behoort ook tot studie-activiteit.
Voor elk studiejaar zijn er 60 sp. uitgetrokken.
Het eerste jaar van de opleiding is gericht op de kennismaking met de kern van de chemie. In
het tweede jaar vindt er verdieping van de chemische basis plaats. Dit tweede jaar bestaat, net
zoals het eerste jaar, uit verplichte vakken.
In het derde jaar kiest de student een oriëntatie uit de opties: theoretische scheikunde of
toegepaste scheikunde. Voor het cohort 2015/2016 zal er een keuze gemaakt worden uit de
specialisaties organische chemie, analytische chemie, milieu chemie en voedsel chemie om de
studenten aan te bieden. Deze specialisaties bestaan uit een samenhangend pakket van
keuzevakken.
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De studierichting scheikunde heeft vanwege het kleine aantal studenten gekozen voor
activerende werkvormen. De docenten zullen de studenten aanmoedigen actief aan het werk
te gaan met kennis. De collegestof moet vantevoren doorgenomen worden zodat de student
actief betrokken is bij het college. Bij de interactieve werkvorm zullen academische
vaardigheden ontwikkeld worden en zal gebruik gemaakt worden van situaties uit de praktijk.
De combinatie van de tradionele werkvorm met de interactieve vorm zal ook toegepast
worden.
Indeling studiejaar
Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. Elk semester bestaat achtereenvolgens uit: zeven
weken colleges, een collegevrije week, zeven weken colleges, een collegevrije week, drie weken
tentamens. Na de tentamens van het tweede semester volgen de herkansingstentamens in
oktober van zowel de vakken van het eerste semester als van het tweede semester. In de
kersttijd is er twee weken vakantie en in de maand september hebben we de grote vakantie. In
de vakanties zijn er colleges noch tentamens. In de jaarindeling op blz. 7 vind je de exacte data
van deze semesters en tentamenperioden.
De opleiding is verdeeld in twee fasen: de B-I fase en de B-II fase.
Bachelor-I fase.
Het eerste jaar vormt de Bachelor-I fase. In deze fase wordt een zorgvuldig samengesteld
geheel van inleidende chemische vakken en practica aangeboden waarbij een stevige
kennisbasis in de algemene chemie, organische, analytische chemie en biochemie gelegd wordt.
In het eerste jaar wordt ook ruim aandacht besteed aan persoonlijke en academische
vaardigheden bedoeld om de student te leren studeren aan een universiteit en
ondersteunende wiskunde- en natuurkunde vakken, die belangrijk zijn om chemische
eigenschappen beter te kunnen begrijpen. De Bachelor-I fase heeft ook de functie van selectie.
Bachelor-II fase.
Het tweede en derde jaar vormen samen de Bachelor-II fase. In het tweede jaar wordt de basis
van het eerste jaar verdiept en tevens aangevuld met kennis in de verschillende deelgebieden
van de scheikunde: naast anorganische en organische chemie komt Fysische chemie
(Thermodynamica) aan de orde en kennis van de Kwantum chemie, de basis van de
spectroscopie en diverse practica en een introductie tot onderzoek II met het doel om de
student begeleid de eerste stappen te laten zetten voor het afstuderen.
In het derde jaar kiest de student één van de bovengenoemde oriëntaties met bijbehorend
pakket van keuzevakken. Er is ruimte voor tenminste een keuzevak dat buiten de oriëntatie
gekozen mag worden en zelfs buiten de studierichting. Uiteindelijk wordt het derde jaar
afgesloten met een bachelor afstudeer onderzoek, waar op zelfstandige manier chemisch
wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt onder begeleiding. Het kan hierbij gaan om een
theoretische opdracht of een opdracht op het lab of binnen een bedrijf of instantie.
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Schematisch kunnen we de structuur zo weergeven.
Bachelor-I fase (jaar 1)
Semester 1
Semester 2
Bachelor-II fase (jaar 2 en 3)
Semester 3
Semester 4
Semester 5

Semester 6

Indeling semesters
Activiteit
colleges
collegevrij
colleges
collegevrij
Tentamens semester 1,3,5

Aantal
weken
7
1
7
1
3
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Curriculum
Het curriculum van de bachelor scheikunde is hieronder per semester weergegeven. De namen
van de vakken en hun studiepunten zijn hier opgenoemd. Bij de vak beschrijvingen op blz. 17
vindt je een uitgebreide beschrijving van elk vak, met bijbehorend aantal contacturen, docent,
leerdoelen, toetsvormen, literatuur. Zie voor vakcodes de OER pagina 8 (in de bijlage).
semester 1
Academische vaardigheden
Algemene Chemie I
Mechanica
Organische chemie I (reactiviteit)
Practicum Algemene Chemie I

3

Practicum Org. chemie I
SLB (blok 1)
Toegepaste Lineaire algebra

3
1
2

semester 2
Analytische Chemie I
Practicum Analytische Chemie I
Algemene Chemie II
Practicum Algemene chemie II
Algemene Natuurkunde
(Natuurkunde II)
Biochemie
Practicum Biochemie
SLB (blok 2)

Veiligheid en Laboratorium Praktijk

3

Statistiek

3

Chemie en samenleving

2

Toegepaste Analyse
Introductie tot onderzoek I

4
2

Totaal

sp
2
4
4
4

28

semester 3
Fysische chemie I
(Thermodynamica I)

sp

Totaal
semester 4

sp
4
3
3
3
4
3
2
1

32
sp

4

Anorganische Chemie II

4

Organische chemie II

4

Introductie tot onderzoek II
(project binnen faculteit)

5

Inleiding in de kwantumchemie

5

Analytische Chemie II

3

Anorganische Chemie I

4

Practicum Anorganische Chemie I

3

Practicum (Fysische chemie II
(Thermiodynamica II)
Practicum Anorganische Chemie II

SLB (blok 3)

1

Practicum Analytische Chemie II

4

Academische vaardigheden

2

SLB (blok 4)

1

Practicum Organische Chemie II

4

Fysische chemie II
(Thermodynamica II)

5

Pacticum Fysische chemie I

3

Totaal

30

Totaal
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5
3

30

semester 5

sp

Academische vaardigheden

2

Industriele en technische chemie
Inleiding in de Chemometrie

3
2

Programmeren in Matlab

3

Keuzevakken uit orientatie

20

Totaal

30

semester 6
Afstuderen: Faculteit, Bedrijf,
Overheid, Caricom, etc.
Keuzevakken uit orientatie
Keuzevakken orientatie of van an
dere orientatie of andere
bacheloropleiding
Totaal
Totaal aantal studie punten voor
de hele studie
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sp
15
10

5
30
180

Medewerkers van de studierichting
Vak
Algemene chemie
Toegepaste Lineaire Algebra
Mechanica
Veiligheid en Lab praktijk
Organische chemie
Chemie en samenleving
Introductie tot onderzoek I
SLB
Academische vaardigheden
Algemene natuurkunde
Toegepaste Analyse
Analytische chemie
Biochemie
Statistiek
Thermodynamica
Anorganische chemie
Inleiding Kwantum chemie
Industriele chemie
Introductie tot onderzoek II

Programmeren in Matlab
Inleiding in de chemometrie
Keuzevakken
Chemisch Laboratorium:

Naam + titel
Dr. J. Roach/Dr.B. Usachev
Dr. S. Venetiaan
Roxann Stennett, MSc.
Drs. G. Wesenhagen
Dr. J. Roach/Dr. B. Usachev
Drs. G. Wesenhagen
Dr. B. Usachev
R. Doerga Missier, BSc.
M. Hiwatt, MSc.
Dr. D. Makhanlal
D. Getrouw, MSc.
Dr. V. Fernand/ Dr. N. James
F. Kariem MSc.
K. Hagens, MSc.
Prof. A. Pilot/Ir. P. Andeweg
R. Boerleider, MSc./Dr. R.
van der Haas
Dr. K. Green/Dr. M.
Lawrence
Ir. P. Andeweg
Dr. B. Usachev/Dr. N.
James/Drs. G. Wesenhagen/
dr. V. Fernand/dr. J.
Roach/Ir. P. Andeweg
Ir. G. van Dijk
Dr. Fredriksson(?)

Sh. Joemratie, chemisch
analist
M. Kalicharan, chemisch
laborant
Ch. Kemper, chemisch
analist
F. Chiragali,
onderhoudsmedewerker
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Moodle
De AdeKUS gebruikt de digitale leeromgeving Moodle. Via Moodle worden alle belangrijke
mededelingen en berichten doorgestuurd. De student moet zich zelf aanmelden op Moodle en
moet zelf het initiatief nemen om regelmatig te kijken of er nieuwe zaken gepost zijn op
Moodle. Sommige docenten gebruiken Moodle ook om leerstof door te geven, om films te
posten, of om toetsen te laten uitvoeren. Door het gebruik van Moodle kan een student niet
meer aankomen met het excuus “ik was er niet van op de hoogte”.
Studiemateriaal
In de vakbeschrijving staat voor elk vak beschreven wat er nodig is aan studiemateriaal. Voor de
meeste vakken zullen er boeken gebruikt worden. Voor het practicum zijn handleidingen
beschikbaar. In sommige gevallen zullen er readers samengesteld worden. In enkele gevallen
zullen er films gebruikt worden en wetenschappelijke artikelen gedownload worden om
bestudeerd te worden. Hoewel het bezit van een laptop geen vereiste is, wordt dit wel sterk
aanbevolen. Het zal wel voorkomen dat er een opdracht ingeleverd moet worden die met
speciale software gemaakt moet worden.
De opleiding zal zoveel mogelijk gebruik maken van software die gratis te downloaden is van
het internet en in andere gevallen de toegang tot de software op de campus organiseren.
Studiebegeleiding
Studenten zullen gemonitoord worden door verschillende organen en personen. De
examencommissie zal de studievoortgang rapporteren aan de RC en studentendecaan/docent
SLB (via de RC). De studentendecaan/docent SLB zal op regelmatige basis de voortgang van elke
student evalueren. Hierbij zal hij of zij inschatten of aanvullende extra begeleiding noodzakelijk
is. Waar de studentendecaan/docent SLB deze extra begeleiding zelf kan leveren, doet hij of zij
dat. In andere gevallen wordt de student verwezen. Verwijzing zal vooral gebeuren bij
complexe huiselijke en persoonlijke problemen.
Elke docent zal vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid ook zorgen voor begeleiding van
studenten door bijv. ze aan te sporen, tips en extra opdrachten te geven om een beter resultaat
te bereiken en studenten aan te spreken bij ongewenst gedrag. De decaan is hiertoe ook
gerechtigd.
In de OER is uitgelegd hoe de administratieve monitoring zal plaatsvinden; op welke momenten
er adviezen uitgebracht zullen worden met betrekking tot de studie.

Regels en reglementen
Voor een goede gang van zaken op de faculteit zijn er verschillende reglementen opgesteld.
Deze zijn:
1. de onderwijs- en examenregeling (OER), waarin alle regels met betrekking tot de
colleges, tentamens en examens zijn opgenomen.
2. het afstudeerreglement, waarin de procedure voor het afstuderen wordt uitgelegd.
3. de gedragscode, die geldt voor zowel studenten als docenten en andere medewerkers
van de faculteit.
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4. de klachtenregeling, die voor alle betrokkenen van de universiteit geldt.

Practische zaken
Practica
De student is verplicht tijdens de practica de voorgeschreven documenten en
veiligheidsattributen bij zich te hebben. De gedragsregels van het chemisch laboratorium met
betrekking tot de practica worden aan het begin van de practica meegedeeld aan de studenten.
De docent doet dat via de handleiding voor het practicum en bij aanvang van het eerste
college.Deze gedragsregels (behorende bij de practica ivm veiligheid op het lab) dienen strikt te
worden opgevolgd evenals de aanwijzingen van de prakticumbegeleider en docent tijdens een
practicum. Indien de student zich niet houdt aan deze regels kan de student uitgesloten worden
voor deelname aan het betreffende practicum onderdeel of aan alle practica.
Bibliotheek
De bibliotheek van de AdeKUS is gevestigd in Gebouw I op de campus. In de bibliotheek is er
van elk boek dat als verplichte literatuur is opgegeven een exemplaar aanwezig. Via de
bibliotheek kunnen er ook artikelen in digitale vorm opgevraagd worden. De bibliotheek heeft
licenties voor enkele belangrijke databases met artikelen van gerenommeerde peer reviewed
journals. We noemen jstor, ebsco, henari.
Computercentrum
Naast de college-uren mogen studenten ook gebruik maken van de computers van het
computer centrum tijdens speciaal afgesproken uren. De specialistische software die nodig is is
dan beschikbaar. Buiten deze vastgestelde uren kunnen studenten tegen betaling terecht bij
het UCC.
Sport
De Universiteit heeft een Universitair Sport Bureau (USB), onder leiding van dr. R. Van Zichem.
Jaarlijks worden de AdeK games gehouden waarbij de verschillende faculteiten tegen elkaar
uitkomen. Studenten worden gestimuleerd om aan sport te doen ter ontspanning.
Rookverbod
Op de AdeKUS campus geldt de tabakswet. Roken in de collegezalen, kamers, toiletten en
andere ruimten is niet toegestaan; dit verbod geldt ook voor docenten. Zij mogen niet roken op
hun kamers.

Noodgevallen
Brand
Bij brand zo snel mogelijk de ruimte waarin je bent verlaten en bellen naar het alarmnummer
van de brandweer, 110, en naar de Facilitaire Dienst AdeKUS op het nummer 2535, met de
telefoontoestellen beschikbaar in het lab of met uw mobiel. Indien nodig bel het noodnummer
115. Op het chemisch lab zijn er voorgeschreven regels en voorzieningen aanwezig hoe te
handelen bij het uitbreken van brand als je je op het lab bevindt. Deze zullen vóór aanvang van
Faculteit der Wis en Natuurkundige wetenschappen Bachelor Scheikunde 14

het eerste practicum worden uitgereikt en daarna met een bepaalde frequentie herhaald
worden. Wees je ervan bewust waar de branddekens en de branddouches zijn op het lab.
Overtuig je ervan waar het verzamelpunt is bij brand(melding).
EHBO
Op het chemisch lab (gebouw 17) is er een EHBO kit aanwezig. De labmedewerkers van het
chemisch lab zijn getrainde EHBO-ers die ingezet worden indien er een beroep op hen gedaan
wordt.

Missie van de opleiding
De studierichting Scheikunde wil onderwijs aan studenten in de chemische wetenschappen
aanbieden met als doel uitmuntendheid in de beheersing en toepassing van kennis in de
verschillende onderwerpen van de chemie. Er zullen studenten afgeleverd worden die kritisch
kunnen denken en wetenschappelijke kennis bezitten om onderzoek te verrichten en
oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen de chemie rakende.

Visie van de opleiding
Wij streven ernaar om in het kader van duurzaam partnerschap met de overheid, het
bedrijfsleven en andere relevante organisaties een landelijk erkend opleidingsmodel te worden
voor het opleiden en afleveren van studenten in de chemie die goed vertrouwd zijn met en een
brede blik hebben op hun vakgebied en die in staat zijn om ook in teamverband op nationaal en
internationaal niveau een bijdrage te leveren aan de steeds veranderende, op technologie
geconcentreerde wereld van de 21ste eeuw.

Eindtermen van de opleiding scheikunde
 Kennis en inzicht:
1. De bachelor heeft aantoonbare theoretische en praktische basiskennis van de chemie (te
weten analytische chemie, anorganische chemie, fysische chemie, organische chemie) en
specifieke kennis van de hulpvakken natuurkunde, wiskunde en biochemie die toereikend is
om met succes een masteropleiding op het terrein van de scheikunde te volgen.
2. De bachelor heeft specifieke kennis van wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden op het
gebied van scheikunde en heeft kennis van computer software specifiek voor chemie en
dataverwerkingsprocessen voor het verwerken en interpreteren van chemische informatie.
 Toepassen van kennis en inzicht
1. De bachelor is voldoende in staat om relevante wetenschappelijke informatie te herkennen
(artikelen, vaktijdschriften, boeken), systematisch te verzamelen, te selecteren en te
verwerken.
2. De bachelor kan chemische experimenten uitvoeren op basis van een beschrijving
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3. De bachelor kan onder begeleiding vanuit een interessegebied (een) onderzoeksvra(a)g(en)
opstellen, het onderzoek plannen, dat vervolgens uitvoeren en daarover zelfstandig of in
groepsverband rapporteren.
4. De bachelor is zich bewust van de rol van scheikunde in andere disciplines en in de
maatschappij. Dit houdt o.a. in dat hij/zij in staat is onder begeleiding in een
(multidisciplinair) team met anderen samen te werken en een professionele bijdrage te
leveren op basis van bestaande kennis bij het analyseren en oplossen van eenvoudige
technisch-wetenschappelijke problemen uit een ander vak gebied.
 Oordeelsvorming:
5. De bachelor kan een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding
demonstreren en is in staat om op zijn/haar vakgebied te discussiëren en trends te volgen,
te communiceren over resultaten van eigen leren en denken en genomen beslissingen te
verdedigen.
6. De bachelor is zich bewust van zijn eigen competenties, heeft een systematische aanpak, en
is in staat om projectmatig te werken. Dit houdt o.a. in dat hij/zij pragmatisch is, kan
omgaan met beperkte bronnen; kan omgaan met risico’s; compromissen kan sluiten.
7. De bachelor is in staat om relevante wetenschappelijke informatie op te zoeken en die
systematisch te verzamelen, analyseren en bewerken en het verschil te herkennen met niet
wetenschappelijke informatie.
8. De bachelor kan zich op wetenschappelijk niveau oriënteren en inzicht in
onderzoeksystemen verwerven, kan de relatie leggen tussen het probleem en het
aanpakken van het probleem dat van opdrachtgevers komt.
 Communicatie:
9. De bachelor beschikt over intellectuele basisvaardigheden en is in staat om onder
begeleiding wetenschappelijke relevante literatuur te verzamelen en deze kritisch te
interpreteren en zowel mondeling als schriftelijk over te brengen op een publiek van vak- als
niet-vakgenoten, in het Nederlands en in het Engels. Hij/zij is vertrouwd met de daartoe
geëigende communicatiemiddelen.
10. De bachelor kan een beargumenteerd wetenschappelijk standpunt innemen rond een
chemische problematiek en dit mondeling verdedigen tegenover medestudenten en
docenten en niet vakgenoten
13. De bachelor kan communiceren over resultaten van eigen leren.
 Leervaardigheden:
14.
De bachelor is in staat zelfstandig eigen kennishiaten te signaleren en door continue
bijscholing en zelfstudie kennis te herzien en uit te breiden.
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15. De bachelor kan leervaardigheden toepassen, die het mogelijk maken om -een
vervolgstudie te volgen en kennis te verwerven in nieuwe terreinen of zijn plaats binnen de
arbeidsmarkt te vinden.
16. De bachelor heeft enig inzicht in de wetenschappelijke praktijk (onderzoeksysteem,
publicatiesysteem, belang van integriteit, enz.) die toereikend is om met succes een
masteropleiding op het domein van de scheikunde te volgen.
 Houding:
17. De bachelor heeft een professionele houding. Dit houdt in dat de bachelor
a. betrouwbaar, betrokken, nauwkeurig, vasthoudend en zelfstandig is;
b. zelfstandig of in groepsverband kan werken op basis van opgedane kennis,
leergierigheid, betrouwbaarheid, motivatie, nauwkeurigheid;
c. verantwoordelijkheidsbesef heeft, evenals respect voor anderen ongeacht hun leeftijd,
sociaaleconomische status, opleiding, cultuur, overtuiging, geslacht, ras of seksuele
geaardheid.
18. De bachelor is nieuwsgierig en is gericht op levenslang leren

Vakbeschrijvingen
SEMESTER 1
Naamcursus

Algemene Natuurkunde I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de student(e):

35
Semester I; B1
R. Stennett, MSc. (buitenlandse gastdocent, UWI- Jamaica)

.

 De samenhang en de toepassingen van basisbegrippen in de
mechanica herkennen(SI eenheden (fundamenteel en afgeleid
met inbegrip van chemische specifiekeeenheden en termen).
 De student begrijpt de wetten van Newton en kan
behoudswetten toepassen.
 De student is in staat om bewegingen van macroscopische
systemen in 1 en 2 dimensies uit te leggen en te beschrijven
met behulp van vergelijkingen.
 De student is in staat om te werken met vectoren in
mechanische problemen.
 De student begrijpt de concepten impuls en mechanische
energie en kan die toepassen.
 De student kan de beweging van eenvoudige starre lichamen
om een vaste as aan de hand van een voorbeeld uitleggen.
 De student kan het gedrag van een harmonische oscillator
(gedempt en/of aangedreven) verklaren.
 De student kan gravitatie problemen verduidelijken o.a. met
gebruik van de wetten van Kepler.
 De student kan de basisprincipes van de vloeistofmechanica
herkennen.
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De student kan eenvoudige problemen uit de statica
(evenwichten) verklaren.
Korte omschrijving van de vakinhoud

In dit eerste deel wordt de klassieke mechanica behandeld, waarbij
een flink deel van de VWO stof opnieuw ter sprake komt, maar in
een algemenere en meer wiskundige vorm om aansluiting te vinden
in de scheikunde vakken zoals kwantumchemie en fysische chemie.
Onderwerpen zijn: SI-eenheden, dimensie-analyse van formules,
wetten van Newton, energie (kinetische en potentiele), wrijving,
impuls, botsingen, rotatiebeweging,
Beweging in 1 en 2 dimensies; verplaatsing; snelheid; versnelling;
eenparig versnelde beweging, harmonische trillingen. Daarbij
gebruik je veelgebruikte wiskundige methoden, zoals differentiatie
en integratie, vectorrekening, in- en uitproduct, en eenvoudige
contourintegralen.
Verder zullen aan de orde komen: rotatie van starre lichamen om
een vaste as, hoeksnelheidsvector, traagheidsmoment, draaiimpulsmoment, krachtmoment, statisch evenwicht, elasticiteit,
gravitatie en wetten van Kepler, vloeistofdynamica Fluid dynamics
(discuss practical implications of intermolecular bonding (e.g.
hydrogen bonding) on fluid movement, Newtonian character, etc),
periodieke beweging, gedempte en/of aangedreven harmonische
oscillator. (Oscillations: Periodic motion and Oscillating systems
(free, damped, and driven; harmonic oscillations of molecular
systems (classical treatment – quantisation not considered),
resonance (applications such as NMR))

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Activerende hoor- en werk colleges waarin opdrachten uitgewerkt
en uitgelegd worden

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers,
with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 8th
edition, 2010. Published by Brooks Cole (2004)
ISBN 10: 0534408540 ISBN 13: 9780534408541

VWO Natuurkunde
Schriftelijk tentamen met open vragen
Aanwezigheidsplicht tijdens de colleges
Zie korte omschrijving van de vakinhoud
Een toets die voor 25% meetelt
6 Quizzes waarvan het gemiddelde voor 15% meetelt
Tentamen cijfer telt voor 60% mee in het eindcijfer
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Naam cursus

Academische Vaardigheden AcVa1

Contacturen per semester
Studiepunt
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

10u in het semester
2
Semester 1; B1
M. Hiwat-Mahabiersing
1. geschikte aantekeningen maken bij hoorcolleges
2. uitleggen waarom huiswerk en oefenen van belang zijn
om scheikundevakken te halen
3. kernzaken vinden in studieteksten
4. structuur van een tekst inzien
5. onderzoeksresultaten systematisch vastleggen
6. rapporten en verslagen maken van bestudeerde stof in
correcte taal

Korte omschrijving van de vakinhoud

Academische vaardigheden zijn nodig om de studie tot een goed
einde te brengen en worden getraind in het eerste, tweede en vijfde
semester. AcVa1 zal de studenten vaardigheden bijbrengen om
effectief te studeren: hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden,
structuren van teksten in te zien en bestudeerde stof effectief vast
te leggen. Ook leren zij practicumresultaten systematisch vast te
leggen en het belang van huiswerk in te zien en hoe zij zich
kunnen voorbereiden op tentamens. Tegelijkertijd wordt hen
aangeleerd hoe zij zich als beginnende academicus in correcte en
begrijpelijk taal kunnen uitdrukken.

Onderwijsvorm:

Workshops
Opdrachten
VWO
a. Een portfolio opbouwen bestaande uit:
1. aantekeningen van een door de student zelf gekozen
hoorcollege
2. huiswerk van gevolgde vakken
3. aantekeningen van thuis bestudeerde stof
4. systematisch vastgelegde resultaten van een practicum
5. samenvattingen die duiden op inzicht in kernzaken en
bijzaken
b. een korte mondelinge toelichting op het portfolio
Bovenstaande moet in correct taalgebruik.
Portfolio volledig
n.v.t.
De student krijgt de beoordeling “voldaan”, zodra het portfolio
volledig is en een mondelinge toelichting gegeven is. Voor beide
onderdelen zullen toetsingscriteria van te voren aan de student
worden meegedeeld.
Hand outs, syllabus

Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Collegemateriaal:
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Naam cursus

Organische chemie I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

54
Semester 1; B1
Dr. J. Roach (buitenlandse gastdocent; UWI- Barbados)
 De structuren van organische moleculen weergeven en
benoemen en kunnen ze omgekeerd ook tekenen
 Kan zelfstandig de opbouw van een atoom verklaren door
gebruik te maken van orbitalen
 Kan via hybridisatie uitleggen hoe bindingen ontstaan en
waarom reacties verlopen
 Kan de kinetiek van enkele eenvoudige reacties in biologische
systemen herkenen en toepassen
 Kan zelfstandig een eenvoudig organisch chemisch vraagstuk
oplossen

Korte omschrijving van de vakinhoud

Studenten leren over de essentie van de organische chemie. Ook
wordt aangeleerd hoe organische moleculen zijn opgebouwd uit
atomen, met een beschrijving van hun elektronische structuur en
binding interacties. Hybridisatie (sp3, sp2, sp hybrid orbitals);
structures of methane, ethene, ethyne; σ vs π bonds. Stabiele
conformaties van alkanen, cycloalkanen. Newman and Sawhorse
projecties. Synthese van alkanen, cycloalkanen uit alkenen and
alkyl haliden. Daarna volgt een discussie van enkele elementaire
reacties die moleculen kunnen ondergaan, zoals substitutie,
additie eliminatieprocessen. Reacties van alkanen: halogenering
(free radical substitution mechanism). Free radical stabilities.
Reacties van alkenen: addition reactions of halogens, sulfuric
acid, etc., Markovnikov addition (carbocation stabilities), acid
catalyzed hydration, oxymercuration-demercuration,
hydroboration-oxidation. Halohydrin formation, epoxidation of
alkenes. Anti- and syn-hydroxylations of alkenes. Free radical
addition: HBr/peroxide. Oxidative cleavage (reaction with
KMnO4, OsO4, O3).
Verbindingen met meer dan 1 asymmetrisch C atom worden ook
behandeld. Erythro, threo and meso compounds. Diastereomers,
epimers, racemates. Fischer projections. Conformation and
stereochemistry of ring compounds. Stereochemistry of
substituted cyclopropane, cyclobutanes, and cyclohexanes.
Conformational analysis of substituted cyclohexanes, chair and
boat conformations. Monosubstituted cyclohexane, disubstituted
cyclohexanes.

Onderwijsvorm:
Colleges en opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

Activerende colleges en opdrachten

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Alle werk colleges voor 80% gevolgd hebben en voor alle
opdrachten een voldoende behaald hebben
Zie “Collegemateriaal”
2 toetsen die voor 30% meetellen in het eindcijfer (elk voor 15%)
en een tentamen dat voor 70% meetelt in het eindcijfer
Textbook

Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer
Collegemateriaal:

VWO scheikunde
Open en MC vragen
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Boeken
Tijdschriften
Software

Organic Chemistry by T W Graham Solomons ; Craig B
Fryhle ; S A Snyder
ISBN: 9781118133576, 11th edition
1. De delen die behandeld zullen worden zijn:
Chapter 1, Sections 1.7, 1.10-1.14: Bonding in organic
compounds
Chapter 4:Alkanes
Structure and nomenclature. Constitutional isomerism.
Cycloalkanes. Cis-trans isomerism.
Chapter 5: Stereochemistry
Differences between structural isomers and stereoisomers.
Review of geometrical and optical isomers and
conformation. Chirality- R and S system of configuration,
non-superimposable mirror images, absolute and relative
configuration. Fischer convention.
Chapter 1, Section 1.8; Chapter 13, Section 13.4: Resonance
Concept of resonance. Rules for drawing resonance
structures. Stability of resonating systems.
Chapter 6: Alkyl halides
Nomenclature and structure. Synthesis. Reactions: SN1,
SN2, E1 and E2. Stereochemistry of substitution and
elimination reactions.
Chapter 9, Sections 9.1-9.1: NMR spectroscopy
Introduction to nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Application to organic structure elucidation.
Chapters 7 and 8: Alkenes
Structure and nomenclature. Isomerism. Stability and
degree of substitution. Synthesis: hydrogenation of
alkynes, dehydrohalogenation of alkyl halides,
dehydration of alcohols, debromination of vicinaldibromides. Reactions.
Chapters 7 and 8: Alkynes
Nomenclature and structure. Acidity of terminal alkynes
(generation of acetylide ions). Synthesis: alkylation of
terminal alkynes, dehydrogenation of vic- or gemdihaloalkanes (elimination reactions). Reactions:
hydrogenation, halogenation, hydrohalogenation, acid and
Hg2+ catalyzed hydration. Oxidative cleavage (KMnO4).
Chapter 13, Section 13.1-13.9; Chapter 14, Section 14.1-14.4,
14.6A; Chapter 15, Sections 15.1-15.2: Polyenes Stability of
conjugated dienes and benzene. Introduction to the vinyl and allyl
groups. Allylic bromination (free radical mechanism). 1,2- and
1,4-Addition to conjugated dienes. Kinetic vs. thermodynamic
control. Benzene: structure and properties, stability, MO picture,
reactions of benzene (substitution vs. the ‘expected’ addition
reactions of alkenes) - halogenation, nitration, sulphonation,
Friedel-Crafts alkylation and acylation. .
Chapters 11 and 12: Alcohols and ethers
Structure and nomenclature. Classification. Physical
properties. Synthesis and reactions of alcohols and ethers.
Chapter 16, Sections 16.1-16.9: Aldehydes and ketones structure
and nomenclature. Physical properties. Synthesis-oxidation and
ozonolysis of alkenes, alkyne hydration, Friedel-Crafts acylation.
Reactions-nucleophilic additions including additions of oxygen,
nitrogen and carbon nucleophiles, oxidation and reductionelimination at the acyl carbon.
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Chapter 17: Carboxylic acids and their derivatives
Structure and nomenclature. Classification. Physical
properties. Characterization. Acidity. Synthesis and
reactions of acyl chlorides, acid anhydrides, esters,
amidea and nitriles
Chapter 20, Sections 20.1-20.6: Amines
Structure and nomenclature. Classification.
Characterization. Physical properties. Acidity and
Basicity. Synthesis. Reactions.

Naamcursus

Algemene chemie I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de student(e):

57
Semester I; B1
Dr. B. Usachev (buitenlandse gastdocent; Rusland)

Korte omschrijving van de vakinhoud

 Stoffen classificeren als atomen, moleculen, ionen, elementen en de
periodiciteit zoals in het periodiek systeem, verbindingen en
mengsels en hun structuren en eigenschappen herkennen.
 Identificeren en zo goed mogelijk met eigen woorden weergeven
van de basisbegrippen en theorieën van chemische deeltjes: atomen,
moleculen en ionen met nadruk op afmetingen, effectieve
kernlading, ionisatie energie en elektronenaffiniteit.
 De naamgeving van anorganische verbindingen correct toepassen.
 Alle aangeleerde chemische basisprincipes over eigenschappen van
waterige oplossingen, intermoleculaire krachten, fase veranderingen
en hun energie, fase diagrammen, neerslag – , neutralisatie en redox
reacties, concentratie van oplossingen, verdunningen en titraties op
een gestructureerde manier met eigen woorden kunnen vertellen,
met inbegrip van figuren, afleidingen en onderlinge verbanden
aangeven.
 Demonstreren van begrip over de fundamentele chemische
concepten, inclusief chemische reacties, reactiestoichiometrie,
thermo chemie, reactie - en vormingsenthalpie, calorimetrie,
kwantum theorie en atoom structuur, elektronen configuratie,
chemische bindingen en polariteit, Lewis structuren,
bindingsenthalpie en – lengte, moleculaire geometrie gebaseerd op
VSPR, moleculaire polariteit, orbitaal overlap.
 Karakteristieken van gassen, gaswetten, niet-ideale en ideale
gassen, vergelijking van ideale gassen en de toepassing,
gasmengsels en partiele drukken, kinetische gas theorie met eigen
woorden correct weergeven.
 Het vermogen ontwikkelen om eenvoudige problemen in algemene
chemie analyserend te beschrijven alleen of in teamverband en
oplossingen aan te geven door een gestructureerde benadering met
significante cijfers, meetonzekerheid, conversies en
wetenschappelijke notaties correct toe te passen.
Algemene chemie I is een een semester cursus ontworpen om een
overzicht te bieden van anorganische en fysische chemie en een
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inleiding tot de organische chemie. Onderwerpen bestudeerd in
deze cursus zijn onder andere atomaire en moleculaire structuur,
theorieen van chemische binding, chemische reacties,
stoichiometrie, chemische berekeningen, zuur - base en oplossing
chemie, radiochemie en chemie van koolwaterstoffen. Verder
worden vaardigheden in kwantitatief redeneren ontwikkeld en
gebruikt waar nodig om het begrip van deze concepten te
versterken. Ook worden gecombineerde berekeningen uitgevoerd
aan de hand van alle aangeleerde principes, met correct gebruik van
eenheden.
Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereistevoorkennis

Activerende hoorcolleges en opdrachten
Colloquiums
Workshops

Wijze van toetsen

Overhoringen en discussies in de klas. Schriftelijk tentamen met open
vragen

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof

Aanwezigheidsplicht tijdens de colleges
Cursus inhoud: Hoofdstukken 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11:

VWO Scheikunde

Matter and Measurement. Classifications and properties of
matter, uncertainty in measurements.
Chapter 1, P. 2–37.
Chapter 2., P. 38–75.
Stoichiometry: Calculations with Chemical Formulas and
Equations
Chapter 3, P. 76–113.
Reactions in Aqueous Solutions
Chapter 4, P. 114–157
Thermochemistry
First law of chemistry, enthalpy, enthalpies of reaction and of
formation, calorimetry. Thermochemical properties of
processes.
Chapter 5, P. 158–205.
Electronic Structure of Atoms
Wavenature of light and matter, quantum mechanics and
atomic orbitals, electron configuration.
Chapter 6, P. 206–247.
Periodic Properties of the Elements
Effective nuclear charge, sizes of atoms and ions, ionization
energy, electron affinity. Trends or periodicity.
Chapter 7, P. 248–287.
Basic Concepts of Chemical Bonding
Ionic and covalent bonding, bond polarity, polarizability.
Electronegativity of atoms, drawing Lewis structures, bond
enthalpy and bond length.
Chapter 8, P. 288–329.
Molecular Geometry and Bonding Theories
Molecular shapes based on VSEPR, molecular polarity,
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covalent bonding and orbital overlap.
Chapter 9, P. 330–381.
Gases
Characteristics of gases, gas laws, ideal-gas equation and it
applications, gas mixtures and partial pressures, kineticmolecular theory, real gases.
Chapter 10, P. 382–423.
Liquids and Intermolecular Forces
Intermolecular forces, phase changes and their energies,
vapor pressure, phase diagrams.
Chapter 11, P. 424–461
Wijze van vaststellen eindcijfer

Colloquiums 30 %
Workshops 30%
Schriftelijke tentamens 40 %

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
“Chemistry-The Central Science, 12th Edition”
Authors: Brown/Lemay/Bursten/Murphy/Woodward.

Naamcursus

Chemie en Samenleving

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan/heeft de
student(e):

30
Semester 1; B1
Drs. G. Wesenhagen

ISBN-10: 0-321-69672-7; ISBN-13: 978-0-321-69672-4

 De student is in staat kritisch na te denken over problemen
betreffende chemie, samenleving en ethiek.
 De student is in staat een eigen mening te formuleren en
hieromtrent te communiceren met zowel collega’s als leken in
het vakgebied.
 De student heeft tevens het vermogen om relevante gegevens te
verzamelen die zijn oordeel ondersteunen.

Korte omschrijving van de vakinhoud
Deel 1. Hoorcollege. (aan de hand van concrete en actuele
problemen zoals):
- Dioxines en PCB's;
- Verdovende, stimulerende en bewustzijnsveranderende
stoffen;
- Huishoudchemicaliën, detergenten, vetvervangers in
voedingsmiddelen,
- biologisch afbreekbare stoffen;
- Maatschappelijk/economisch belang en recyclage van
kunststoffen;
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-

Biogebaseerde versus biodegradeerbare polymeren;
Voedselveiligheid, chemische stoffen, voortplanting en
nageslacht.
Essentiele voedingsmiddelen, vitamines en allergenen;

Deel 2. Chemie, Samenleving en Ethiek: Practica:
- Identificeren van kunststoffen met een determineertabel;
- Karakterisatie van plantaardige en dierlijke oliën en
vetten;
Deel 3: Chemie, Samenleving en Ethiek:
Werkcolleges(vb):
- Milieu-ethiek (bv.productiewijzen in de hedendaagse
landbouw);
presentatie mw. dr Zuilen
- Consumenten-ethiek (bv. Genetisch gemodificeerde
voedingsmiddelen);
presenatie prof R. Mohan
- Bio-ethiek (bv. patent op micro-organismen;
presentatie R. Stutgard, MSc
- Farma-ethiek (bv. HIV drugs voor Afrika);
presentatie prof. D. Mans
- Ethiek van het publiceren/rapporteren;
presentatie dr. R. Nanan
1. Activerende hoorcolleges
2. Groepswerk, presentaties, practicum, werkcollege
Vereiste voorkennis

Geen

Wijze van toetsen

1. Werkcollege: workshop
2. Groepswerk: workshop, verslag
3. Hoorcollege: deeltoets
4. Practicum: verslag, presentatie

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststelleneindcijfer

V&LP afgerond
Alles wat in de klas behandeld wordt
Werkcollege cijfer telt voor 20%
Groepswerk: werk telt voor 30%
Hoorcollege: afgesloten met een toets die voor 30% meetelt
Practicum: cijfer telt voor 20% mee

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

1. Handleiding lab/artikelen
2. Boeken (als naslag beschikbaar in de bibliotheek, niet aan te
kopen door de studenten):

Naamcursus


- Hazardous laboratory chemicals disposal guide, 3rd Edition
2003, Margaret-Ann Armour, ISBN 9781566705677

Toegepaste Lineaire Algebra (Wiskunde I)
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Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan/heeft de
student(e):

30 (15co/15 In)
Semester I; B1
Dr. S. Venetiaan


Stelsels vergelijkingen oplossen.



Vectorvoorstellingen voor lineaire deelruimten opstellen.



Vergelijkingen opstellen voor vlakken in R3.



Een basis voor een lineaire deelruimte in Rn bepalen.



Loodrechte projecties bepalen.



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

Korte omschrijving van de vakinhoud

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis



Determinanten uitrekenen.



Eigenwaarden en eigen vectoren bepalen.

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.
Docentgestuurd (colleges en instructies)

VWO Wiskunde

Wijze van toetsen

Schriftelijk tentamen met open vraagstukken

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Geen

Tentamenstof
Wijze van vaststelleneindcijfer

De Gee “Wiskunde in werking, deel I” hoofdstuk 1 t/m 4.
Aantal behaalde punten gedeeld door 10

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
De Gee “Wiskunde in werking, deel I”

Naamcursus

Veiligheid en Laboratorium praktijk

Contacturen per semester

49
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Semester 1; B1
Semester en studiefase
Drs. G. Wesenhagen
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan/heeft de  Beheerst begrippenkader van veiligheid, gezondheid en milieu
student(e):
(VGM) en kan de reeds gekende concepten om vertrouwde
problemen op te lossen, toepassen.
 Informatie van gegevens evalueren, interpreteren en
synthetiseren en een opdracht of experiment plannen en
afwerken binnen een bepaalde tijd.
 Goede laboratoriumpraktijken (GLP)herkennen en
implementeren ( heeft een goed begrip ontwikkeld over
werken op een gecertificeerd/geaccrediteerd lab).
 Op verantwoorde wijze omgaan met veiligheid, gezondheid en
milieu in de lab situatie bij basisexperimenten zoals extractie,
destillatie en eenvoudige synthese opstarten, uitvoeren en
interpreteren.
 Risicoanalyses uitvoeren en heeft duidelijk inzicht in hoe de
werkplek en procedures te evalueren om te verzekeren dat
gevaren worden geïdentificeerd en de risico's worden beheerst.
 Is in staat om een lab schrift nauwkeurig bij te houden en
resultaten en concepten van het bewustzijn van gevaar en
risico assessment te beschrijven aan anderen (communiceren
naar vakgenoten en niet-vakgenoten).
 Opzoekstrategieën toepassen om essentiële informatie uit
onder andere databanken te halen.
 Werken in teamverband met de daarbij horende sociale
interacties.
Korte omschrijving van de vakinhoud

Tijdens het practicum worden de principes van het opzoeken,
evalueren en correct beheersen van risico’s verbonden aan
chemische producten aangeleerd. Verder worden
risicoanalyses van een experiment uitgevoerd, wordt
aangeleerd hoe een experiment te plannen en nauwkeurig te
noteren in een labjournaal. De belangrijkste
scheidingstechnieken worden geoefend zoals gefractioneerde
destillatie en extractie en enkele syntheses. Voor elk uit te
voeren experiment moet onder begeleiding op zoek gegaan
worden naar de beste werkwijze en opstelling. Stapsgewijs
wordt de zelfwerkzaamheid van de student en een aantal
belangrijke onderzoek/beroepsgeoriënteerde vaardigheden
aangeleerd.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten

1. Activerende hoorcolleges
2. Gedurende vier weken wordt in de bibliotheek aan een
vragenset in verband met VGM gewerkt.
3.De resterende weken wordt theorie en practicum gegeven in het
chemisch laboratorium.

Vereiste voorkennis

Geen

Wijze van toetsen

- Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Verslag, Medewerking
tijdens contactmomenten
Er is geen tweede examenkans
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De evaluatieactiviteiten vinden plaats in de loop van het jaar. Er
is geen bijkomende evaluatie tijdens de normale examenperiodes.
Er wordt geen herexamen aangeboden.
De evaluatie gebeurt op basis van:
Aanwezigheid tijdens de lesmomenten (verplicht)
Verslag van de bibliotheekopdracht
Medewerking tijdens contactmomenten
Labjournaal
Beoordeling op uitvoering en resultaten van de
experimenten
Voorwaarden voor afleggen tentamen

Geen

Tentamenstof

1. oplossen van een concrete vragenset in verband met veiligheid,
gezondheid en milieu via begeleide zelfstudie
2. opstellen van een risicoanalyse
3. scheiding van een neutrale stof en een base, een neutrale stof en
een zuur, een base en een zuur via extractie, enkelvoudige
gefractioneerde destillatie
4. dunnelaag chromatografie
5. smeltpuntsbepaling

Wijze van vaststelleneindcijfer

1. (zie tentamen stof):20% (groepswerk)
2. (zie tentamen stof):20% (groepswerk)
3. (zie tentamen stof):30%
4. (zie tentamen stof):15%
5. (zie tentamen stof):15%

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

1. Handleiding lab/artikelen/norm documenten
2. Boeken (als naslag beschikbaar in de bibliotheek, niet aan te
kopen door de studenten):
- Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, 7th
Edition 2007, Peter Urben, ISBN 9780123725639
- Hazardous laboratory chemicals disposal guide, 3rd Edition
2003, Margaret-Ann Armour, ISBN 9781566705677
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Naamcursus

Practicum Organische chemie I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van het prakticum kan de
student(e):

38
Semester1; B1

Korte omschrijving van de vakinhoud

Onderwijsvorm: Practicum
Vereiste voorkennis

Wijze van toetsen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Dr. J. Roach
 Eenvoudige kristallisatie/ her-kristallisatie zelfstandig uitvoeren.
 Na het synthetiseren van een eenvoudige organische chemische
reactie een zuivering uitvoeren door gebruik te maken van o.a.
dunnelaag chromatografie (TLC).
 Kan met behulp van destillatie een eenvoudig mengsel scheiden en
beheerst deze techniek ook voor het scheiden van andere organische
of natuurlijke mengsels.
 Een extractie uitvoeren die lijdt tot een van de opzuiverings stappen
na een organische synthese (neutraal/zuur, neutraal/base en
zuur/base/)
 Het verschil in opzet van een organische synthese waarbij
vochtgevoelige, luchtgevoelige en corrosieve stoffen gebruikt worden.
 Verwerken van data van organisch chemische experimenten in een
labjournaal en mondeling kunnen uitleggen aan medestudenten.
 Specifieke organische synthetisch opdracht uitvoeren waarbij
rekening wordt gehouden met de veiligheid, gezondheid en milieu
 Risicoanalyses opstellen van eenvoudig uit te voeren organische
syntheses
Zelfstandig experiment uitvoeren met een specifieke opdracht waarbij
verschillende scheidingstechnieken worden gebruikt voor het zuiveren van
eenvoudige gesynthetiseerde stoffen. Deze organisch gesynthetiseerde
stoffen met behulp van verschillende determinatie methodes determineren
(o.a. smeltpuntsbepaling)
Eenvoudige wetenschappelijke verslaglegging
Laboratorium practicum
 “ Algemene chemie I practicum”, zoals aangeleerd in het 1ste
semester.
 Gebruik kunnen maken van verschillende zoekmachines
 Notie hebben van de basisbegrippen van PPT of andere programma's
om een presentatie te kunnen voorbereiden en maken.
Voorbereiding, uitvoering en rapportage over de experimenten
(onderzoeksplan, onderzoeksuitvoering en onderzoeksverslag) die in
gelijke delen meetellen in de eindbeoordeling , attitude, en motivatie
tijdens het prakticum en het toepassen van de basis internationale
veiligheid en milieu normen.
“ De student krijgt aan het begin van het prakticum een handleiding voor
het schrijven van een chemisch verslag” die wordt toegelicht tijdens
begeleidingsuren.
nvt

Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Verslaglegging van alle uitgevoerde experimenten
Het bijhouden van en verslaglegging in een labjournaal en het
uitvoeren van pre- en post lab opdrachten

Collegemateriaal:

Practicum handleiding (verplicht)
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Boeken (optioneel)
Tijdschriften (optioneel)
Software (verplicht)

Laboratorium journaal (verplicht)
Rekenmachine (verplicht)
Veiligheidsbril (als u zelf een bril draagt hoort een overzet bril te
dragen (verplicht)
 Lab jas (verplicht)


Nitril handschoenen`(verplicht)



Dichte schoeisel (verplicht)



Zie verder lab veiligheidsregels (verplicht)

Naam cursus
Contacturen per semester/practicum uren
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de student(e):

Practicum: Algemene chemie I
38
Semester I; B 1
Dr. B. Usachev

Korte omschrijving van de vak inhoud

Op het laboratorium worden in groepsverband experimenten
uitgevoerd die een toepassing inhouden van de volgende
onderwerpen: atomaire en moleculaire structuur, theorieën
van chemische binding, chemische reacties, stoichiometrie,
chemische berekeningen, zuur - base en oplossing chemie,
thermochemie en gaswetten.

Onderwijsvorm:

Activerende experimenten en opdrachten

Laboratorium-oefeningen die inhoudelijk aansluiten bij het
theoretisch gedeelte:
 Een aantal praktische chemische basisvaardigheden
(afwegen, oplossingen maken, pipetteren, titreren,
chemische reacties volgen) op een correcte, nauwkeurige
en veilige manier uitvoeren.
 Vaardigheden in het werken in team verband
ontwikkelen.
 Het ontwerpen van experimentele strategieën om
gegevens te verzamelen door middel van goede metingen
om bv. het hydraatwater van een zout te bepalen en een
eenvoudige zuur-base tiratie met een onbekende uit te
voeren.
 De reactie enthalpie van een chemische reactie bepalen.
 Het effect van verandering van temperatuur en druk op
het volume van een gas uitleggen.
 Intermoleculaire krachten in een stof aantonen.
 Experimentele waarnemingen van data uit laboratoriumprojecten interpreteren en experimentele resultaten op
een zinvolle manier verwerken in een verslag.
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•
Colleges
•
Excursies
•
Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

VWO scheikunde
- Lab vaardigheden tijdens experimentele uitvoering te
beoordelen;
- Verslaglegging in Lab journaal beoordelen;
- Het uitwerken van pre- en post lab opdrachten

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Alle practicum experimenten uitgevoerd hebben en een
voldoende voor de verslaglegging behaald hebben.

Tentamenstof

Theorie van de Experimenten (zie Practicum handleiding)

Wijze van vaststellen eindcijfer

Voorbereiding, uitvoering en rapportage over de
experimenten (onderzoeksplan, onderzoeksuitvoering en
onderzoeksverslag) die in gelijke delen meetellen in de
eindbeoordeling.

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek: Naslag
 Chemistry-The Central Science, 12th Edition
Authors:
Brown/Lemay/Bursten/Murphy/Woodward.
ISBN-10: 0-321-69672-7; ISBN-13: 978-0-32169672-4
 Lab Manual
Aanbevolen: Scientific calculator.
Vereist tijdens practicum:
 Safety bril
 Lab jas
 Laboratory Notebook
 Schoenen die de gehele voet beschermen (gesloten
schoenen)

Naam cursus

Persoonlijke vaardigheden

Contacturen per semester

7

Semester en studiefase
Naam docent(en)
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

1 en 2/B1
R. Doergamisier

Het vak Persoonlijke vaardigheden levert een bijdrage
aan het vergroten van het zelfsturend vermogen en aan de
ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden van de
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student.
Na de cursus kan de student:
- aangeven welke zijn/haar kernkwaliteiten zijn.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten voor het behalen van
individuele doelen.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten in de samenwerking
met anderen.
Korte omschrijving van de vakinhoud

In het eerste jaar (semesters 1 en 2) wordt gefocust op de
persoonlijke ontwikkeling van de student. Met behulp van de
“brief aan jezelf”, de “360o feedback”, het “Johari venster” en
de “kernkwadranten” ontwikkeld de student een beeld van
zichzelf. Dit beeld wordt aan het eind van het eerste jaar
beschreven in het eindrapport.
In semester 1 worden de eerste twee modellen toepast en in
semester 2 de kernkwadranten en het eindrapport.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Hoorcolleges.
Peergroepbijeenkomsten.
Individuele gesprekken.

Collegemateriaal:

-Studiegids
-Syllabi

Geen
Schriftelijke verslagen en presentatie.
n.v.t.
n.v.t
- Volledige aanwezigheid bij alle bijeenkomsten (zowel hc als
peergoepbijkomsten)
- Uitvoer van de opdrachten aan de hand van vooraf opgestelde
criteria (beschreven in de studiegids)

SEMESTER 2
Naamcursus

Algemene chemie II

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan/heeft de
student(e):

48
Semester 2; B1
Dr. J. Roach
 Inzicht verkrijgen in het proces van oplossen en de
beïnvloedende factoren en de mate van beïnvloeding.
 Colligatieve eigenschappen van oplossingen onderscheiden.
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.

 Het concept van evenwichten kunnen toepassen op zure,
basische en zout oplossingen, berekenen van de bijbehorende
kwantitatieve grootheden en het beschrijven van de
problemen oplossingen op basis van de onderlinge relaties
van deze grootheden.
 Oxidatie-reductie reacties onderscheiden, kloppend maken
van reactievergelijkingen, toepassingen van redox reacties
uitleggen en beschrijven van het oplossen van problemen van
redox – vs. zuur-base titratie.
 De snelheid van reactie en de afhankelijkheid van bepaalde
factoren bepalen in relatie met de chemische
thermodynamica, reactiemechanismen beschrijven en
snelheidswetten toepassen.
 Eenvoudige nucleaire chemie kunnen beschrijven.
 Een stevige achtergrond in de grondbeginselen van de
chemie

Korte omschrijving van de vakinhoud

De cursus behandelt het oplosproces en de eigenschappen van
oplossingen. Ook de evenwichten die in oplossing plaats vinden
en de factoren die deze evenwichten beïnvloeden. Verder zullen
voorbeelden van fase diagrammen en spectroscopie besproken
worden en een introductie tot organische chemie en beschrijvende
anorganische chemie.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereistevoorkennis

Activerende hoorcolleges en opdrachten
Een aantal Online colleges

Wijze van toetsen

Schriftelijk en open en MC vragen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Algemene chemie I afgerond hebben

Tentamenstof

Cursus inhoud: Hoofdstukken 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 uit
het voorgeschreven boek.

Wijze van vaststellen eindcijfer

Twee toetsen die samen 30% van het eindcijfer bepalen
Het tentamen draagt voor 70% bij in het eindcijfer

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
Textbook: Chemistry-The Central Science, 12th Edition
Authors: Brown/Lemay/Bursten/Murphy/Woodward.
ISBN-10: 0-321-69672-7; ISBN-13: 978-0-321-69672-4

Algemene chemie I
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Naamcursus

Algemene Natuurkunde (Natuurkunde II)

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent

56
Semester 2; B1
Dr. D. Makhanlal

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

Korte omschrijving van de vakinhoud



De student is in staat om de basis principes op het
gebied van de elektrostatica aan de hand van een
voorbeeld uit te leggen en kan ze kwalitatief
beschrijven



De student kan eenvoudige problemen in de
elektrostatica beschrijven en uitleggen



De student is in staat om de belangrijkste fundamentele
experimenten die leidden tot de collectie van EM
wetten genoemd Maxwells vergelijkingen uit te leggen.



Met behulp van eenvoudige vergelijkingen kan de
student kwantitatieve verklaringen van de basis
waarnemingen in elektrostatica beredeneren.



Op deze wijze kan de student de basisprincipes van
elektrische velden, de wetten van Coulomb en Gauss,
elektrische potentiaal, condensatoren en diëlektrica,
stroom, weerstand, en de wet van Ohm, elektrische
circuits en de elektromotorische kracht beschrijvend
beargumenteren.



De student kan van de meest elementaire vormen van
Maxwells vergelijkingen voorbeelden geven voor
toepassingen in magnetostatica, inductie, AC circuits
en elektromagnetische golven.

In het opleidingsonderdeel Algemene Natuurkunde 2 wordt
ingegaan op elektromagnetisme (inclusief golfoptica), op een
inleidend niveau en dus zonder dat fundamentele opbouw echt
nodig wordt. Vraagstukken betreffende de electrostatica worden
kwalitatief geanalyseerd en eenvoudige vraagstukken worden
kwantitatief verklaard. De student heeft kennisgemaakt met
basisexperimenten en kwalitatieve verklaringen van deze
observaties. Met behulp van eenvoudige formules heeft zij/hij
geleerd deze kwantitatief te bepalen. Zodoende is hij/zij bekend
met de kernbegrippen uit de electrostatica (electrisch veld en
potentiaal) en fundamentele wetmatigheden (Coulomb, Gauss)
van de electrostatica. Deze cursus beoogt de basiswetten van het
electromagnetisme, de Maxwellvergelijkingen, te introduceren
Onderwerpen die tijdens het college aan de orde zullen
komen:
Electrisch veld, de wetten van Coulomb en Gauss, Electrische
potentiaal, Capaciteiten en dielectrica, Stroom, weerstand, wet
van Ohm, Stroomkringen en electromotorische kracht. Lorentz
kracht,
Magnetische velden met hun bronnen, de Bio-Savart en
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Ampere wet.
Dia-, para- en ferromagnetism, inductie, Faraday wet, zelfinductie en eenvoudige AC circuits en electromagnetische
golven en trillingen.






Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis

Activerende hoorcolleges en werk colleges waarin opdrachten
uitgewerkt en uitgelegd zullen worden.

Wijze van toetsen

Schriftelijk tentamen met open vragen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Geen

Tentamenstof

Alle op college behandelde onderwerpen

Wijze van vaststelleneindcijfer

3 deeltoetsendie voor 25% bijdroegen in het eindcijfer.
Het tentamen kan voor 25% , 50% en 100% als volgt
meetellen:
- alle 3 toetsen voldoende tentamen 25% bijdrage (maw toets
gemiddelde: tentamen cijfer = 1:1).
- 2 toetsen voldoende(1e +2e toets)  tentamen 50% bijdrage
(maw toets gemiddelde: tentamen cijfer = 1:2 ).
- alle 3 toetsen onvoldoende: tentamencijfer 100% bijdrage maw
is eindcijfer (evt. afgerond)

Collegemateriaal:
Dictaat/reader
Boeken
Tijdschriften
Software

Boek:
"Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics"
Authors: R.A. Serway en J.W. Jewett (Thomson Brooks/Cole)
Published by Brooks Cole (2004)
ISBN 10: 0534408540 ISBN 13: 9780534408541

Naam cursus

Persoonlijke vaardigheden

Contacturen per semester

7

Semester en studiefase
Naam docent(en)
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

1 en 2/B1
R. Doergamisier, BSc
- Het vak Persoonlijke vaardigheden levert een bijdrage

Algemene Natuurkunde I

aan het vergroten van het zelfsturend vermogen en aan de
ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden van de
student.
Na de cursus kan de student:
- aangeven welke zijn/haar kernkwaliteiten zijn.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten voor het behalen van
individuele doelen.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten in de samenwerking
met anderen.
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Korte omschrijving van de vakinhoud

In het eerste jaar (semesters 1 en 2) wordt gefocust op de
persoonlijke ontwikkeling van de student. Met behulp van de
“brief aan jezelf”, de “360o feedback”, het “Johari venster” en
de “kernkwadranten” ontwikkeld de student een beeld van
zichzelf. Dit beeld wordt aan het eind van het eerste jaar
beschreven in het eindrapport.
In semester 1 worden de eerste twee modellen toepast en in
semester 2 de kernkwadranten en het eindrapport.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Hoorcolleges.
Peergroepbijeenkomsten.
Individuele gesprekken.

Collegemateriaal:

-Studiegids
-Syllabi

Geen
Schriftelijke verslagen en presentatie.
n.v.t.
n.v.t
- Volledige aanwezigheid bij alle bijeenkomsten (zowel hc als
peergoepbijkomsten)
- Uitvoer van de opdrachten aan de hand van vooraf opgestelde
criteria (beschreven in de studiegids)

Naam cursus

Analytische chemie I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent

70
Semester 2; B I
Dr. Vivian Fernand (buitenlandse gastdocent; USA)
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Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

 Studenten kunnen de basisprincipes van de analytische chemie:
analyse van oplossingen (b.v. buffers) en gravimetrische analyse
herkennen alsmede de respectieve fouten die kunnen optreden bij
chemische metingen identificeren.
 Studenten kunnen de basis van spectrometrie, moleculaire
spectroscopie en atoom absorptie spectroscopie beschrijven.
 Studenten kunnen de basis principes van scheidingsmethoden
inclusief hoge prestatie vloeistofchromatografie (HPLC) en
gaschromatografie (GC) herkennen en beschrijven.
 Studenten kunnen essentiële begrippen van de
analytische chemie die betrekking hebben op realworld voorbeelden identificeren.
 Studenten kunnen hun kritiek op de real-world voorbeelden met
eigen woorden vertellen en beschikken over verbeterde
communicatieve en analytische vaardigheden.
 Studenten kunnen het gebruik van analytische chemie als
mogelijkheid om problemen op te lossen in real-life uitleggen,
toepassen en beschrijvend evalueren.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Analytische chemie I is een inleidende cursus van analytische
chemie die de fysische en chemische principes achter de
belangrijkste types van chemische instrumentatie onderzoekt.
Speciale aandacht wordt gegeven aan methoden die in laboratoria
die chemische analyses uitvoeren, gebruikt worden. Deze omvatten
maar zijn niet beperkt tot analyse van oplossingen (evenwichten,
titraties), chromatografie en verschillende typen spectroscopie. Ook
aspecten van de statistiek worden belicht.

Onderwijsvorm:
•
Colleges
•
Excursies
•
Opdrachten
Vereiste voorkennis

Activerende hoorcolleges

Wijze van toetsen
Voorwaarden voor afleggen tentamen

Tentamenstof

Wijze van vaststellen eindcijfer

Algemene Chemie I
Practicum Algemene Chemie I
Schriftelijk tentamen: vier deel-tentamens en een Final tentamen,
quizjes en huiswerk (discussies in de klas)
Exam 1: Geen
Exam 2: De student moet Exam 1 hebben afgelegd
Exam 3: De student moet Exam 2 hebben afgelegd
Exam 4: De student moet Exam 3 hebben afgelegd
Final Exam: De student moet Exam 4 hebben afgelegd
Exam 1: The Analytical Process, Measurements and Errors,
Statistical Treatment of Data, Analytical Calibrations
Exam 2: Spectrometry Basics, Molecular Spectroscopy, Atomic
Absorption Spectroscopy
Exam 3: Solution Analysis, Buffers; Gravimetric Analysis
Exam 4: Separation Science Basics, Gas Chromatography, High
Performance Liquid Chromatography, Mass Spectrometry
Final Exam: Comprehensive
Het eind cijfer voor dit vak zal gebaseerd zijn op de volgende
distributie:
 Four Exams: 600 pts (60%)
 Homework: 100 pts (10%)
 Quizzes/Class Discussions: 100 pts (10%)
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 Final Exam: 200 pts (20%)
Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
"Quantitative Chemical Analysis" by Daniel C. Harris, 8th Edition,
Freeman & Co., NY, 2010
ISBN-13: 978-1-4292-1815-3 (Required)
Aanbevolen: Scientific calculator aanschaffen voor gebruik in de
klas en tijdens tentamens

Naamcursus

Introductie tot onderzoek I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de student(e):

57
Semester 2; B1
Dr. B. Usachev












Korte omschrijving van de vakinhoud

De onderzoek terminologie begrijpen
Is de student bewust van de ethische principes van het onderzoek,
ethische uitdagingen en goedkeuringsprocessen.
De kwantitatieve, kwalitatieve en mixed methoden benaderingen
voor onderzoek beschrijven
De onderdelen van een literatuurstudie proces identificeren
Zelfstandig en veilig ontwerpen, plannen (definiëren van de
doelen en beschrijven van de experimentele details) en uitvoeren
van een eenvoudige onderzoeksexperiment op basis van
chemische literatuur die wordt gepresenteerd.
Kritisch gepubliceerd onderzoek analyseren
De gevaren van een eenvoudig experiment evalueren om passende
maatregelen nemen om dit experiment veilig uit te voeren.
Gegevens interpreteren en conclusies trekken uit deze over de
zuiverheid en de structuur van het verkregen materiaal.
Samen werken in een team project om bij te dragen aan het
oplossen van een eenvoudig moleculair probleem door middel
van analyse, discussie en experimenteel onderzoek.
In een wetenschappelijk rapport, mondelinge presentatie, volgens
de normen van de wetenschappelijke integriteit het proces
(gezamenlijk)afronden.

Het lab is een eerste stap in het verwerven van een academische houding tot
wetenschappelijke experimenten. De student zal de theorie tegen de
realiteit, het experiment plaatsen. Met een vooropgezet doel, stoffen
synthetiseren, waar centraal staan: het veilig leren omgaan met
chemicaliën, glaswerk en apparatuur en een efficiënte uitvoering van een
experiment. In een groep project worden opdrachten uitgevoerd om vooraf
gedefinieerde vragen te beantwoorden en zal de relatie tussen de
moleculaire structuur van stoffen en hun reactiviteit duidelijk worden.
Tevens worden communicatieve vaardigheden getraind: lab journaal
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bijwerken, rapporteren, mondeling verslaan, discussie, presentatie
Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten

Activerende hoorcolleges om theoretische vaardigheden bij te brengen;
lab opdracht om praktische vaardigheden aan te leren; groepsdiscussies;
vastleggen/rapporteren van experimentele resultaten.

Vereiste voorkennis

Alle theorie en practicum van de chemische vakken van het eerste
semester hebben afgerond.

Wijze van toetsen

Student wordt beoordeeld op grond van theoretische en practische
vaardigheden tijdens het practicum en de verslaglegging daarvan. De

theorie wordt getoetst in een tentamen. De beoordelingscriteria
van het practicum zijn in de handleiding van het praktisch deel
opgenomen.
Voorwaarden voor afleggen tentamen

Geen

Tentamenstof

Introduction General Aspects of Research Methodologies. Choosing
and Developing a Research Topic. Finding Books, Articles and Other
Materials. Web Resources.
Research Methodologies: Types of Research Methods and Disciplines.
Practical Research. Theoretical Research. Types of Research
Methodology: Qualitative, Quantitative, Correlation/Regression
Analysis, MetaAnalysis. The Role of the Researcher.
Methods for the Investigation of Compounds – Part I Quantum
Mechanical Methods. Kinetic Methods. Electrochemical Displacement
Method. Spectroscopic Properties of Inorganic, Organic and
Organometallic Compounds. Scanning Electron Microscope with
Chemical Microanalysis. High Performance Liquid Chromatography.
High Performance Liquid Chromatography with Mass-Spectroscopy. Gas
Chromatography.
Methods for the Investigation of Compounds – Part II
Thermogravimetric Analysis and Differential Scanning Calorimetry. IRSpectroscopy and FTIR-Spectroscopy. Nuclear magnetic resonance. XRay Diffraction. Investigation of the Surface Area and Porosity.
Modern Methods for the Synthesis of Compounds Classification of
Synthetic Methods. Classical and Modern Chemical Reagents: Oxidants
and Reductants. Organic and Inorganic Acids and Basis for Syntheses of
Compounds. Various Solvents for Conducting Chemical Reactions.
Reaction Conditions: Time, Temperature, Pressure, Inert Atmosphere,
Catalysts.
Steps for Planning, Conducting and Analyzing an Experiment
Recognition and statement of the problem. Choice of factors, levels, and
ranges. Selection of the response variables. Choice of design. Conducting
the experiment. Statistical analysis. Drawing conclusions, and making
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recommendations.
Wijze van vaststellen eindcijfer
-

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Theoretische vaardigheden (o.a.literatuur onderzoek) en
Praktische vaardigheden: 15%
Presentatie:45%
Tentamen over theorie van het practicum:40%

Boek: M. P. Marder, Research Methods for Science, ISBN:
9780521145848, 2011, - 234 p
Handleiding practicum

EXPERIMENTAL WORK
Required during practical work: safety bril, lab coat, safety shoes, scientific calculator.
Experiment 1.
Determination of completeness of a hydrolysis reaction using thin-layer chromatography. Required: a
solvent (mobile phase – ethyl acetate) and a plate covered with silica gel (stationary phase), ethyl
benzoate or methyl salicylate, or acetylsalicylic acid, acetic acid, H2SO4, testtube, glass rod, boiling
water bath.
Experiment 2.
Synthesis of dibenzalacetone (trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one) through the aldol
condensation of acetone with benzaldehyde. Required: Pipet, Erlenmeyer flask, acetone, benzaldehyde,
a magnetic stirring bar, a beaker (100 mL), 6 M NaOH, 95% ethanol, filtration equipment, balances, ethyl
acetate for recrystallization.
Experiment 3.
The Briggs-Rauscher Iodine Oscillator. Required: graduated glass beakers (3x200 mL), KIO3, H2SO4,
starch, malonic acid, MnSO4, H2O2.
Experiment 4.
Aniline. Required: Nitrobenzene, tin, hydrochloric acid, aq. NaOH (30 %), air condenser, Liebig
condenser, flat-bottomed flask (600 – 1000 mL), separatory funnel, Wurtz flask (100 – 150 mL), water
bath, apparatus for distillation, apparatus for steam distillation.
Experiment 5.
Sulfanilic acid. Required: Sulfuric acid (d = 1.84), round-bottom flask (15 – 25 mL), aniline, Liebig
condenser, Buchner funnel, Bunsen flask, beaker (15 – 25 mL), oil bath.
Experiment 6.
Methyl orange. Sulfanilic acid, N,N-dimethylaniline, NaNO2, NaOH (2 N solution), HCl (2 N solution),
beaker (25–50 mL), glass rod, Bunsen flask, Buchner funnel. Acid-base titration.
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Naam cursus

Biochemie

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan/kent de
student(e):

59
Semester 2; B1
F. Kariem, MSc.

Korte omschrijving van de vak inhoud

 De (basis)structuur beschrijven en chemische
eigenschappen herkennen van de biomoleculen die
een centrale rol vervullen in cellen (Eiwitten, lipiden,
nucleinezuren, koolhydraten).
 De moleculaire mechanismen beschrijven die aan de
basis liggen van de overdracht van genetische
informatie (replicatie, transcriptie, translatie),
herkent en kent de rol van de essentiële moleculen
die hierbij betrokken zijn.
 Verschillende theoretische methoden (MichaelisMenten, Lineweaver-Burke en Eadie-Hofstee) om de
snelheid van enzymatische reacties te benaderen en
hieruit conclusies trekken.
 Eenvoudige berekeningen die betrekking hebben op
de thermodynamica en kinetiek van enzymgekatalyseerde reacties uitvoeren.
 De algemene structuur van aminozuren tekenen en
herkennen en het belang van de verschillende
zijketens van aminozuren kennen, beschrijven en
herkennen.
 De opbouw en het verschil van/tussen de primaire,
secundaire , tertiaire en quaternaire structuur van
eiwitten beschrijven, herkennen en verklaren.
 De fysico- chemische eigenschappen van eiwitten
zoals molecuulmassa , iso-elektrisch punt, polaire
karakter herkennen en beschrijven.
 De structuren van vetten, vetzuren fosfolipiden, biomembranen kennen en ook onderscheid maken
tussen deze structuren.
De cursus is opgebouwd uit verschillende delen waarbij
de basale processen en biochemische hoofdrolspelers in
een levende cel geïntroduceerd worden. Aan de orde
komen: biochemische evolutie, aminozuren, eiwitstructuur en -functie, allosterie en cooperativiteit,
enzymkinetiek en enzymmechanismen, lipiden en
membranen, genetische informatie, DNA-structuur en replicatie, RNA en transscriptie, en eiwitsynthese.
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Onderwijsvorm:
Vereiste voorkennis

Activerende hoor – en werkcolleges
 Algemene chemie I
 Wiskunde I
 Natuurkunde I

Wijze van toetsen

Een deeltoets en huiswerk opdrachten
Schriftelijk tentamen met open en Meerkeuze vragen

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof

Alle colleges voor 80% gevolgd hebben
Berg et al : Hoofstukken 1-4 & 7-13 & 15-18 & 22,24,
25,30
De toets telt voor 5% mee in het eincijfer
Het examen is een MC tentamen van 40 vragen
waarvan minimaal 25 antwoorden goed zijn en telt
voor 95% mee in het eindcijfer.
1. Software : (ENZYME LAB6), PUBMED,
PHYRE
2. Biochemistry, 8th edition, Berg,
Tymoczko & Stryer,
ISBN: 9781464126109, 2014
3. Aanbevolen boek: Essential Cell Biology,
Second Edition (Bruce Alberts et al.),
hoofdstukken 11, 12, 15, 16, 18 en 19.

Wijze van vaststellen eindcijfer

Collegemateriaal:
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Naamcursus

Statistiek voor chemici

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

45
Semester 2; B I
K.J. Hagens , MSc.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Onderwijsvorm:

 Locatie en spreidingsmaten berekenen en interpreteren
Kansbegrip en rekenregels kennen, kansen berekenen met
behulp van combinatoriek;
 Verwachtingswaarde,variantie, covariantie berekenen
Toepassingen doen van Binominale, Poisson en normale
verdeling, t-, 2 en F-verdeling;
 Betrouwbaarheidsintervallen berekenen
Toetsen toepassen van hypothesen voor de verwachtingswaarde
en de variantie van een normale verdeling.
In dit vak komen aan de orde: beschrijvende statistiek,
kansrekening, verdelingen, het
opstellen van steekproeven, betrouwbaarheidsintervallen,
hypothesen, correlatie en
regressie.
Docentgestuurd (hoorcolleges, instructies)
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• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereistevoorkennis

VWO Wiskunde

Wijze van toetsen

Schriftelijk tentamen met open vragen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Geen

Tentamenstof
Wijze van vaststelleneindcijfer

Dictaat Statistiek
Aantal behaalde punten gedeeld door 10

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
Collegedictaat samengesteld door de docent

Naam cursus

Toegepaste Analyse

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

59
semester 2; B1
D. Getrouw, MSc.
 Berekeningen uitvoeren met differentiaal- en
integraalrekening met functies van 1 en 2 variabelen.
 Deze technieken toepassen op praktische situaties.
 Logisch en abstract denken.
 Reflecteren op het eigen leerproces.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Onderwijsvorm:
• Colleges

 Rijen, reeksen en iteratieve processen.
 Taylorreeksen, limieten, logaritmische schalen, modellen voor
continue groei.
 Differentiaal- en integraalrekening met functies van 1 en 2
variabelen.
 Differentiaalvergelijkingen: introductie en eenvoudige eerste
orde differentiaalvergelijkingen oplossen.
 Complexe getallen: bewerkingen en oplossen van eenvoudige
vergelijkingen
Activerende hoorcolleges + zelfstudie opdrachten
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• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer
Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

VWO Wiskunde
Schriftelijk tentamen
Geen
Hfdst 1 t/m 8 uit het boek
Het eindcijfer is het tentamencijfer (afgerond)
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
Aanvullend materiaal op de Moodle website

Naam cursus

Practicum biochemie

Contacturen per semester
Semester
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van het practicum kan de
student(e):

31
Semester 2; B1
F. Kariem, MSc.
 Onder begeleiding biochemisch onderzoek literatuur opzoeken
en gebruiken voor het opstellen van een biochemisch
experiment.
 Eigen bijdrage leveren aan een wetenschappelijke vraagstelling
m.b.t. een opdracht zowel zelfstandig als in teamverband.
 De student zal door gebruik van computer simulatie modellen
leren hoe eiwitten structureel worden ingedeelden en in staat
zijn een eiwitstructuur te modelleren.
 De opbouw van cellen en de werking van enzymen en eiwitten
in biologische systemen herkennen en begrijpen.
 Biochemische isolatie- en scheidingsmethoden toepassen en de
resultaten analyseren en beoordelen met de verschillende
theoretische methoden (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burke
en Eadie-Hofstee) en hieruit een conclusie trekken.
 Mbv ENZYME LAB6 parameters bepalen die van invloed zijn
op optimale omstandigheden voor enzymkinetiek, sleutel-slot
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model etc.
 Nucleotide sequenties van evolutionair behouden structuren
herkennen, benoemen en vergelijken met toegankelijke
internetdatabanken (NCBI-PUBMED).
 Het kunnen verklaren van het principe van native eiwit
scheiding op een GC en detectie dmv Massa Spectrometrie
 Op de juiste manier de verkregen biochemische resultaten
duidelijk en overzichtelijk presenteren in een verslag, poster of
een mondelinge aan medestudenten, niet studenten en
vakspecialisten.

Korte omschrijving van de vak inhoud

Onderwijsvorm:

Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

In de biochemie bepalen de eigenschappen van moleculaire
componenten samen hoe een cel of een organisme zich
gedraagt.
De theoretische onderbouwing van de experimenten zal kort
inleidend omschreven en besproken worden en zal samen met
de handleiding biochemie die de student krijgt een goed beeld
geven van het uit te voeren experiment. De student krijgt
hierdoor een goede weerspiegeling van het regulier
biochemisch onderzoek. Er is ook ruimte ingepland om zelf
experimenten op te zetten en uit te voeren. De student doet
hierbij ervaring op met fundamentele moleculair biologische
en biochemische technieken en het opzetten en uitvoeren van
experimenten. Ook wordt er een kinetische analyse uitgevoerd
(enzym kinetiek) met behulp van de kennis opgedaan in het
theoretische gedeelte van het vak.
Practicum met toelichting handleiding Biochemie practicum /
verslag
 Algemene chemie I,
 Wiskunde I en Natuurkunde I met goed gevolg afgerond hebben

Motivatie, houding, verslaglegging worden geëvalueerd tijdens het
practicum

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Alle experimenten uitgevoerd hebben, en alle verslagen ingeleverd
hebben

Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

practicum
75% verslag en presentatie en 25% houding en motivatie tijdens het
practicum

Collegemateriaal:
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Software: (ENZYME LAB6), NCBI PUBMED, PHYRE
1. Prakticum handleiding ,
2. Books: Biochemistry, 8th edition, Berg, Tymoczko &
Stryer, ISBN: 9781464126109, 2014
Book aanbevolen: Essential Cell Biology, Second Edition
(Bruce Alberts et al.),hoofdstukken 11, 12, 15, 16, 18 en 19.
Enkele hoofdstukken uit Biochemistry5 th Updated Edition
by Reginald H. Garrett and Charles M.
Grisham,Brooks/Cole (a Division of Thomson Learning,
Inc.), 2013
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Naam cursus

Practicum: Analytische chemie I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

45
Semester 2; B I
Dr. Vivian Fernand
• Studenten onderzoeken met welke technieken monsters
kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd kunnen worden en
kunnen deze technieken van elkaar onderscheiden.
 Studenten kunnen de theoretische concepten van
meetmethoden die geleerd zijn in Algemene chemie en de
theorie van Analytische chemie I experimenteel toepassen
m.b.v een voorschrift.
 De studenten kunnen analytische gegevens verkregen bij
het uitvoeren van de experimenten, verwerken en een
accurate beschrijving van het experimentele werk geven
waarbij het wetenschappelijk schrijven geoefend wordt.
 Studenten kunnen de verkregen data statistisch verwerken
en zijn bekend met kalibraties in de analytische chemie.
 Er is een aanzet gedaan om studenten
probleemoplossende(“Trouble shooting”) vaardigheden te
laten ontwikkelen om de problemen in verband met de
werking van de meeste instrumenten te overwinnen.
 Studenten leren veilig werken in het laboratorium.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Studenten krijgen een introductie in de analytische chemie met
het doel om fysische en chemische principes van relevante
chemische instrumenten te onderzoeken. Hoofdzakelijk zullen
de volgende concepten/technieken behandeld worden: analyse
van oplossingen (evenwichten, titraties), verscheidene soorten
chromatografie en spectroscopie naast de statistische
verwerking van gegevens.

Onderwijsvorm:
•
Colleges
•
Excursies
Vereiste voorkennis

Activerende experimenten en opdrachten

Wijze van toetsen

Lab vaardigheden tijdens experimentele uitvoeringen en Lab
verslagen;
Quizjes en een eind tentamen
Experimenten en lab verslagen en quizjes moeten voltooid
zijn
Lab tentamen zal worden gegeven aan het eind van het
semester. Dit tentamen zal “open lab tentamen” zijn.
Studenten zijn verplicht/verantwoordelijk om hun lab

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof

Organische chemie I, Algemene chemie I
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journaal bij zich te hebben tijdens het tentamen.
Het eind cijfer voor dit vak zal gebaseerd zijn op de volgende
distributie:
 Lab uitvoering en Lab verslagen (75%)
 Lab Quizzes (10%)
 Finaal tentamen (15%)

Wijze van vaststellen eindcijfer

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:


"Quantitative Chemical Analysis" by Daniel C. Harris,
8th Edition, Freeman & Co., NY, 2010
ISBN-13: 978-1-4292-1815-3
 Lab Manual
 Laboratory Notebook
Aanbevolen: Scientific calculator aanschaffen voor gebruik
in de klas en tijdens tentamens
Vereist tijdens practicum:
 Safety bril
 Lab jas
 Lange nitril handschoenen

Naamcursus

Practicum Algemene chemie II

Contacturen per semester/practicum uren
Semester en studiefase

56
Semester 2; B1

Naam docent

Dr. J. Roach

Leerdoelen
Na afloop
student(e):

van

de

cursus

kan

Korte omschrijving van de vak inhoud

de

 Concepten die in de klas bij het theoretisch deel van het vak aan
de orde komen illustreren in laboratorium experimenten.
 Testen hoe nauwkeurigheid, precisie en herhaalbaarheid toe te
passen bij deze experimenten.
 Verdampingsenthalpie van water berekenen a.h.v. metingen aan
de dampdruk (Clausius-Clapeyron vergelijking)
 Foutenanalyse maken in de helling en intercept van een lineaire
grafiek gebruik makend van het “Box” model.
 Gegevens produceren en analyseren met behulp van concreet en /
of abstract verduidelijken bij de interpretatie van de
experimenten.
 De snelheidsconstante van een eerste orde reactie bv. de (zuur
gekatalyseerde) hydrolyse van ethyl actaat en t-butyl chloride
berekenen.
 Bepalen van thermodynamische functies uit metingen van e.m.f.
(aan de hand van de silver/silver chloride electrode (LHS) en een
calomel electrode (RHS) en oxidatie-reductie potentiaal)
 Effectief communiceren (met eigen woorden weergeven)van de
resultaten van de analyse.
 Studenten hebben laboratorium vaardigheden ontwikkeld en
kunnen deze vaardigheden gebruiken in overeenstemming met de
procedures van laboratoriumveiligheid.
De cursus behandelt experimenten die de student illustreert wat
colligatieve eigenschappen van oplossingen zijn, de basis van

Faculteit der Wis en Natuurkundige wetenschappen Bachelor Scheikunde 47

eenvoudige chemische thermodynamica en chemische kinetica
aangeeft, algemene chemische evenwichten, oxidatie-reductie reacties
onderscheidt.
Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereistevoorkennis

Activerende practicum experimenten en pre- en post lab opdrachten.

Wijze van toetsen

Voorbereiding, uitvoering en rapportage over de experimenten
(onderzoeksplan, onderzoeksuitvoering en onderzoeksverslag) die in
gelijke delen meetellen in de eindbeoordeling

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Practicum Algemene chemie I afgerond

(Tentamen)stof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Theorie van de Experimenten (zie Handleiding)
1. Cijfer voor labvaardigheden
2. Verslag cijfer

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Practicum Algemene chemie I met succes afgerond




Lab Manual Handleiding
Laboratory Notebook (lab journaal)

SEMESTER 3
Naam cursus

Academische vaardigheden AcVa2

Contacturen per semester
Studiepunt
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

20 u in het semester
2
3; B II
M. Hiwat-Mahabiersing
 de essentie uit scheikundige teksten in studieboeken
halen
 (scheikundige) teksten in word typesetten
 een rapport/verslag schrijven
 reflecteren over centrale begrippen van
wetenschapsfilosofische aard
In dit deel van Academische vaardigheden (AcVa2) worden de
vaardigheden voor effectief studeren uitgediept. De student leert
verder hoe om te gaan met scheikundige teksten in
studieboeken en rapporten. Ook de vaardigheid om verslagen in
correcte vorm en taal te schrijven wordt uitgediept. Het is ook
van belang dat studenten op de hoogte zijn van de wijze waarop
de mens is gekomen tot de huidige manier van
wetenschapsbeoefening. Daarom wordt in deze fase een korte,
algemene inleiding gegeven van Wetenschapsfilosofie, zodat de
student op de hoogte raakt van de geschiedenis en de
ontwikkeling van Wetenschap. Begrippen die aan de orde
komen: empirisme, deductie, inductie, “ware kennis”,

Korte omschrijving van de vakinhoud
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Onderwijsvorm:
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Collegemateriaal:

wetenschappelijk onderzoek, falsifiëren, probleemstelling.
Workshops
Opdrachten
B1
a. Een portfolio opbouwen bestaande uit:
1. samenvatting van een tekst uit één van de studieboeken,
in overleg met andere vakdocenten; de tekst moet in Word
getypeset zijn
2. een rapport of verslag horend bij een zelf gekozen vak
3. groepsverslagen van opdrachten Wetenschapsfilosofie
Portfolio volledig
n.v.t.
Zodra het portfolio volledig is en de groepsopdracht goed
bevonden is, krijgt de student de beoordeling “voldaan”.
Criteria waaraan de opdrachten moeten voldoen, worden door
de docent bij het opgeven van de opdrachten bekendgemaakt.
Hand outs, syllabus “Wetenschapsfilosofie”

Naam cursus

Persoonlijke vaardigheden

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent(en)
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de
student(e):

14
3 en 4/B2
Nader te bepalen
Het vak Persoonlijke vaardigheden levert een bijdrage aan het
vergroten van het zelfsturend vermogen en aan de ontwikkeling van de
persoonlijke vaardigheden van de student.
Na de cursus kan de student:
- aangeven welke zijn/haar kernkwaliteiten zijn.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten voor het behalen van
individuele doelen.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten in de samenwerking met
anderen.

Korte
omschrijving
vakinhoud

In het tweede collegejaar wordt, mede aan de hand van het eindrapport
van jaar 1, een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. Dit
gebeurd in de eerste helft van semester 3. Dit POP wordt gedurende het
collegejaar bijgewerkt en op initiatief van de student besproken met de
studie-loopbaanbegeleider. De student is verplicht minstens 1 gesprek
met de studie-loopbaanbegeleider in te plannen. In de rest van het 3e
semester en in het vierde semester worden daarnaast opdrachten
uitgevoerd die te maken hebben met samenwerking. Deze opdrachten
worden uitgevoerd in de peergroep meetings.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaarden
voor

van

de

Hoorcollege.
Peergroepbijeenkomsten.
Individuele gesprekken.

afleggen

Kennis van het eerste jaar PV.
Schriftelijke verslagen.
n.v.t.
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tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Collegemateriaal:

n.v.t
- Volledige aanwezigheid bij alle bijeenkomsten (zowel hc als
peergoepbijkomsten)
- Uitvoer van de opdrachten aan de hand van vooraf opgestelde criteria
(beschreven in de studiegids)
-Studiegids
-Syllabi

Naam cursus

Organische chemie II

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

59
Semester 3; B II
Dr. B. Usachev
• Predict how a particular functional group, or a
combination of various functions will react under
given circumstances.
• Describe the course of a reaction on the basis of the
mechanism and distinguish a variety of
reactions of carbonyl compounds and apply this
knowledge on more complex carbonylcontaining (bio)molecules.
• Understand the difference in reactivity of different
carbonyl-containing functional groups such as
aldehydes, ketones, esters, amides and carboxylic
acids and recognize how they will react under
different circumstances
 Know the order of the different reactions in a multistep synthesis and develop straightforward
multistep sequences to chemically modify small
(bio)molecules such as carbohydrates, amino acids
and peptides
• Understanding the relationship between molecular
structure and spectroscopic properties.
• Deriving spectra from molecular structures and
predict spectra on the basis of molecular
structure.
• Deriving the molecular structure of unknown
compounds from (a combination of) data from IR,
NMR and / or mass spectra.
• Display the structure and name, which can be
drawn conversely (with and) without software.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Dit studieonderdeel heeft als doel het bijbrengen van de
opbouw van organische moleculen. Het fundamentele
concept van chemische bindingen en reacties met
behulp van reactie mechanism verklaren
Het leren herkennen van het optreden van de organische
chemie in biomoleculen
De opgedane kennis gebruiken om de structuur van
eenvoudige chemische moleculen op te helderen.
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Onderwijsvorm:
Hoor en werkcolleges en opdrachten

Activerende colleges en opdrachten die tijdens
werkcolleges behandeld en besproken worden

Vereiste voorkennis

 Algemene chemie I, II, Analytische chemie I en
Organische chemie I dient met een voldoende
behaald te zijn alvorens men aan dit onderdeel kan
deelnemen
Workshops, deeltoetsen en schriftelijk tentamen met
open en MC vragen

Wijze van toetsen
Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof

Wijze van vaststellen eindcijfer

Collegemateriaal:
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Alle werk colleges voor 80% gevolgd hebben
Chemie van:
 Alcohols and ethers, Aldehydes and ketones,
Chemistry of carbohydrates, Acyl derivatives,
Amines, Chemistry of peptides
 substitutie , eliminatie en additiereacties
(Advance)
 resonantie structuren , vervoeging en
aromaticiteit (Advance)
 basic kinetiek van de eerste en tweede orde
reacties(Advance)
 nucleofiele additiereacties met
carbonylverbindingen (Advance)
 acyl chemie
 relatie tussen molecuul structuur en
spectroscopische eigenschappen
Formule (voor elke student): FM = 0.7EM + 0.3WTA,
where FM - final mark; EM - examination mark; WTA written tests average (final class avarage mark)
Voorgeschreven boeken:
1. Organic chemistry: by L. G. Wade Jr (Jan 6, 2012) 8th
edition (alle hoofdstukken )
2. Sunberg and Carey ( nieuwste versie)
Wetenschappelijke artikelen
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Naamcursus

Practicum Organische chemie II

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na het afronden van dit vak kan de student:

70
Semester 3; B II
Dr. B. Usachev

Korte omschrijving van de vakinhoud

Aan de orde zullen komen:
Synthese van Sudan I: een voorbeeld om algemene
pricipes van organische synthese te begrijpen en de
selectie van geschikte condities.
Isolatie van caseine en lactose uit melk: technieken leren
voor real life experimenten.
Synthese van sodium (Z)-1-ethoxy-1,4-dioxopent-2-en-2olate: toepassing van in de theorie besproken technieken
Experiment 4 en 5 zijn deelonderzoeken van het
onderzoek van de docent.

Onderwijsvorm:

Laboratorium practicum

 Understanding the general principles of organic
synthesis.
 Understanding different approaches to planning
organic synthesis, including the selection of
appropriate conditions (solvent, temperature, time,
sequence of reagents, etc.).
 Obtaining skills for conducting various organic
reactions: diazotization, nucleophilic additionelimination, cyclodehydration reactions.
 Obtaining skills for isolation and purification of
organic compounds using extraction, distillation,
recrystallization.
 Obtaining skills for monitoring completeness of
organic reactions using TLC and other tools.
 Ability to identify the synthesized products and to
determine their purity using melting and boiling
point, and refractive index data.
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Vereistevoorkennis

 Practicum Algemene chemie I en II en practicum
Analytische chemie I met goed gevolg hebben afgerond.

Wijze van toetsen

Voorbereiding, uitvoering en rapportage over de
experimenten (onderzoeksplan, onderzoeksuitvoering en
onderzoeksverslag) die in gelijke delen meetellen in de
eindbeoordeling

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Alle practicum experimenten uitgevoerd hebben

Tentamenstof

Intergratie van de theorie bij het verwerken van de verslagen

Wijze van vaststellen eindcijfer

Cijfer verslag in lab journaal

Collegemateriaal:
 Boeken (optioneel)
 Tijdschriften (optioneel)
 Software (verplicht)

Practicum handleiding wordt voor het practicum aan de
student voorgelegd (verplicht)
Laboratory journaal (verplicht)
Wetenschappelijke rekenmachine (verplicht)
Veiligheidsbril als u zelf een bril draagt hoort u een overzet
bril aan te schaffen (verplicht)
 Lab jas (verplicht)


Nitril handschoenen`(verplicht)



Lange broek (verplicht)



Dicht schoeisel (verplicht)

Naamcursus

Anorganische chemie I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

59
Semester 3; B II
Mw. drs R. Boerleider (buitenlandse gastdocent; Nederland)
 De student kan termen en begrippen beschrijven: liganden,
meetkunde (moleculaire geometrie), isomeren, IUPACnomenclatuur, elektronen tellen, magnetische eigenschappen,
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"hard-zacht" eigenschappen, oxidatie staten, Jahn-Teller
effect, chelaat effect, high-spin / laag -spin, ionstraal en redox
potentialen.
 Theorieën en modellen van de chemische binding, inclusief
theorie van de valentieband, Kristalveldtheorie, en moleculaire
orbitaal theorie verduidelijken aan de hand van anorganische
moleculen, coördinatie complexen (overgangsmetaalchemie).
 De student kan voorspellen welke liganden het sterkst binden
aan welke metalen, en ook spectroscopische en fysische
eigenschappen van complexen op basis van deze modellen
argumenteren.
 Met de thermodynamische basisconcepten en op basis van het
HASAB-concept voorspellen hoe processen, zoals chemische
en fysische evenwichten, verlopen.
 Begrijpen en gebruik maken van Ellingham-, Latimer-, Frosten E-pH-diagrammen om evenwichten te beschrijven en zelf
op te stellen aan de hand van gegeven reductiepotentialen.
 Is de student in staat om evenwichtsconstanten te berekenen
van redoxreacties, complexvorming en neerslagreacties aan de
hand van elektrodepotentiaalmetingen.
 Heeft de student met de fundamentele concepten in atomaire
en moleculaire structuur goede basis kennis van voorbeelden
uit coördinatie, bioanorganische, organometallische en
hoofdgroep chemie.
 De student kan deze goede basis kennis toepassen op de rol
van overgangsmetalen in de levende natuur.
Korte omschrijving van de vakinhoud

Conceptuele en beschrijvende aspecten van anorganische chemie,
met de nadruk op structuren, bindingen, en eigenschappen van
anorganische moleculen en vaste stoffen. De cursus omvat ook
zuren en basen, oxidatie en reductie, en coördinatie chemie. In dit
deel wordt de basis chemie van overgangsmetalen besproken. De
colleges geven een overzicht van de soorten reacties die een rol
spelen bij de overgangsmetaalcomplexen, zoals ligand
uitwisselingsprocessen, redox reacties en reacties tussen liganden.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereistevoorkennis

Activerende hoorcolleges en opdrachten in groepsverband
uitwerken, discussies in de klas

Wijze van toetsen

Schriftelijk met open vragen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Algemene chemie I en II afgerond

Tentamenstof

Nomenclature of metal-organic compounds
Electron counting
Stereochemistry of metal complexes
Crystal field theory and molecular orbital theory - correlation to
physical properties of complexes
Redox reactions and electron transfer processes

Algemene chemie I en II, organische chemie I
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Reactivity at metal centers
Wijze van vaststellen eindcijfer
Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Deeltoets telt voor 10% mee in het eindcijfer
Schriftelijk tentamen: telt voor 90% mee
Boek:
Verplicht :
Structural Methods in Molecular Inorganic Chemistry
D. W. H. Rankin, Norbert Mitzel, Carole Morrison
ISBN: 978-0-470-97278-6
Introduction to Coordination Chemistry
Geoffrey A. Lawrance
ISBN: 978-0-470-51930-1
Anorganische Chemie
CE Housecroft, AG Sharpe, Prentice Hall, Pearson Education,
Harlow Engeland,
ISBN 978-0-13-175553-6
Naslag:
Bioinorganic Chemistry -- Inorganic Elements in the Chemistry
of Life: An Introduction and Guide, 2nd Edition
Wolfgang Kaim, Brigitte Schwederski, Axel Klein
ISBN: 978-0-470-97524-4
Anorganische Chemie, Solutions Manual,
CE Housecroft, Prentice Hall, Pearson Education, Harlow
Engeland, ISBN 978-0-13-204849-1
M.T. Weller, T.L. Overton, J.P. Rourke, and F.A. Armstrong,
Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 6th edition, 2014,
ISBN 978-0-19-964182-6

Naamcursus

Inleiding in de Quantum chemie

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent

118
Semester 3; B II
Dr. K. Green /Dr. M. Lawrence (buitenlandse gastdocenten; UWI
Jamaica)

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

 De student kan de basisprincipes van de quantummechanica en
atoomstructuur met behulp van wiskundige hulpmiddelen, zoals
operators, eigenequations en verwachtingswaarden definieren.
 De student heeft inzicht in de theorie van de chemische binding
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ten einde structuur, stabiliteit, en reactiviteit van moleculen te
begrijpen op basis van quantummechanica.
 De student begrijpt Quantum tunneling, kent inleidende
begrippen van de relativiteitstheorie en heeft historisch bewijs
voor relativiteit.
 De student kan de Schrödingervergelijking oplossen voor het
waterstofatoom en heeft ervaring met het Bohr-model: een
eenvoudige benadering
 De student kan de toevoeging van hoekmomenten beschrijven
en kan systemen van identieke deeltjes uitleggen.
 De student kan de tijdonafhankelijke storingstheorie
verduidelijken en toepassingen zoals de fijnstructuur van
waterstof en het Zeemaneffect argumenteren.
 De student kan de berekening van moleculaire eigenschappen
met een modern 'Mocular Modelling' computerapplicatie
opzetten en uitvoeren.
Korte omschrijving van de vakinhoud

Studenten zullen voortborduren op de basis verzorgd in de
verschillende voorvakken. Onderwerpen die zullen worden
behandeld zijn onder meer: golftheorie, principes van de
wiskundige structuur van kwantummechanica en toepassingen,
de meting in de kwantummechanica,
Schrodingervergelijking; eenvoudige toepassingen van de
Schrodingervergelijking op translatie, vibratie, en
rotatiebeweging; waterstofatoom en atoomstructuur;
tijdsonafhankelijk perturbatietheorie en de variatiemethode;
chemische binding; molecular orbital theorie; symmetrie;
toepassing gericht op koolwaterstoffen en eenvoudige
chemische reacties.

Algemene vaardigheden: Introductie en toepassen van een
molecular modelling programma Arguslab
Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten

In activerende en interactieve hoorcolleges en werk colleges
worden de hierbovengenoemde onderwerpen behandeld en
geoefend. Door middel van een molecular modelling practicum
zal de verkregen kennis worden toegepast.

Vereistevoorkennis

Algemene chemie, Wiskunde, natuurkunde, Analytische chemie
en Organische chemie

Wijze van toetsen

Schriftelijk met open vragen

Voorwaardenvoorafleggententamen

Afgeronde voorkennis vakken

Tentamenstof
Wijze van vaststelleneindcijfer

Het resultaat Quantumchemie bestaat uit:
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1. 2 deeltoetsen die samen 30% bijdragen in het eindcijfer
2. 10% molecular modelling oefening.
3. Het finaal tentamen draagt 60% bij in het eindcijfer
Het hertentamen omvat de hele stof en telt voor 80% mee en
bepaalt samen met het resultaat voor de molecular modelling
oefening het resultaat van het hertentamen. Hierna vervallen de
resultaten en kan een hertentamen alleen via een tentamen over de
gehele stof, waaronder het opnieuw volgen van de oefening met
het software programma.
Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
 P.W. Atkins en J. De Paula, 'Physical Chemistry', Oxford
Univ. Press, 10th Edition, 2014, ISBN-13: 978-0-19-9697403.
Naslag
 R. Harris, Modern Physics, 2nd Edition, Pearson, (nieuwste)
 Randall D. Knight, Physics for Scientists and Engineers: A
Strategic Approach, Addison Wesley, (de nieuwste)
 R. Eisberg and R. Resnick, Quantum Physics of Atoms,
Molecules, Solids, Nuclei and Particles, 2nd
Edition, Wiley, (de nieuwste)

Naam cursus

Practicum: Anorganische chemie I

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent

59
Semester 3; B II
Mw. Drs. R. Boerleider/hr. Dr. R. van der Haas
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Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

 De studenten kunnen op basis van een handleiding
enkele eenstapssynthesen van materialen uitvoeren.
 Bij deze eenstapssynthesen worden een aantal
isolatie- en zuiveringstechnieken zoals kristalliseren
of sublimeren aangeleerd.
 De studenten kunnen de verkregen resultaten
karakteriseren met spectroscopische technieken of
chromatografie.
 De studenten kunnen de resultaten (inbegrepen deze
uit spectroscopie / chromatografie) correct
interpreteren en rapporteren in het
laboratoriumschrift.
 De meeste experimenten kennen een 'probleemoplossende' aanpak, waarbij aandacht wordt besteed
aan onderzoeksmethodiek.
 De studenten kunnen op zelfstandige basis de juiste
maatregelen uitvoeren voor een veilige synthese
procedure met aandacht voor milieu-aspecten.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Het aanleren van een aantal basale identificatie
technieken. De student ontwikkelt en verfijnt zijn/haar
experimentele vaardigheden, en past de theoretische
kennis uit het college toe op de experimenten. (De
syntheses worden deels op macroschaal (2-10 g) en
deels op microschaal (50-100 mg) uitgevoerd). Het
practicum stelt de studenten in staat om hands-on
vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stellen om
onderzoek en experimenten uit te voeren in de
anorganische chemie of andere disciplines en in staat
stellen om concepten toe te passen die gaan over de
structuur, bindingen, elektronische eigenschappen, en de
chemische reactiviteit van coördinatie complexen,
organometaalcomplexen en anorganische materialen.

Onderwijsvorm:
•
Colleges
•
Excursies

Toepassen van academische
vaardigheden, communicatie vaardigheden (vastleggen
van de uitgevoerde experimenten).

Vereiste voorkennis

Algemene chemie I en II
Anorganische chemie I
Analytische chemie I

Wijze van toetsen

Lab uitvoering en Lab verslagen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Experimenten en lab verslagen moeten voltooid zijn

Tentamenstof

Practicum

Wijze van vaststellen eindcijfer

Het eind cijfer voor dit vak zal gebaseerd zijn op de
volgende distributie:
Voorbereiding, uitvoering en rapportage over de
experimenten (onderzoeksplan, onderzoeksuitvoering en
onderzoeksverslag) die in gelijke delen meetellen in de
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eindbeoordeling
Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Boeken
 Tijdschriften
 Software

Handleiding met beschrijving van de experimenten,
vragen en opdrachten
Aanbevolen: Scientific calculator
Vereist tijdens practicum:
 Safety bril
 Lab jas
 Lange nitril handschoenen

Naamcursus

Fysische chemie I (Thermodynamica I)

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent

62
Semester 3; BII
Prof. Emeritus A. Pilot (buitenlandse gastdocent, Ned.)/ir. P.
Andeweg

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

Korte omschrijving van de vakinhoud

 De student kan met de thermodynamische basisconcepten
voorspellen hoe processen, zoals chemische en fysische
evenwichten, verlopen.
 De student beheerst de principes van de thermochemie en kan
deze gebruiken in oefeningen (chemisch evenwicht)
 De student kan allerlei niet-evenwichtsverschijnselen, zoals
thermische beweging van moleculen in gassen en
vloeistoffen en kinetiek van chemische reacties beschrijven.
 De student begrijpt de reactie kinetiek en mechanismen van
reacties en kan die toepassen op eenvoudige reacties.
 De student is in staat om de nulde en eerste hoofdwet
(inwendige energie en enthalpie; thermochemie) de tweede
en derde hoofdwet van de thermodynamica (entropie)te
begrijpen en toe te passen op reversibele en irreversibele
processen
 De student kent de thermodynamische definities van
warmtecapaciteit, omkeerbare verandering, de wet van Hess
en Gibbs energie en spontane verandering.
 De student kan de thermodynamische functies gebruiken voor
de beschrijving van oppervlakteverschijnselen (colloïden,
colligatieve eigenschappen).
 De student kan de thermodynamische functies gebruiken voor
de beschrijving van chemische reacties en electro-chemische
processen (vrije enthalpie & chemische potentiaal, fugaciteit,
activiteit, Boltzmann, Nernst vergelijking).
De student kan na afloop van deze cursus thermodynamische
problemen oplossen, middels het verkregen inzicht en de verworven
vaardigheden, betreffende de volgende onderwerpen
- Gassen, de Eerste Hoofdwet
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Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis

- Energie, Enthalpie, Thermochemie
- Entropie, de Tweede Hoofdwet
- Rendement, Vrije Energie
- Chemische Potentiaal, Evenwichtsreacties
- Evenwichten
- Elektrochemie, Nernst-vergelijking, Standaardpotentiaal
- Thermo van mengsels, Colligatieve eigenschappen
- Statistische Thermo, Boltzmann Verdeling
- Entropie opnieuw bekeken.
Activerende en interactieve hoorcolleges en huiswerk opdrachten
die besproken worden en oefenopgaven voor het tentamen

Algemene chemie I en II, Algemene natuurkunde en Toegepaste
lineaire algebra en Toegepaste analyse

Wijze van toetsen

Schriftelijk met open en meerkeuze vragen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Afgeronde voorkennis vakken

Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Hoofdstukken uit Koper aangevuld met onderwerpen uit Atkins
1. 2 toetsen die samen voor 50% meetellen in het eindcijfer
2. Schriftelijk tentamen dat voor 50% meetelt in het eindcijfer

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
1. An introduction to chemical thermodynamics
Author: G.J.M. Koper
Year 2009; tweede editie
Hoofdstuk 1 t/m 10
2. W. Atkins & Julio De Paula, Physical chemistry, druk 7 (ISBN
0198792859), druk 8 (ISBN 9780198700722 of ISBN
0198700725), druk 9 (ISBN 9780199543373) of druk 10 (ISBN
9780199697403).

Naam cursus

Practicum: Fysische chemie I (Thermodynamica I )

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

45
Semester 3; B II
Prof. Emeritus A. Pilot/ir. P. Andeweg
 Is de student vertrouwd met enkele
meetinstrumenten in de Thermodynamica gebruikt
bij de software COACH
 Is de student in staat data te verwerken aan de hand
van experimenten met temperatuur, volume en druk
van gassen en vloeistoffen (oplossingen van zouten).
 Kan de student energetische grootheden bepalen
onder verschillende omstandigheden mbv de
sensoren toegepast bij de COACH software
 Hebben de studenten kennis gemaakt met de
werking van het systeem dat op thermo-akoestisch
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mechanisme is gebaseerd
 Kunnen de studenten energetische aspecten van dit
systeem onderzoeken en daarover communiceren
met potentiele gebruikers van het systeem.
 Kunnen de studenten de resultaten correct
interpreteren en rapporteren in het
laboratoriumschrift/verslag.
 De meeste experimenten kennen een 'probleemoplossende' aanpak, waarbij aandacht wordt besteed
aan onderzoeksmethodiek.
 De studenten kunnen op zelfstandige basis de juiste
maatregelen uitvoeren voor een veilige synthese
procedure met aandacht voor milieu-aspecten.
Korte omschrijving van de vakinhoud

Het eerste gedeelte van het practicum omvat
- het kennismaken en vertrouwd raken met
meetinstrumenten en dataverwerking (o.a. de sensoren
en software van Coach) aan de hand van experimenten
met temperatuur, volume en druk van gassen en
vloeistoffen (oplossingen van zouten).
Het tweede gedeelte omvat een experiment
- met Borax om energetische grootheden te bepalen
onder verschillende omstandigheden, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de kennis en vaardigheden uit het
eerste gedeelte (o.a. Coach).
Het derde gedeelte betreft de bepaling van
- grootheden van diverse plantaardige oliën uit
Suriname en de interpretatie van de verschillen
daartussen.
Tenslotte wordt er een lezing georganiseerd voor de
studenten door een student van werktuigbouwkunde
over het thermo-akoestisch effect waarbij met behulp
van zonne-energie koeling of warmtepomp, effecten
worden gerealiseerd. Deze student heeft een
bacheloropdracht gedaan over dit onderwerp.

Onderwijsvorm:
•
Colleges
•
Excursies

Toepassen van academische
vaardigheden, communicatie vaardigheden (door
vastleggen van de uitgevoerde experimenten).

Vereiste voorkennis

Algemene chemie I en II, Algemene natuurkunde en
Toegepaste lineaire algebra en Toegepaste analyse

Wijze van toetsen

Lab uitvoering en Lab verslagen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Experimenten en lab verslagen moeten voltooid zijn

Tentamenstof

Practicum

Wijze van vaststellen eindcijfer

Voorbereiding, uitvoering en rapportage over de
experimenten (onderzoeksplan, onderzoeksuitvoering en
onderzoeksverslag) die in gelijke delen meetellen in de
eindbeoordeling.
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Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Boeken
 Tijdschriften
 Software

Handleiding met beschrijving van de experimenten,
vragen en opdrachten
Aanbevolen: Scientific calculator
Vereist tijdens practicum:
 Safety bril
 Lab jas
 Lange nitril handschoenen (indien nodig)

SEMESTER 4

Naam cursus

Persoonlijke vaardigheden

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent(en)
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de
student(e):

14
3 en 4/B2
Nader te bepalen
Het vak Persoonlijke vaardigheden levert een bijdrage aan het
vergroten van het zelfsturend vermogen en aan de ontwikkeling van de
persoonlijke vaardigheden van de student.
Na de cursus kan de student:
- aangeven welke zijn/haar kernkwaliteiten zijn.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten voor het behalen van
individuele doelen.
- de individuele kernkwaliteiten inzetten in de samenwerking met
anderen.

Korte
omschrijving
vakinhoud

In het tweede collegejaar wordt, mede aan de hand van het eindrapport
van jaar 1, een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. Dit
gebeurd in de eerste helft van semester 3. Dit POP wordt gedurende het
collegejaar bijgewerkt en op initiatief van de student besproken met de
studie-loopbaanbegeleider. De student is verplicht minstens 1 gesprek
met de studie-loopbaanbegeleider in te plannen. In de rest van het 3e
semester en in het vierde semester worden daarnaast opdrachten
uitgevoerd die te maken hebben met samenwerking. Deze opdrachten
worden uitgevoerd in de peergroep meetings.

van

de

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaarden
voor
afleggen
tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Hoorcollege.
Peergroepbijeenkomsten.
Individuele gesprekken.
Kennis van het eerste jaar PV.
Schriftelijke verslagen.
n.v.t.
n.v.t
- Volledige aanwezigheid bij alle bijeenkomsten (zowel hc als
peergoepbijkomsten)
- Uitvoer van de opdrachten aan de hand van vooraf opgestelde criteria
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Collegemateriaal:

(beschreven in de studiegids)
-Studiegids
-Syllabi

Naam cursus

Analytische chemie II: Instrumental Analysis

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

51
Semester 4; B II
Dr. N. James
 Apply and assess concepts of availability and
evaluation of analytical standards and formulate
standardization methodology.
 Integrate a fundamental understanding of the
underlining physics principles as they relate to
specific instrumentation used for atomic, molecular,
and mass spectrometry, magnetic resonance
spectrometry and chromatography.
 Understand and be able to apply the theory and
operational principles of analytical instruments.
 Distinguish between qualitative and quantitative
measurements and be able to effectively compare and
critically select methods for elemental and molecular
analyses.
 Satisfactory completion of this course will afford
students a working knowledge of analytical
instrumentation typically employed in chemical and
biochemical research laboratories. It will also provide
the student with an appreciation of the relative
strengths and limitations of different instrumental
based analysis methods.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Dit vak behandelt de theorie en praktijk van
instrumentele methoden voor de scheiding, identificatie
en kwantitatieve analyse van chemische stoffen.
Studenten zullen bekend worden met moleculaire
analyse met behulp van NMR, IR, UV spectroscopie,
massaspectrometrie, chromatografie en combinaties van
technieken.

Onderwijsvorm:
•
Colleges
•
Excursies
•
Opdrachten
Vereiste voorkennis

Activerende hoorcolleges en huiswerk opdrachten die
besproken worden

Wijze van toetsen

Schriftelijk tentamen: drie deel-tentamens en een Finaal
tentamen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Exam 1: Geen

Analytische chemie I en Practicum
Organische Chemie I en Practicum
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Exam 2: De student moet deeltentamen 1 hebben
afgerond
Exam 3: De student moet deeltentamen 2 hebben
afgerond
Final Exam: De student moet deeltentamen 3 hebben
afgerond
Tentamenstof

Deeltentamen 1: Introduction; Statistics and Significant
Figures; Hypothesis Testing; Methods of Quantitation;
Statistics and Figures of Merit; Signal and Noise
Deeltentamen 2: Introduction to Spectroscopic
Methods; Optical Components: Design & Sources,
Wavelength Selectors, and Detectors; Fourier
Transform Spectrometers; Atomic Absorption
Spectroscopy; Absorbance Spectroscopy; Luminescence
Spectroscopy
Deeltentamen 3: Chromatography; GC and HPLC;
Electrophoresis; Mass Spectrometry; NMR; FT-IR
Finaal Tentamen: Comprehensive

Wijze van vaststellen eindcijfer

Het eind cijfer voor dit vak zal gebaseerd zijn op de
volgende distributie:
 Drie deeltentamens: 45%
 Huiswerk: 10%
 Quizzes/Class Discussions: 10%
 Critical Reading Assignments: 10%
 Finaal Tentamen: 25%

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
"Principles of Instrumental Analysis” by Skoog, Holler,
Nieman 6th ed., Harcourt
Note: Supplementary course material, along with class
handouts, will be provided in class or on the web and will
be announced in-class.
Aanbevolen: Scientific calculator aanschaffen voor
gebruik in de klas en tijdens tentamens
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Naam cursus

Practicum: Analytische chemie II (Instrumental
Anaylsis)

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
 Na afloop van de cursus kan de student(e):

90
Semester 4; BII
Dr. N. James
 Studenten krijgen een hands-on ervaring met
chemische instrumentatie, hebben inzicht in de
principes achter het ontwerp van chemische
instrumenten en zijn voorbereid om behoorlijk
zelfstandig laboratorium onderzoek uit te voeren.
 Studenten begrijpen de fundamentele theoretische
basis van metingen:
- signaalverwerking, spectroscopie, en de
afhankelijkheid van de moleculaire structuur
- de fysische chemie van de onderliggende interactie
tussen licht en materie
- en de chemische interacties tussen moleculen die de
drijvende krachten zijn voor scheidingen in
analytische chemie).
 Studenten zijn in staat om de juiste instrumentele
analyse methoden te selecteren en toe te passen op
problemen in elke andere discipline.
 Studenten bouwen praktische kennis op van hoe een
zinvolle interpretatie van de gegevens van analytisch
chemische metingen uit te voeren.
 Studenten kunnen afwijkingen in chemische en
instrumentele analyse herkennen en fouten in data
analyse verklaren.
 Studenten begrijpen het concept van kalibreren
en kunnen die toepassen.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Dit practicum brengt studenten de basiskennis bij die
van toepassing is in “chemical instrumental design”
voor de analyse van verschillende stoffen en monsters.
Bij succesvolle afronding van dit practicum moeten de
studenten in staat zijn analytisch chemische
instrumentatie met succes goed te gebruiken , met
name: de bereiding van de hoge nauwkeurigheid
standaarden (oplossingen), instellen van de operationele
parameters van de verschillende instrumenten, en
kalibratie uitvoeren van de apparaten en analyse.

Onderwijsvorm:
•
Laboratories
•
Excursies (indien nodig)
Vereiste voorkennis

Activerende experimenten

Analytische chemie I (theorie) en practicum
Algemene chemie I en II
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Wijze van toetsen

Statistiek
- Lab uitvoering en Lab verslagen;
- Adequaat schriftelijk rapporteren over de
experimenten die je op het practicum hebt
uitgevoerd (labjournaal en verslag).
- In het verslag een verbinding leggen tussen de
uitkomsten van de experimenten en de theorie
van de colleges
- Presenteren voor vakgenoten;
- (optioneel: Een schriftelijk deel-tentamen en
eind tentamen)

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Experimenten en lab verslagen moeten voltooid zijn

Tentamenstof

Lab tentamen zullen worden gegeven in het midden en
aan het eind van het semester. The midterm is gebaseerd
op het uitvoeren van een experiment. Het eindtentamen
zal een Independent Research Project zijn dat
voorbereid, uitgevoerd en gepresenteerd zal moeten
worden. De student zal een geschreven project report
moeten inleveren.

Wijze van vaststellen eindcijfer

Het eind cijfer voor dit vak zal gebaseerd zijn op de
volgende distributie:
 Lab verslagen (45%)
 Mid-Term Experiment (10%)
 Independent Research:
o Project Proposal (15%)
o Project Oral Report (10%)
o Project written Report (10%)
 Written Final Exam (10%)

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:


"Principles of Instrumental Analysis” by Skoog,
Holler, Nieman 6th ed., Harcourt
 Lab Manual
 Laboratory Notebook
Aanbevolen: Scientific calculator aanschaffen voor
gebruik in de klas en tijdens tentamens
Vereist tijdens practicum:
 Safety bril
 Lab jas
 Lange nitril handschoenen
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Naamcursus

Introductie tot onderzoek II

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docenten

54
Semester 4; BII
Dr. B. Usachev, dr. J. Roach, dr. N. James, dr. V. Fernand, Ir. P.
Andeweg, drs. G. Wesenhagen, M. Hiwat MSc.,

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

Korte omschrijving van de vakinhoud

Onderzoeksproject
 Een centrale wetenschappelijke onderzoeksvraag formuleren.
 Experimenteel of theoretisch onderzoek (desk study)
uitvoeren.
 Onderzoeksresultaten analyseren en interpreteren.
 Resultaten verkregen door eigen onderzoek schriftelijk en
mondeling communiceren.
 Oefenen in het presenteren van wetenschappelijk onderzoek.
 Oefenen in het schijven van een onderzoeksverslag.
Of:
Innovatieproject
 Verzamelen en integreren van de relevante informatie uit
verschillende kennisgebieden (Chemie, energie,
geneesmiddelen).
 Planmatig, projectmatig en groepsmatig leren werken.
 Onderzoeksresultaten analyseren en interpreteren.
 Resultaten schriftelijk en mondeling communiceren.
 Oefenen in het presenteren van de resultaten van de
case-studie.
 Oefenen in het schrijven van een verslag of adviesrapport.
 Onderzoeksproject
Vanuit de studierichting worden projecten aangeboden. In
groepjes van twee studenten wordt onder leiding van een
docent/onderzoeker aan een project gewerkt. De resultaten
worden neergelegd in een verslag en op een afsluitend
symposium gepresenteerd aan de deelnemende studenten en
begeleidende docenten. Vantevoren wordt meer informatie
verstrekt over de diverse projecten en de inschrijving daarvoor.


Innovatieprojecten
In deze projecten wordt gericht gewerkt aan een
maatschappelijk belangrijk thema in de context van chemie en
haar relatie met innovatie en valorisatie. Er kan gekozn
worden uit: twee innovatieprojecten: - Innovatieproject
geneesmiddelen (in samenwerking met FMeW) Innovatieproject voeding. In alle innovatieprojecten wordt
gewerkt aan de hand van een case studie waarin een groepje
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studenten (max 4) werkt aan een echt real-life maatschappelijk
probleem, bijvoorbeeld:
-

ontwikkel een medicijn voor een bepaalde
ziekte of

-

product- en

-

procesinnovatie bij de chemische industrie.

De projecten worden ondersteund door gastcolleges van docenten
uit de arbeidspraktijk (bedrijfsleven, overheid, etc) . De
uitgewerkte cases worden gepresenteerd voor de groep.
Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

Werkgroep van studenten en begeleidende docenten, presentatie,
verslag.

Onderzoeksproject
Schriftelijke en mondelinge rapportage. De presentaties worden
beoordeeld door een wetenschappelijke jury
Innovatieproject
Verschilt per project.

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Voor deelname aan alle projecten geldt in het algemeen dat aan
de eisen van de verplichte 1e en 2e jaars practica moet zijn
voldaan.

Tentamenstof
Wijze van vaststelleneindcijfer

nvt
Onderzoeksproject
De eindcijfers worden vastgesteld door de coordinatoren volgens
de volgende norm:
Verslag 50% (wordt beoordeeld door de begeleider en de
verantwoordelijke docent).
Inzet, werkwijze 25% (wordt beoordeeld door de begeleider en de
verantwoordelijke docent).
Presentatie 25% (wordt beoordeeld tijdens het symposium door
de jury).
Innovatieproject
Verschilt per project.

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Wordt per project verstrekt.
Aanbevolen: aanvullend materiaal op de Moodle website
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Boeken



Tijdschriften



Software

Naamcursus

Anorganische chemie II

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoel(en):
Na afloop van de cursus kan de student(e):

59
Semester 4; B II
Mw. Drs. R. Boerleider
 Verbreden en verdiepen van het inzicht in de reactiviteit en
toepassingsmogelijkheden van organometaalverbindingen, zowel
van hoofdgroep als van overgangsmetalen door middel van
theorie(college) en praktijk
 Ellingham diagrammen interpreteren en toepassen op
pyrometallurgische processen
 kent de student de eerste rij overgangsmetalen, hun coördinatie
complexen en een paar toepassingen in de bioanorganische en
katalytische chemie
 voor een gegeven structuur van een organometaalverbinding of
een metaalcluster een “counting” van het aantal valentieelektronen uitvoeren en aan de hand van dit resultaat de stabiliteit
van de verbinding beoordelen.
 kent de student de basisreacties van organometaalverbindingen.
aangeven op welke wijze katalyse het verloop van een reactie
beïnvloedt.
 de voor- en nadelen van homogene katalyse (hydrogenering,
meththese en isomerisatie) en heterogene katalyseprocessen
weergeven.
 de katalysecycli van de in de cursus besproken homogene en
heterogene katalyseprocessen beschrijven.
 op basis van kinetische en spectroscopische meetgegevens een
voorstel formuleren voor het mechanisme van een katalytische
reactie en katalytische parameters zoals omzettingsgetal en
omzettingsfrequentie berekenen.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Ligand uitwisseling processen worden in meer diepte behandeld, in
het bijzonder bovendien dissociatie en substitutie reacties op
octahedrale en vierkante vlakke complexen. Bovendien zal
mechanisme van redoxreacties worden besproken
(elektronenoverdracht, oxidatieve additie, reductieve eliminatie),
onder toepassing van de voorspellende waarden van de theorie
Marcus en Frank-Condon principe. De reactie mechanismen zullen
worden ondersteund door experimenteel bewijs.

Onderwijsvorm:

Activerende en interactieve hoorcolleges en opdrachten die in
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• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis

groepsverband worden uitgewerkt.

Wijze van toetsen

Schriftelijk tentamen met open vragen. Twee wetenschappelijke
artikelen samenvatten, discussie in groepsverband en presenteren

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Afgeronde voorkennis vakken

Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Hoofdstukken uit voorgeschreven boek
Schriftelijk tentamen: Aantal behaalde punten gedeeld door 10
Gewicht: tentamen 65%
Klas participatie 20%
Presentatie : 15 %

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
Boek 1:
Peter Atkins et al., "Shriver and Atkins' Inorganic Chemistry", 5th
edition (2010 of nieuwer), Peter Atkins, Tina Overton, et al., W.
H.Freeman and Company (ISBN-10: 1429218207 ; ISBN-13:
9781429218207) ISBN 978 0-19-923617-6.2.(???)
Oxford University

Wiskunde I en II, Analytische en Algemene chemie I en II

Boek II:
D.W. Ball, Physical Chemistry, Thomson Brooks/Cole, edition 200
(de nieuwste)
Aanbevolen: aanvullend materiaal op de Moodle website

Naam cursus

Practicum: Anorganische chemie II

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

59
Semester 4; B II
Mw. Drs. R. Boerleider/dr/ R. van der Haas
 De studenten kunnen op basis van een handleiding
enkele meerstapssyntheses uitvoeren, waarbij het
van belang is elk tussenproduct goed te zuiveren en
te karakteriseren.
 De studenten kunnen de verkregen resultaten
karakteriseren met spectroscopische technieken.
 De studenten kunnen de resultaten (inbegrepen
deze uit spectroscopie of chromatografie) correct
interpreteren en rapporteren in het
laboratoriumschrift.
 De studenten kunnen de mechanismen van de
reacties die worden uitgevoerd, beredeneren en
uitleggen.
 De meeste experimenten kennen een 'probleemoplossende' aanpak, waarbij aandacht wordt besteed
aan onderzoeksmethodiek.
 De studenten kunnen op zelfstandige basis de juiste
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maatregelen uitvoeren voor een veilige
syntheseprocedure met aandacht voor milieuaspecten.
Korte omschrijving van de vakinhoud

Het aanleren van een aantal basale identificatie
technieken. De student ontwikkelt en verfijnt zijn/haar
experimentele vaardigheden, en past de theoretische
kennis uit het college toe op de experimenten. (De
syntheses worden deels op macroschaal (2-10 g) en
deels op microschaal (50-100 mg) uitgevoerd). Het
practicum stelt de studenten in staat om hands-on
vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stellen om
onderzoek en experimenten uit te voeren in de
anorganische chemie of andere disciplines en in staat
stellen om concepten toe te passen die gaan over de
structuur, bindingen, elektronische eigenschappen, en
de chemische reactiviteit van coördinatie complexen,
organometaalcomplexen en anorganische materialen.

Onderwijsvorm:
•
Colleges
•
Excursies

Toepassen van academische
vaardigheden, communicatie vaardigheden door
vastleggen van de uitgevoerde experimenten.

Vereiste voorkennis

Anorganische chemie I + practicum
Anorganische chemie II (theorie)

Wijze van toetsen

Inzet en verslagen van de praktijkonderdelen.
Lab uitvoering en Lab verslagen;
Een deel-tentamen en een eind tentamen.
Experimenten en lab verslagen moeten voltooid zijn

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof

Lab examen zullen worden gegeven in het midden en
aan het eind van het semester. Deze zullen open lab
noteboek zijn. Studenten zijn verantwoordelijk om hun
lab notebook met hun te hebben tijdens het examen.

Wijze van vaststellen eindcijfer

Het eind cijfer voor dit vak zal gebaseerd zijn op de
volgende distributie:
 Lab uitvoering en Lab verslagen (75%)
 Lab Quizzes (5%)
 Deel tentamen (5%)
 Final Exam (15%)

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
 Literatuur (uitgereikt tijdens het practicum)
 Lab Manual
 Laboratory Notebook
Aanbevolen: Scientific calculator aanschaffen voor
gebruik in de klas en tijdens tentamens
Vereist tijdens practicum:
 Safety bril
 Lab jas
 Lange nitril handschoenen
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Naamcursus

Fysische chemie II (Thermodynamica II)

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus
student(e):

101
Semester 4; BII
(Prof. A. Pilot)
kan

de

 Klassieke thermodynamica toepassen (de hoofdwetten,
chemische potentialen, de Carnot cyclus, Maxwell relaties,
Gibbs-Duhem, Clausius-Clapeyron, vriespuntverlaging en
kookpuntverhoging).
 De student kan de principes van de thermochemie uitleggen en
kan deze gebruiken in oefeningen (chemisch evenwicht).
 Thermodynamische toestandsgrootheden (druk, entropie,
energie) berekenen uit statistische eigenschappen van
moleculaire systemen (Boltzmann verdeling, toestandsom,
partiële afgeleiden, equipartitie) en de verschillende
evenwichtsconstanten, zowel theoretisch (gegevens opzoeken
in de bibliotheek en op het internet) als uit experimentele
gegevens.
 De ideale gaswet afleiden via de translationele toestandsom.
 Uitleggen hoe moleculaire interacties leiden tot niet-ideaal
gedrag in vloeistoffen en gassen, bijvoorbeeld condensatie
zoals beschreven door de van der Waals vergelijking.
 Berekenen hoe eigenschappen van vloeistofmengsels
(dampdruk, oplosbaarheid) afhankelijk zijn van de interacties
tussen de componenten in het mengsel (reguliere mengsels).
 Berekenen hoe elektrische afscherming door vrije ionen de
oplosbaarheid van zouten verandert (Debyelengte, DebyeHückel theorie).
 Berekenen hoe de grensvlakspanning van invloed is op
capillaire stijging, bevochtiging van een stof door een vloeistof
en adsorptie van zeep of eiwitten aan grensvlakken.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Het vak Fysische Chemie II belicht fysische eigenschappen van
reële gassen en vloeistoffen vanuit twee gezichtspunten: de klassieke,
macroscopische thermodynamica en de statistische thermodynamica.
De klassieke thermodynamica geeft nuttige relaties tussen meetbare
grootheden, zonder kennis van wat er zich afspeelt op
microscopische schaal. Met de statistische thermodynamica wordt,
vanuit een microscopische beschrijving, de macroscopische
eigenschappen van een systeem, in volledige overeenstemming met
de klassieke beschrijving berekend. Deze cursus doet relatief veel
beroep op wiskundekennis eerder opgedaan in de scheikunde studie.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis

Activerende en interactieve hoorcolleges en opdrachten die in
groepsverband gemaakt worden

Wijze van toetsen

Schriftelijk tentamen met open vragen. Discussie in groepsverband
en presenteren voor vakgenoten

Algemene chemie I en II, Algemene natuurkunde en Toegepaste
lineaire algebra en Toegepaste analyse
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Voorwaarden voor afleggen tentamen

Afgeronde voorkennis van voorkennis vakken

Tentamenstof

Hoofdstukken uit het voorgeschreven boek

Wijze van vaststellen eindcijfer

Voor schriftelijk tentamen:
Gewicht: tentamen 65%
Klas participatie 20%
Presentatie : 15 %

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:
An introduction to chemical thermodynamics
Author: G.J.M. Koper
Year 2009; tweede editie
Hoofdstuk 1 t/m 10
W. Atkins & Julio De Paula, Physical chemistry, druk 7 (ISBN
0198792859), druk 8 (ISBN 9780198700722 of ISBN
0198700725), druk 9 (ISBN 9780199543373) of druk 10 (ISBN
9780199697403).
Aanbevolen: aanvullend materiaal op de Moodle website

Naam cursus

Practicum Fysische chemie II

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de student(e):

101
Semester 4; B II
(Prof. A. Pilot)


De student heeft praktische kennis ontwikkeld van
de fundamenten (postulaten) van de kwantum
chemie en hoe deze postulaten worden gebruikt om
de chemische binding, moleculaire structuur en
spectroscopie af te leiden.



De student kan praktisch de beweging van een groep
atomen tijd voor temperatuur, druk en eventueel
bekend elektromagnetisch veld simuleren door het
berekenen van de evolutie van een systeem van
deeltjes tijd.



De student begrijpt de thermometrie (uitzetting van
stoffen door temperatuurverhoging)

Korte omschrijving van de vak inhoud

In het practicum maakt de student kennis met de
fysische chemie. Onderwerpen als kinetiek, de
verschillende vormen van spectroscopie, diffractie,
computationele chemie die al dan niet in vorige
opleidingsonderdelen aan bod kwamen worden
geïntroduceerd of verder uitgediept a.d.h.v. een handson aanpak.

Onderwijsvorm:

Activerende experimenten
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•
Colleges
•
Excursies
Vereiste voorkennis

Fysische chemie I en II (theorie)

Wijze van toetsen

Lab uitvoering en Lab verslagen;
Een deel-tentamen en een eind tentamen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Experimenten en lab verslagen moeten voltooid zijn

Tentamenstof

Practicum

Wijze van vaststellen eindcijfer

Het eind cijfer voor dit vak zal gebaseerd zijn op de
volgende distributie:
 Lab uitvoering en Lab verslagen (75%)
 Lab Quizzes (5%)
 Deel tentamen (5%)
 Final Exam (15%)

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Boeken
 Tijdschriften
 Software

Boek:







W. Atkins & Julio De Paula, Physical
chemistry, druk 7 (ISBN 0198792859),
druk 8 (ISBN 9780198700722 of ISBN
0198700725), druk 9 (ISBN
9780199543373) of druk 10 (ISBN
9780199697403).
Aanbevolen: aanvullend materiaal op de
Moodle website
Lab Manual
Laboratory Notebook

Aanbevolen: Scientific calculator aanschaffen voor
gebruik in de klas en tijdens tentamens
Vereist tijdens practicum:
 Safety bril
 Lab jas
 Lange nitril handschoenen (indien nodig)
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SEMESTER 5
Naam cursus

Academische vaardigheden AcVa3

Studiepunt
Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

2
20 u in het semester
5; B II
M. Hiwat-Mahabiersing
 wetenschappelijke bronnen zoeken, vinden en
juist refereren
 wetenschappelijk argumenteren
 een tekst schrijven op academisch niveau
 een wetenschappelijk artikel onder
begeleiding interpreteren
 een wetenschappelijke poster maken
 uitleggen waar een probleemstelling, een
hypothese en en conclusies aan moeten
voldoen
 een abstract schrijven
In dit laatste deel van de academische vaardigheden
(AcVa3) komen de wetenschappelijke vaardigheden
aan de orde zoals academisch schrijven,
wetenschappelijke artikelen begrijpen, schrijven en
een poster maken. Verder leert de student waar een
probleemstelling, hypothese en conclusies aan moeten
voldoen. Ook leert hij bronnen op een juiste manier
vast te leggen en te voorkomen dat hij plagiaat pleegt.
Voor dit curriculumonderdeel mogen eventueel
dezelfde artikelen gebruikt worden als voor het
onderdeel “Voorbereiding bachelor project”.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Onderwijsvorm:
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer

Collegemateriaal:

Workshops
Opdrachten
Portfolio bevattende:
a. Een review over een artikel gepubliceerd in
een peer reviewed journal
b. Een poster over het artikel uit a.
c. Concept van de probleemstelling, hypothese
en conclusies van het Bachelor project
d. Outline van een abstract
BI en II
n.v.t.
zodra de inhoud van het portfolio goed bevonden is,
krijgt de student de beoordeling “voldaan”.
Toetsingscriteria worden vooraf aan de student
meegedeeld.
Hand outs, syllabus
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Naamcursus

Inleiding in de Industriële en technische chemie

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:

59
Semester 5; BII
Ir. P. Andeweg

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

 Heeft de student fundamenteel begrip van de chemische en
technologische concepten van de belangrijkste chemische processen
in de olie raffinage, (petro)chemische industrie, fijn chemie,
levensmiddelentechnologie, en lab on a chip.
 Heeft de student inzicht in de structuur van de chemische
procesindustrie
 Heeft de student inzicht in de processen voor de
grondstofvoorziening voor conversieprocessen.
 Heeft de student kennis van belangrijke conversieroutes en is op de
hoogte van de belangrijkste concepten waarop conversieroutes
gebaseerd zijn .
 Kan de student de nieuw verworven kennis operationeel maken voor
het analyseren en conceptueel ontwerpen van conversie processen.

Korte omschrijving van de vakinhoud

IC is het vakgebied dat zich bezighoudt met de productie van stoffen op
grote schaal met behulp van chemie en allerlei andere vakken. Het
essentiële van IC ligt in de integratie van diverse disciplines.
Hiertoe wordt een aantal industrieel relevante processen kritisch
doorgelicht, waarbij de nadruk ligt op de feed stocks, thermodynamica,
en kinetiek van deze processen.
De volgende onderwerpen en processen komen (onder voorbehoud) aan de
orde: Raw materials; Processes in the Oil Refinery; Base Chemicals;
Naphta Cracking; Coal Gasification; Ammonia Synthesis; Methanol
Synthesis; Homogeneous Catalysis (Wacker Oxidation, Acetic Acid,
Hydroformylation); Biotechnology; Fine Chemistry; New Thinking &
Alternative Approaches; Biobased Economy.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis

Activerende hoor- en werkcolleges+ excursie(s) + opdracht(en)

Wijze van toetsen

Opdracht en schriftelijk tentamen

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Afgeronde voorkennis vakken

Algemene chemie I en II + (An)Organische chemie I, Algemene chemie
I en II, Thermodynamica I en II
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Tentamenstof

Hoofdstukken uit de voorgeschreven boeken

Wijze van vaststelleneindcijfer

- een schriftelijk tentamen dat 75% van het eindcijfer bepaalt ;
- een opdracht dat 25% van het eindcijfer bepaalt
Boeken:
- Moulijn, JA et al. [2013] - Chemical Process Technology
{ John Wiley @ Sons Ltd., ISBN 0 0471 630624 }

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

- Wesselingh, JA et al. [2005] - Van aardgas naar methanol
{ VSSD, ISBN 978 90 4071 3040 }
Aanbevolen / Aanvullend Materiaal op de Moodle website.

Naamcursus

Inleiding in de chemometrie

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

45
Semester 5; BII
Dr. Fredriksson(?)

Korte omschrijving van de vakinhoud

De cursus geeft een overzicht van de fundamentele chemometrie, soms
zeer kort beschreven als 'data-analyse in de chemie'. De focus ligt op de
analyse van multivariate datasets, waarbij voor elk monster meerdere
metingen beschikbaar zijn. Voorbeelden uit alle sectoren van de
natuurwetenschappen zal deze cursus nuttig maken voor studenten met
zeer diverse achtergronden. Tijdens de cursus zullen verschillende
chemometrische technieken worden bestudeerd. Een korte en nietuitputtende lijst van gebieden waar deze technieken van toepassing zijn:
beeldanalyse (bv tumor indeling op basis van MRI-beelden), microarray
data (het vinden van genen met vergelijkbare kenmerken), proteomics
en metabolomics (het vinden van biomarkers die indicatief zijn voor
specifieke ziekten), enz. de volgende onderwerpen zullen aan de orde
komen: Multivariate analysis (PCA), Clustering (hierarchical, k-means)
Classification (discriminant analysis, nearest-neighbour methods),
Multivariate regression (PCR, PLS) waarvan een behandeld en verder
uitgewerkt zal worden.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereiste voorkennis

Activerende hoorcolleges + seminaries (presenteren voor vakgenoten)

 De student kan de principes achter de belangrijkste chemometrische
methoden beoordelen.
 De student weet wanneer en hoe deze toe te passen.
 De student heeft praktische ervaring in het toepassen van deze
methoden op eenvoudige datasets.

Statistiek
Toegepaste Lineaire Algebra

Faculteit der Wis en Natuurkundige wetenschappen Bachelor Scheikunde 77

Basis kenns van Matlab
Wijze van toetsen

Twee opdrachten worden uitgevoerd in groepen van 2 studenten

Voorwaarden voor afleggen tentamen

Afgeronde voorkennis vakken

Tentamenstof
Wijze van vaststelleneindcijfer

Hoofdstukken uit het voorgeschreven boek
Aantal behaalde punten gedeeld door 2

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader
 Boeken
 Tijdschriften
 Software

Een reader, een gids voor de computer oefeningen, en diverse data sets.
Massart, Vandeginste et al., Handbook of chemometrics and
qualimetrics, parts A and B.

Aanbevolen: aanvullend materiaal op de Moodle website

Naam cursus

Programmeren in Matlab

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

56
Sem 5/B-II
Ir. G. van Dijk
 De werking van programma-code in Matlab doorgronden
 Algoritmen ontwerpen en implementeren
 Gestructureerd programmeren voor het doorrekenen van
wiskundige/technische/scheikundige problemen.

Korte omschrijving van de vakinhoud

Instructies en Practica:







Onderwijsvorm:
•
Colleges
•
Excursies
•
Opdrachten
Vereiste voorkennis
Wijze van toetsen

Navigeren in Matlab
Grammatica, Syntax en Semantiek.
Matrices & Vectoren.
For/While lus
Conditionele statements
‘Scheikundige’ toepassingen

Docentgestuurd (hoorcolleges, practica)

-

Practicum Opdrachten (minimaal 5,50)
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Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof
Wijze van vaststellen eindcijfer
Collegemateriaal:

Dictaat/Reader/PDF

Boeken

Internet

Moodle

Schriftelijke Toets (minimaal 5,50)

College Handouts
Crash Course 2.0, Introduction to Matlab; C. Sirianni, BSc
Eindcijfer = Gemiddelde van Practicum en Toets
- College Handouts
- Crash Course 2.0, Introduction to Matlab; C. Sirianni, BSc
- Matlab R2014b
- Moodle

Keuzevakken: (nog niet af)

Naamcursus

Introduction to Chemical Ecology (keuzevak 1)

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

40
Semester 5; B II
Dr. B. Usachev
 Students will be familiar with a number of analytical,
behavioral, and experimental techniques used to analyze
chemical compounds that mediate ecological
interactions.


Students will be familiar with the general structures of
organic molecules and the relationship between structure
and function.



Students will be able to categorize ecological
interactions and potential mechanisms by which they are
mediated.



Students will be able to read and synthesize findings
from original scientific research in chemical ecology by
studying and discussing the primary literature.

Korte omschrijving van de vakinhoud

"Chemical signals are ubiquitous and can be found in nearly all
biological interactions, from bacterial communication to elephant
social groups The study of chemical ecology thus offers both
powerful insight into these biological processes, as well as
ecologically-based applications for agriculture, manufacturing, and
medical industries. Chemical cues can be used to protect a crop
from disease, safeguard food from pests, or prevent the spread of
malaria, among many others. As such, it is an incredibly important
field or study for both basic and applied sciences.
The theoretical part will contain lectures as online presentations,
whereas the practical part will involve assignments to work "on
paper"/with computer.

Onderwijsvorm:
• Colleges

Presentations.
Assignments.
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• Excursies
• Opdrachten
Vereistevoorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaarden voor afleggen tentamen
Tentamenstof

Basic skills in chemistry
Schriftelijk
Minimum pass mark and higher.
" Bacterial cell-cell signalling.
Introduction. Bacterial signalling system. N-acylated homoserine
lactones. AI-2 signalling. Ecological role of bacterial signals.
Sources of inducers and signal antagonists. Conclusions.
Chemical ecology of marine bacteria and algae.
Introduction. Ecological roles of bacterial and algal compounds.
Feeding deterrence. Allelopathic functions. Associational
resistance. Pheromones and settlement cues. Temporal and spatial
variability of defensive compounds. Intraspecific patterns.
Geographic patterns. Environmental mediation of chemical
variation. Conclusions.
Chemical signals in coral reefs
Introduction. Feeding attractants. Feeding deterrents. Predator
detection and alarm substances. Induced defenses. Mate and kin
recognition. Associational chemical defenses. Larval settlement.
Antifouling. Conclusions.
Chemical communication in fish.
Introduction. Steroid pheromones. Chemically-mediated antipredator strategies. Classes of chemical cues. Chemical
deterrents. Injuryreleased chemical alarm cues. Chemical cues
released by predators. Cues from the predator’s digestive tract.
Chemically- mediated responses to predation risk. Familial and
status recognition. Conclusions

Wijze van vaststelleneindcijfer

An assignment containing at least five examination questions.
The questions may be divided into sub-questions. An increment
for each question/sub-question.

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Dictaat/reader Book:
J. D. Hardege. (Ed.). Chemical Ecology. Encyclopedia of Life
Support Systems, ISBN- 978-1-84826-179-2, Eolss  Books 
Magazins  Software Publishers Co.Ltd., Oxford, United
Kingdom.



Boeken



Tijdschriften



Software

Recommended : additional material on the Moodle website;
presentation materials.
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Naamcursus

Chemical Ecology (keuzevak 2)

Contacturen per semester
Semester en studiefase
Naam docent
Leerdoelen:
Na afloop van de cursus kan de student(e):

40
Semester 5; B II
Dr. B. Usachev
 Students will be familiar with a number of analytical,
behavioral, and experimental techniques used to analyze
chemical compounds that mediate ecological
interactions.


Students will be familiar with the general structures of
organic molecules and the relationship between structure
and function.



Students will be able to categorize ecological
interactions and potential mechanisms by which they are
mediated.



Students will be able to read and synthesize findings
from original scientific research in chemical ecology by
studying and discussing the primary literature.

Korte omschrijving van de vakinhoud

"Chemical signals are ubiquitous and can be found in nearly all
biological interactions, from bacterial communication to elephant
social groups The study of chemical ecology thus offers both
powerful insight into these biological processes, as well as
ecologically-based applications for agriculture, manufacturing, and
medical industries. Chemical cues can be used to protect a crop
from disease, safeguard food from pests, or prevent the spread of
malaria, among many others. As such, it is an incredibly important
field or study for both basic and applied sciences.
The theoretical part will contain lectures as online presentations,
whereas the practical part will involve assignments to work "on
paper"/with computer.

Onderwijsvorm:
• Colleges
• Excursies
• Opdrachten
Vereistevoorkennis
Wijze van toetsen
Voorwaardenvoorafleggententamen
Tentamenstof

Presentations.
Assignments.

Basic skills in chemistry
Written tests.
Minimum pass mark and higher.
Biological effects of compounds.
Introduction. Biological responses to chemicals in the
environment. Effects of heavy metals. Effects of organic
contaminants. Effects of radiation. Detection and assessment:
biomarkers. Conclusions.
Biosynthesis of chemical signals, de novo synthesis and
secondary metabolites.
Introduction. Polyketide pathway: fatty acids and polyketides.
Anthraquinones. Secondary fatty acids and prostaglandins.
Alternative pathways for polkyketide biosynthesis. Shikimate
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pathay. Chorismic acid derivatives. Cinnamic acid and
derivatives. Lignans. Flavenoids. Control of shikamic acid
derivatives. Mevalonic acid pathway: Isoprenoids. Monoterpenes.
Sesquiterpenes. Diterpenoids. Control of isoprenoid biosynthesis.
Non-mevalonate terpenoid biosynthesis. Conclusions.
Inter and intraspecificity of chemical communication.
Introduction. Allelochemics. Pheromones. Interspecific chemical
communication. Allomones, kairomones. Intraspecific chemical
communication. Lepidoptera pheromones. Bioassays. Monitoring
and mass trapping. Conclusions.
Chemical ecology and pest management.
Introduction. Semiochemicals and their application in insect pest
management. Insect pheromones as monitoring tools. The
“Attractacide strategy”. “Marking” pheromones, alarm
pheromones. Conclusions.
Chemical ecology in relation to medicine and
pharmaceuticals. Chemical defenses. Antimicrobal defenses
from plants, fungiand arthropods. Therapeutic model. Natural
products with a narrow biological function. Conclusions.
Wijze van vaststelleneindcijfer

An assignment containing at least five examination questions.
The questions may be divided into sub-questions. An increment
for each question/sub-question.

Collegemateriaal:
 Dictaat/reader

Dictaat/reader Book:
J. D. Hardege. (Ed.). Chemical Ecology. Encyclopedia of Life
Support Systems, ISBN- 978-1-84826-179-2, Eolss  Books 
Magazins  Software Publishers Co.Ltd., Oxford, United
Kingdom.



Boeken



Tijdschriften



Software

Recommended : additional material on the Moodle website;
presentation materials.
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Verklarende woordenlijst:
AdeK:
Anton de Kom Universiteit van Suriname
AdeKUS:
Anton de Kom Universiteit van Suriname
AV:
Academische vaardigheden
BAK:
Bestuurs en administratiekantoor
DB:
Dagelijks Bestuur
FHum:
Faculteit der Humaniora
FMeW: Faculteit der Medische wetenschappen
FMijW: Faculteit der Maatschappijwetenschappen
FTeW:
Faculteit der Technologische wetenschappen
FWNW:
Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen
OER:
Onderwijs- en examenregelingen
RC:
richtingscoordinator
RSA:
Regional Sports academy
SLB:
studentenloopbaanbegeleiding
Sp:
studiepunt
StudCie:
studentencommissie
StuZa:
Bureau studentenzaken
TAP:
technisch en administratief personeel
UCC:
Universiteits computer centrum
Wnd:
waarnemend
Bijlage 1: OER
Bijlage 2: Plattegrond AdeKUS
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