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Woord vooraf 

Geachte Student,  

Van harte welkom bij de studierichting Agrarische Produktie. Wij zijn vereerd door jouw keuze voor 

een opleiding bij onze studierichting. Deze studiegids geeft algemene informatie over de driejarige 

Bacheloropleiding.   

De huidige ontwikkelingen op de internationale agrarische markt zoals bijv. het wegvallen van 

preferentiële regelingen voor afzet en de steeds strenger wordende eisen die door afnemers gesteld 

worden dwingen ons tot een marktgerichte productie. De bijdrage van de agrarische- en bossector 

aan het nationaal inkomen van ons land is ondanks enorme beschikbaarheid aan land en grote 

hoeveelheden zoetwater, nog gering. Suriname import meer agrarische producten dan er wordt 

verdiend aan de export van deze producten. Voor het veranderen van deze situatie is het wenselijk 

dat  wij de totale agro-produktieketen moeten beheersen als ook moeten voldoen aan de strenge 

internationale eisen die heden ten dage gesteld worden voor een goed export product.  

Tijdens de studie zal je de kennis en vaardigheden meekrijgen die nodig zijn om een wezenlijke 

bijdrage te leveren aan het verder tot ontwikkeling brengen van onze agrarische en/of bossector. Na 

afronding van de studie kan je zowel bij de overheid, parastatale- als particuliere bedrijven een baan 

vinden. Een andere interessante uitdaging vormt het opzetten en managen van een eigen bedrijf.  

De mogelijkheid bestaat ook voor het volgen van een vervolgopleiding en wel de MSc. opleiding. 

Hierbij is verdere specialisatie in een bepaald aspect van de studie een optie.   

De studierichting Agrarische Produktie biedt een driejarige  wetenschappelijke opleiding die zodanig 

is opgezet dat je voldoende technische kennis opdoet om agrarisch produktieprocessen te 

analyseren en te optimaliseren.   

De opleiding is breed van opzet en bevat elementen die van belang zijn voor een wetenschappelijke 

agrarische opleiding. Opgemerkt moet worden dat de focus hier ligt op duurzame 

produktiesystemen,  produktie van gezond voedsel van top kwaliteit waarbij het behoud van een 

goed leefbaar milieu voor mens, dier en plant centraal staat. 

Met het aanbieden van deze driejarige bachelor opleiding volgen wij de internationale trend van het 

“Bachelor (3jaar)-Master (2 jaar) model, BAMA” in het hoger onderwijs. Na afronding van de 

Bachelor opleiding wordt je in staat geacht met succes een vervolg opleiding op Master niveau te 

volgen.  

Wij wensen jullie veel succes toe met de studie. 

Mw. Lydia Ori, Ph.D.  
Richtingscoördinator Studierichting Agrarische Produktie  
September 2017 
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JAARPROGRAMMA COLLEGEJAAR 2017-2018  

PERIODE  ACTIVITEITEN  WEEK  

AANTAL  
WKN  

 BEGIN  EINDE           

Ma 02 okt 17 Vr 06 okt 17 Introductieweek studenten 40 1 

Ma 09 okt 17  Diagnostische toets eerstejaars studenten 40  

ma 02 okt 17  di 31 okt 17  HERTENTAMEN PERIODE 1)    

ma 09 okt 17    openingscollege   41   

ma 09 okt 17  Vr 03 nov 17 colleges algemene vakken 1e jaars studenten  
Tijd: 13:30-15:30 uur 4)  

 41-43  

wo  01 nov 17    Dies Natalis   44   

ma 06 nov 17  vr 02 mrt 18 COLLEGES ONEVEN SEMESTERS  45-05  15  

ma 06 nov 17  vr 22 dec 17  Collegeblok 1 45-51 7 

ma 08 jan 18  vr 12 jan 18  werkweek  2  1  

ma  15 jan 17  vr 0 mrt 18  Collegeblok 2  3-9 7 

ma 25 dec  17  vr 05 jan 18  VAKANTIE DOCENTEN?STUDENTEN  52-01  2 

ma 05 mrt 18  vr 09 mrt 18  Studieweek studenten  10    

do 08 mrt 18   faculteitsvergadering  10   

ma 12 mrt 18  di 03 apr 18  TENTAMEN ONEVEN SEMESTERS 2) 11-13   

ma 30 apr 18  vr 04 mei 18  Inleveren tentamenresultaten oneven semesters  18   

wo 04 apr 18 vr 20 jul 18 COLLEGEPERIODE EVEN SEMESTERS 14-29  16 

wo 04 apr 18 vr 18 mei 18 collegeblok 1 14-20  7  

Ma 21 mei 18 Vr 01 jun 18 Werkweken 3)  21-22 2  

Ma 04 jun 18 Vr 20 jul 18 Collegeblok 2  23-29  7  

Ma 23 jul 18 Vr 27 jul 18 Studieweek studenten  30   

Ma 30 jul 18  Ma 20 aug 18 TENTAMENS EVEN SEMESTERS 31-33   

Di 21 aug 18 Vr 31 aug 18 Correctieperiode en inleveren tentamenresult.  34-35  2 

Vr 31 aug 18  faculteitsvergadering   

Ma 03 sep 18 Vri 28 sep 17 VAKANTIE DOCENTEN/STUDENTEN 36-39 4 

Do 02 nov 17  Buluitreiking 41  

Do 25 jan 18  Buluitreiking 50  
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Do 24 mei 18  Buluitreiking 15  

Wo 08 aug 18  Buluitreiking 32  

     

1) op 31 okt 2016  inhaal van de tentamens van 10 okt. 2016  
2) introductieweek is door STUDCIE gepland van 26 t/m 30 sep 2016  

 
 
1. DE FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 
Inleiding 
 
De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) kwam tot stand bij Staatsbesluit van 10 

juli 1986 (Staatsblad 1986, no. 39), hetgeen terugwerkt tot 17 oktober 1983. De Faculteit heeft 

vanaf oktober 2003 tot taak de verzorging van een Bachelor of Science opleiding met een 

studieduur van drie jaar. 
 
Studierichtingen 
 
De FTeW heeft zes studierichtingen, te weten: 
 

1. Agrarische Produktie (AP) (AP) 
2. Delfstof Produktie (DP) 
3. Electrotechniek (ET)  
4. Infrastructuur (IS) 
5. Milieuwetenschappen (MW) 
6. Werktuigbouwkunde (WB) 

 
 
Verder werkt de Faculteit Wis-Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) ondersteunend  naar de 6 
studierichtingen met  de Bachelor opleidingen t.w.: 
 

1. Wiskunde/Natuurkunde  
2. Scheikunde/Biologie  

 
 
Bestuur 
 
Het hoogste beleidsorgaan binnen de Faculteit wordt gevormd door de Faculteitsvergadering, 

bestaande uit alle leden van het wetenschappelijke corps, twee vertegenwoordigers van het 

technische en administratief personeel en twee vertegenwoordigers van de studenten. Zij komt 

minimaal éénmaal per semester bijeen. 
 
De studierichtingen  hebben respectievelijk een Richtings-coördinator (Rc ) en komen 

bijeen in hun Richtingsvergaderingen. 
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Het Faculteitsbestuur, bestaande uit de Decaan, een Secretaris, alle Richtingscoördinatoren,  één 

vertegenwoordiger van het Technische- en Administratief personeel en één vertegenwoordiger 

van de studenten, zorgt voor de uitvoering van het beleid zoals is vastgesteld door de 

Faculteitsvergadering; zij komt minstens twee maal per maand bijeen. 
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De leden van het wetenschappelijke corps in het Faculteitsbestuur worden voor een periode van 

twee jaren gekozen door de daartoe gerechtigde leden van de Faculteitsvergadering. Het 

dagelijks bestuur van de Faculteit, bestaande uit de Decaan en de Secretaris, zorgt voor de 

uitvoering van het beleid in engere zin en kan acute beslissingen nemen die in het belang van de 

Faculteit nodig worden geacht. 

 
Voor de periode januari 2017 – januari 2019 is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld: 
 
Dhr. Dr. R. Nanan (Decaan) 
 
Mw. L. Joyette M.Sc. (Secretaris) 
 
 
Voor dezelfde periode bestaat het Faculteitsbestuur uit de eerder genoemde leden aangevuld met: 
 
Mevr. Dr. Lydia Ori, Ph.D. (Rc. Agrarische Produktie) 
 
Dhr. Prof. Dr.Th.Wong (Rc. Delfstofproduktie) 
 
Dhr. C. Wijngaarde, MSc. (Rc. Electrotechniek) 
 
Dhr. M. Dasai MSc. (Rc. Infrastructuur) 
 
Dhr. M. Huisden, Ph.D. (Rc. Milieuwetenschappen) 
 
Dhr. S. Bissessar, MSc. (Rc. Werktuigbouwkunde) 
 
Dhr. E. Scheek (Vertegenwoordiger van de studenten) 
 
 
 
De Examencommissie 
 
De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een voorzitter en een secretaris, die door de 

Faculteitsvergadering worden gekozen. De commissie bestaat verder uit één vertegenwoordiger 

van elke richting, die door de daartoe gerechtigde richtingsmedewerkers wordt gekozen. Voor de 

periode 2015 - 2017 bekleedt Mw.W. E. Markiet de functie van vertegenwoordiger van de 

studierichting Agrarische Productie binnen de Examencommissie. De Examencommissie wordt 

bijgestaan door twee administratieve medewerkers, mevrouw N. Sughrue en mevrouw A. Carilho. 
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De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn: 
 
- Het vaststellen van de uitslag voor iedere student voor elk examen, een en ander met in 

achtneming van de bepalingen van het examenreglement.  

 

- Het doen van voorstellen aan het Faculteitsbestuur ten aanzien van de uitoefening van 
werkzaamheden op het gebied van het afnemen van tentamens en examens.  

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

 
De Opleidingscommissie 
 
Elke studierichting kiest uit haar midden een lid die zitting neemt in deze commissie. 
 
Het doel van de opleidingscommissie is het bewaken van de kwaliteit van de bachelor 

wetenschappelijke opleidingen verzorgd aan de FTeW, op basis van de accreditatie normen 

voor hoger en wetenschappelijk onderwijs. 
 
Taken van de Opleidingscommissie zijn: 
 

1. Schrijftelijk advies uitbrengen over onderwijsprogramma’s,   
2. Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van onderwijs  

 
3. Advies uitbrengen aan het decanaat over alle aangelegenheden betreffende het 

onderwijs   
4. Bewaakt de kwaliteit van onderwijsprogramma’s verzorgd aan de faculteit.  

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

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

met de studentenproblematiek.   
- Het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. 

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

 
Verkiezing van de Studentencommissie vindt jaarlijks omstreeks november plaats. 
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Het Faculteitsbureau 
 
Het Faculteitsbureau is de administratieve arm van de Faculteit. Dit bureau wordt momenteel 

geleid door de Chef de Bureau, mw. M. Picado. Zij wordt bijgestaan door de medewerkers op de 

administratie. 
 
Het Faculteitsbureau heeft tot taken:  
- Het bijstaan van het dagelijks bestuur in haar werkzaamheden.  
- Het bijstaan van de RC’s in hun werkzaamheden.   
- Het bijstaan van de Examencommissie en alle overige Bestuurs- en Faculteitscommissies in 

hun werkzaamheden.   
- Contacten onderhouden met alle geledingen van de Faculteit.  
- Het geven van informatie aan de studentengemeenschap.  
- Het verzorgen van dictaten, roosters, tentamens, e.d.   
- Het bijhouden van de studentenadministratie.  

 
 

 
Belangrijke tips 

 
1. Zorg ervoor dat je het examenreglement ophaalt en goed leest.   
2. Schrijf je tijdig in voor de diverse tentamens; indien je verzuimt dat te doen mag je niet 

aan de tentamens deelnemen; let erop dat je op de juiste lijsten intekent.  
3. Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de tentamens.   
4. Lever verslagen prompt in. Laat de verslagen niet liggen tot je toe bent aan het 

afstuderen.  
5. Houd de deadlines in de gaten! De tijd gaat heel hard.   
6. Let op de prikborden. Er staan belangrijke mededelingen daarop.  

 
 
 
 

Moodle 
 
Moodle is de digitale leeromgeving van adeKUS en vele docenten van onze richting bieden hun 
vakken aan via dit systeem. Voornamelijk collegemateriaal, inlevering van opdrachten, wijzigingen 
in colleges worden hierop aangegeven. Bij de inschrijving op AdeKUS, zal je automatisch je inlog 

gegevens ontvangen en een adekus-email adres. Je Moodle account kan je aan het begin van het 
collegejaar afhalen bij Bureau Studentenzaken in het Bakgebouw. Je uvs-email adres gebruiken 
naar communicatie met docenten e.d. is verplicht. 

 
De intekenlijsten voor het maken van een tentamen worden ook op Moodle geplaatst door de 
secretaresse van de studierichting mevrouw Ranoe Amrith. Bij haar kunt u ook terecht voor vragen 

en uitleg m.b.t. Moodle en dergelijke. 
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2. DE STUDIERICHTING AGRARISCHE PRODUKTIE  

 

Missie 

 
De studierichting Agrarische Produktie wenst de overdracht van kennis m.b.t. de agrarische 

sector te verbeteren middels kennisvergaring, kennisontwikkeling en innovaties om de produktie 

gerichte duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector te bevorderen, zodat ingespeeld kan 

worden op de behoefte aan gezond voedsel met behoud van een goed milieu voor mens, dier en 

plant. 
 

De Opleiding 

 
De Bacheloropleiding is een dagopleiding en duurt drie jaar. De opleiding is opgebouwd uit een 

Bachelor-I fase (het eerste jaar) en een Bachelor-II fase (het tweede en derde jaar). Tijdens de 

studie Agrarische produktie wordt er kennis verworven over planten, land-en waterdieren en de 

verwerking van agrarische producten. Er worden tevens vaardigheden ontwikkeld waarmee de 

mogelijkheden van plantaardige en dierlijke produktie beter benut kunnen worden. 
 

Oriëntaties 
 
De afstudeeroriëntaties die aangeboden worden zijn: 
 
- Agroprocessing  
- Aquacultuur en visserij  
- Bosbouw 

- Landbouw  
- Veeteelt 

 
Het eerste jaar is voor de oriëntaties landbouw, bosbouw, veeteelt en aquacultuur-visserij vrijwel 

uniform. Studenten die bij de inschrijving al weten dat ze voor één van deze oriëntaties zullen 

kiezen kunnen het zich veroorloven om pas aan het eind van het eerste studiejaar een definitieve 

keuze te maken (let er wel op dat in het tweede semester voor de oriëntaties landbouw en 

bosbouw het vak Inleiding in de geologie van Suriname gevolgd dient te worden). 
 
Het eerstejaarsprogramma voor de oriëntatie agroprocessing verschilt enigszins van het 

programma van de overige oriëntaties. Studenten die interesse hebben in de oriëntatie 

agroprocessing, dienen om die reden al bij de start van het eerste semester hun keuze voor dit 

programma te maken. In jaar twee vindt de verdieping in het vakgebied waarvoor de student 

gekozen heeft plaats. In het derde jaar van de opleiding, bestaat de mogelijkheid voor verdere 

verdieping in een deel van het vakgebied middels het volgen van keuzevakken. In het laatste 

semester kan er afgestudeerd worden na het uitvoeren van wetenschappelijk of toegepast 

onderzoek. Het afstudeerproject is een stukje zelfwerkzaamheid van de student op 

wetenschappelijk niveau,dat onder begeleiding van één of meerdere docenten wordt uitgevoerd.  
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Oriëntatie landbouw. 
 
Hier wordt geleerd hoe planten en plantaardige produkten op een duurzame, efficiënte en 

milieuvriendelijke manier geproduceerd kunnen worden en hoe er waarde toegevoegd kan 

worden aan de primaire agrarische produkten. Tevens wordt inzicht verkregen in het managen van 

een agrarisch bedrijf. 
 
Oriëntatie Bosbouw. 
 
Duurzame produktiesystemen, het beheer en de exploitatie van het tropisch regenwoud staan bij 

deze studie centraal. Er wordt kennis verkregen in de verschillende facetten van de bossector. 
 
Oriëntatie Veeteelt. 
 
Er wordt bij deze opleiding aandacht besteed aan diverse teeltaspecten die van belang zijn om 

tegen concurrerende prijzen dierlijke produkten te kunnen afleveren die voldoen aan 

internationaal gangbare kwaliteitseisen en kwaliteitsnormen. De nadruk ligt bij deze studie op het 

verkrijgen van inzicht in de diverse factoren die de productie kunnen beïnvloeden en dat op een 

sociaal-economich en ecologisch verantwoorde wijze. Ook het aspect van het voortbrengen van 

gezonde voedselproducten krijgt bij deze studie de nodige aandacht. 
 
Oriëntatie Aquacultuur en visserij. 
 
Deze opleiding richt zich op het afleveren van kader voor managementfuncties binnen de 

aquacultuur- en visserijsector om de potentie van deze sectoren op een duurzame wijze te 

benutten. 
 
Oriëntatie Agroprocessing. 
 
Middels dit programma wordt aan studenten de kennis en vaardigheden bijgebracht die nodig zijn 

om op een verantwoorde wijze agrarische grondstoffen en bijbehorende bijproducten te 

verwerken tot vermarktbare producten met een toegevoegde waarde. Bij de opleiding zal er 

aandacht besteedt worden aan zowel voedsel als niet-voedsel producten (Food and non-food 

products). 
 

Onderwijsvormen 
Hoorcollege: 
Dit is het traditionele klassikale systeem waarbij de docent informatie verschaft aan de student. 

Tijdens het college is er ruimte voor discussie. De docent heeft de bevoegdheid om van de student 

te eisen dat die een bepaald percentage van de colleges heeft gevolgd alvorens diewordt 

toegelaten tot het tentamen.  Zulks dient aan de studenten bij het eerste college kenbaar te 

worden gemaakt. 



12 
 

 
Labpractica: 
 
De labpractica zijn bedoeld om aan de studenten de laboratoriumvaardigheden bij te brengen die 

nodig zijn voor een aantal vakken die verzorgd worden binnen de studie en om het inzicht van 

studenten m.b.t. de bij de colleges behandelde leerstof te vergroten.Het deelnemen aan de 

labpractica is verplicht voor alle studenten. Bij de labpractica is steeds de vakdocent of een 

gekwalificeerde laboratoriumassistent aanwezig. Van de uitgevoerde labpractica dienen de 

studenten individuele-of groepsverslagen in te leveren. 
 
Veldpractica en bedrijfsbezoeken: 
 
Voor een agrarische opleiding is het contact met agrarische bedrijven heel belangrijk om studenten 

een goed inzicht te geven in de activiteiten die binnen de bedrijven plaastvinden en de problemen 

waarmee de bedrijven kampen. Deelname aan veldpractica en bedrijfsbezoeken is verplicht voor 

alle studenten. De docent of practicumbegeleider mag van de studenten vragen dat die van de 

veldpractica of bedrijfsbezoeken individuele- of groepsverslagen inleveren. 
 
Werkgroepopdrachten: 
 
Werkgroepopdrachten worden in groepsverband uitgevoerd door de studenten. Het gaat over het 

algemeen om een opdracht die aan een groep studenten wordt gegeven door de docent. De 

opdracht heeft betrekking op een deel van de leerstof die de student zich eigen dient te maken en 

heeft tot doel het werken in groepsverband tussen studenten te bevorderen. 

Werkgroepopdrachten worden afgerond met een verslag en/ of groepspresentatie. 
 

 
De opbouw van de studie 

 
Bachelor-I fase (eerste studiejaar) 
 
Duur: Twee semesters ( nominaal 1 collegejaar) 
 
Afsluiting: Het Bachelor-I-examen wordt gehonoreerd met een Bachelor-I-certificaat. 
 
Afronding: Binnen maximaal 2 jaren na aanvang van de Bachelor-I fase moet het Bachelor-I-

examen behaald zijn. 
 
In de Bachelor-I fase, het eerste studiejaar, wordt de student ingeleid in de 

wetenschapsbeoefening en doet de student verdere academische kernvaardigheden op door een 

verdieping in de vakgebieden van de exacte wetenschappen(wiskunde, natuurkunde en 

scheikunde). Deze academische vaardigheden worden in de latere fasen van de studie verder 

aangescherpt. 
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De Bachelor-I-fase heeft tevens tot doel de agrarische student kennis te laten maken met de 

agrarische sector, haar karakteristieken, problematiek, de historie, technologische 

ontwikkelingen en handelstrends. 
 
Tevens wordt het inzicht opgebouwd in de vakgebieden van de ondersteunende disciplines die 
noodzakelijk zijn bij de agrarische produktie. 
 
Na afrondig van de BI-fase, welke een algemeen vormend karakter heeft, beschikt de student 

over voldoende bagage om zich verder te kunnen verdiepen in de vakkennis van de gekozen 

oriëntatie. 
 
Bachelor-II fase (tweede en derde jaar) 
 
Duur:           Vier semesters (2 collegejaren) 
Afsluiting:   Het Bachelor-II-examen wordt gehonoreerd met de BSc.-bul. 
Afronding:  Binnen 5 jaren na aanvang van de studie dient de BSc –bul behaald te worden. 
 
In de Bachelor-II fase, het tweede jaar, wordt de student kennis en vaardigheden bijgebracht met 

betrekking tot de gekozen oriëntatie. De student wordt tevens ingeleid in de theoretische en 

praktische basisvaardigheden van het verrichten van wetenschappelijk c.q. toegepast onderzoek. 
 
In deze fase wordt de student ook communicatieve leertheoriën bijgebracht en de toepassing 

daarvan binnen de agrarische sector. De student wordt tevens voorbereid op het mondeling en 

schriftelijk presenteren van de resultaten van een onderzoek of van theoriën op het agrarisch 

vakgebied. 
 
De Bachelor-II fase heeft tevens tot doel de student voldoende kennis bij te brengen met 

betrekking tot het managen van, op zijn minst, een klein agarisch bedrijf en/of van agrarische 

projekten. Het werken in teamverband wordt gestimuleerd. 
 
De Bachelor-II fase, het derde en laatste studiejaar, heeft tot doel de student praktijkervaring te 

laten opdoen en kennis te laten maken met de praktische aspekten van het managen van een 

agrarisch bedrijf en met het zelfstandig werken. 
 
Middels het uitvoeren van een onderzoeksopdracht doet de student ervaring op in het 

uitvoeren van toegepast en/of wetenschappelijk onderzoek onder supervisie van een 

faculteitsbegeleider. 
 
De student wordt ook in de gelegenheid gesteld zich verder te verdiepen in onderwerpen die een 

speciale belangstelling genieten middels het volgen van keuzevakken. Deze vakken kunnen indien 

nodig ook bij andere faculteiten gevolgd worden. 
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De opbouw in fasen schematisch weergegeven: 
 

Collegejaar 1 Collegejaar 2 Collegejaar 3 
      

Bachelor-I fase  Bachelor-II fase  

      
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 

      
 
 

Eindtermen per studiefase 
 

Aan het eind van de B-I fase-Collegejaar 1, voldoet de student aan de volgende eindtermen: 
 

- De student bezit de basisvaardigheden tot het inzichtelijk, probleemgericht en probleem 
oplossend denken.  

 

- De student is ingeleid tot de basisvaardigheden die hem in staat stellen probleemstellingen te 

herleiden tot toetsbare deelproblemen waarbij in de analyse de hoofdzaken van bijzaken 

worden onderscheiden.  

 

- De student bezit de basisvaardigheden om een synthese tot stand te brengen als oplossing 
van een samengestelde basisprobleemstelling.  

 
- De student heeft kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van het gebruik van de computer 

en toepassing van computerprogramma’s om in een latere fase deze kennis toe te passen in data 

analyse, modellering, ontwerpen en monitoring van systemen en projecten.  

 
Na afronding van de BII fase-collegejaar 2, heeft de student de volgende competenties: 

 
- De student heeft globale kennis van de belangrijke deelgebieden van de orientatie. De omvang 

van deze deelgebieden is toereikend om een vervolgopleiding op het Masters niveau te volgen. 
 

- De student heeft voldoende theoretische kennis opgedaan met betrekking tot het uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek en is daarin ook opgeleid.  

 

- De student is in staat met gebruik van wetenschappelijke literatuur zich specialistische kennis 

met betrekking tot de deelgebieden van de oriëntatie eigen te maken en deze te integreren in 

de reeds aanwezige kennis.  

 

- De student heeft kennis van de communicatieve leertheorieen en is in de gelegenheid gesteld 
deze theorieen toe te passen.  

 

- De student is in staat over de opgedane kennis met vakgenoten te communiceren en te 
discussiëren, schriftelijk en mondeling op een door de faculteit getoetst niveau.  
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- De student heeft inzicht verkregen en kennis opgedaan met betrekking tot het management van 

een agrarisch bedrijf en agrarische projecten.  

 
- De student is ingeleid tot het formuleren- en schrijven van een projectvoorstel.  

 
- De student heeft ervaring opgedaan in het samenwerken in groepen.  

 
Na het doorlopen van het derde collegejaar bezit de student nog de volgende competenties: 

 
- De student beschikt over voldoende experimentele en theoretische vaardigheden om onder 

supervisie wetenschappelijk onderzoek te verrichten.  

 

- De student is instaat tot het opzetten van een eenvoudig wetenschappelijk experiment, het 

systematisch te bewerken en het kritisch interpreteren van resultaten en formuleren van 

conclusies.  

 

- De student is in staat een heldere, schriftelijke en mondelinge presentatie te geven van de 

onderzoeksresultaten of een onderwerp in de agrarische sector voor een algemeen niet 

specifiek deskundig publiek.  

 
 
 

Overzicht van de vakken (curriculumonderdelen) en vakdocenten 

Curriculumonderdeel Docent Fase* Semester Status 
    docent** 

Agrarische bedrijfskunde Ir. R. B. Kalloe B-II 4 D 
     

Agrarische machines en Ir. M. Callebaut B-II 3 D 
werktuigen     

     

Agrarische voorlichting en Dr. L. Ori B-II 3 V 
communicatie     

     

Agribusiness R. Mangal, MSc. B-II 5 D 
     

Agroforestry systemen Dr. R. van Kanten B-II 5 D 
     

Algemene bosbouwkunde M. Playfair, MSc. B-II 3 D 
     

Algemene bodemkunde M. Narain, MSc. B-I 2 V 
     

Algemene en fysische chemie O. Sewkaransing, MSc. B-I 1 D 
     

Algemene microbiologie R. Stutgard, MSc. B-I 2 V 
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Algemene plantenteelt J. Muller, MSc B-II 3 V 
     

Algemene veeteelt R. Tjien Fooh, MSc. B-II 3 V 
     

Algemene voedingsleer Ir.H. Bhagwandin. B-I 1 v 
     

Aquacultuur I Ir.H. Bhagwandin B-II 4 V 
     

Aquacultuur II S. Moeljoredjo, Eng. B-II 5 V 
     

Aquatische ecosystemen Drs. F. Van der Lugt B-II 3 V 
     

Beheer natuurlijke D. Narain, MSc. B-II 5 D 
hulpbronnen 2     

     

Biodiversiteit en Monotoring Dr. P. Ouboter B-II 5 D 
     

Bio-organische chemie Dr. V. Pinas B-I 2 V 
     

Bodemvruchtbaarheid en M. Narain, MSc. B-II 4 V 
plantenvoeding     

     

Bos- en landgebruikssystemen L. Joyette, MSc. B-II 3 V 

Bosbedrijfskunde Drs. R. Matai B-II 4 D 
     

 

Bosbeheersplanning M. Playfair, MSc. B-II 4 D 
     

Bosexploitatie A.Sheikkariem, MSc. B-II 3 V 
     

Celbiologie Dr. I. Power B-I 1 D 
     

Cultuurtechniek A C. Feurich, MSc. B-II 3 D 
     

Dendrometrie en A.Sheikkariem, MSc. B-II 4 V 
bosinventarisatie     

     

Dierfysiologie Ir. H. Bhagwandin B-II 3 D 
     

Diervoeding R. Tjien Fooh, MSc. B-II 4 V 
     

Duurzame agrarische en rurale 
ontwikkeling 

 
Dr. L. Ori 

 
B-II 

 
4 

 
V 

Farmaanleg en vijverconstructie Ir. H. Bhagwandin B-II 4 V 

Fermentatie processen voor 
levensmiddelen Prof. Dr. R. Mohan B-II 5 D 
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Flora en Fauna C. Rahan-Chin, MSc./ B-I 2 V 

 S. Starke, MSc.    

Fokkerij R. Tjien Fooh, MSc. B-II 4 V 

Gewasbescherming K. Burke, MSc. B-II 5 V 

Gezondheids- en ziekteleer Drs. E. Rozenblad B-II 5 D 

GIS R. Jankipersad, MSc. B-II 3 D 

Grasland en voedergewassen M. Alibahadoer, MSc. B-II 4 V 

Houtkunde A. Sheikkariem, MSc. B-II 5 V 
     

Houttechnologie A. Sheikkariem, MSc. B-II 5 V 
     

Houtteelt K.Tjon Lcs. B-II 4 D 
     

 

Ichtylogie Prof. Dr. J. Mol B-II 3 V 
 

     
 

Inleiding agrarische produktie R. Tjien Fooh, MSc. / B-I 1 V 
 

 C. Mehairjan, Lcs.   V 
 

     
 

Inleiding ecologie D. Narain, M.Sc. B-I 1 V 
 

     
 

Inleiding foutenleer O. Sewkaransing, MSc. B-I 1 - 
 

     
 

Inleiding gewasbescherming K. Burke, MSc. B-II 4 V 
 

     
 

Inleiding geologie van Drs. E. Monsels B-I 2 D 
 

Suriname     
 

     
 

Inleiding in de informatica A O. Elmont B-I 1 V 
 

     
 

Inleiding plantenveredeling C. Rahan-Chin, MSc. B-II 3 V 
 

     
 

Inleiding tot de post-harvest J. Muller, MSc. B-II 4 V 
 

technologie     
 

     
 

Intellectuele vaardigheden  Drs. R. Ng A Foe B-I 1 D 
 

     
 

Kwaliteitscontrole in de Ir. J. Wijngaarde B-II 5 D 
 

agrarische productie     
 

     
 

Landmeetkunde 1 Ir. H. Struiken B-I 1 V 
 

     
 

Levensmiddelen chemie Dr.V. Pinas B-II 3 D 
 

Levensmiddelen microbiologie R. Stutgard, MSc. B-II 3 V 
 



18 
 

     
 

Management van een M. Alibahadoer, MSc B-II 3 V 
 

agrarische verwerkingsbedrijf     
 

     
 

Marketing van R. Mangal, MSc. B-II 4 D 
 

voedselproducten en     
 

consumentengedrag     
 

     
 

Verwerking van melkproducten R. Stutgard, M.SC B-II 5 V 
 

Milieumanagement in de L. Joyette, MSc. B-II 5 V 
 

agrarische produktie     
 

     
 

Omgevingsnatuurkunde  Ir. C. Becker B-I 2 V 
 

     
 

Plantaardige-en dierlijke J. Muller MSc./ B-I 2 V 
 

productie R. Tjien Fooh, MSc.   V  

    

     
  

Plantenfysiologie Dr. I. Power B-II 3 D 
 

     
 

Populatiedynamica Prof. Dr. J. Mol B-II 3 V 
 

     
 

Productie van J. Muller, MSc. / B-II 5 V 
 

landbouwgewassen Ch.Mehairjan Lcs.   V  

     

     
 

Productie van groente- en J. Muller, MSc. / B-II 4 V 
 

siergewassen Ch. Mehairjan Lcs.   V  

    

     
 

Productie van herkauwers M. Alibahadoer, MSc. B-II 4 V 
 

     
 

Productie van niet- herkauwers R. Tjien Fooh, MSc. B-II 5 V 
 

     
 

Proeftechniek Ir. C. Chin Kwie Joe B-II 3 D 
 

     
 

     
 

Sensorische analyse Ir. R. Sahtoe B-II 4 D 
 

     
 

Statistiek 1 K. Hagens, MSc. B-I 2 - 
 

Studieproject *** B-II 4 - 
 

     
 

Technologie en samenleving T & S team(Baasaron) B-I 1 - 
 

     
 

Thermische verwerking van Dr. R. Kross B-II 4 V 
 

levensmiddelen     
 

     
 

Toegepaste analyse D. Getrouw, MSc. B-I 2 - 
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Toegepaste limnologie S. Moeljoredjo, Eng. B-II 4 V 
 

 
de Pesca/ 
Ir. H. Bhagwandin    

 

     
 

Toegepaste lineaire algebra S. Tamrin B-I 1 - 
 

     
 

Verpakking en etikettering van R. Stutgard MSc. B-II 3 V 
 

voedselproducten     
 

Verwerking van fruit en Ir. R. Sahtoe B-II 5 D 
 

groenten     
 

     
 

Verwerking van granen en Dr. R. Kross B-II 4 V 
 

oliehoudende gewassen    V  

     

     
 

Verwerking van vis-en Dr. M. Huisden/ B-II 5 D 
 

vleesproducten Ir. H. Bhagwandin   v  

    

     
 

Voedselveiligheid R. Stutgard, MSc. B-II 4 V 
 

     
  

Voedsel toxicologie Dr. M. Huisden B-II 4 V 
     

Waterkwaliteitsbeheer S. Mahabali, Dr. B-II 4 V 
     

Wiskundige modellen voor Dr. R. Kross B-II 5 V 
voedselverwerking     

     

 
 
 
Opmerkingen: 

 
* B-I = Bachelor 1 ( studiefase) 

 B-II=Bachelor 2  (studiefase) 
 

**Status docent D: deeltijdse docent 
Status docent V: voltijdse docent 

 
***: Elke volledig bevoegde docent is gerechtigd een student te begeleiden bij de 

uitvoering van een studieproject. De student kan aanvangen met de uitvoering van het 

studieproject nadat de Richtingscoordinator het door hem/ haar ingevulde 

studieprojectformulier heeft behandeld en zijn / haar goedkeuring heeft verleend aan het 

studieprojectvoorstel. 
 

 



20 
 

Afkortingen gebruikt by curiculum onderdelen: 

 
Co = College-uren   Sp = Studiepunten=SBU/28 
Pr = Practicumuren   min. = minimaal 

We = Werkcollege-uren 
In = Instructie-uren   
Sbu=Studiebelastingsuren 

 
 
 

     
 

3. PRAKTISCHE ZAKEN 
 
 Administratie FTeW/faculteitsbureau 
 
Het faculteitsbureau is de administratieve arm van de Faculteit en wordt geleid door de Chef de 
Bureau. Zij heeft o.a. tot taken: 

• Bijstaan van de decaan, examencommissie en de studierichtingen in hun 
werkzaamheden, 

• Informatie vertsrekken aan de Studentengemeenschap, 

• Bijhouden van de studentenadministratie, 

• Verzorgen van collegeroosters, examenroosters e.d. 
 
Bij de administratie kunnen studenten terecht voor het ophalen van tentamenkaarten, aanvragen 
van cijferlijsten, afhalen van collegekaarten, aanvragen van de B1 en b11 certificaten en de Bul, en 
nog veel meer. 
 
Adres: 
Administratie fTeW/UvS complex-Gebouw 17 , Gebouw 7 en Gebouw 16 
Tel: 465558 tst 2299, 2298, 2357, 2356, 2410 en 2416 
E-mail: administratie-ftew@uvs.edu 
Fax: 49005 
Openingstijden: ma t/m vr: 7:30-14:30 uur 
 
Secretariaat Faculteitsbeheer 
Het secretariaat van het faculteitsbestuur is te bereiken op onderstaand adres. Afspraken met 
bestuursleden (Decaan) dienen van te voren worden gemaakt. 
 
Bureau Studenten Zaken 
Het Bureau Studentenzaken (StuZa) houdt zich bezig met het algeheel studentengebeuren op de 
universiteit, zoals: inschrijvingen, bemiddeling in beursaangelegenheden (Surinaamse en 
buitenlandse studiebeurzen), studieleningen, sportzaken, levensverzekeringen, aanvraag 
studentenassistenschap ed. 
 
 Ziektekosten en persoonlijke ongevallenverzekering 
Studenten die ingeschreven staan aan de Universiteit van Suriname zijn automatisch verzekerd 
tegen (bedrijfs)ongevallen. De verzekering is geldig bij aanwezigheid op de campus, op stage, 
excursies en bij vertrek van huis, enkel vanaf 1 uur voor begin van een college en enkel tot 1 uur na 

mailto:administratie-ftew@uvs.edu
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beeindiging van het college aankomend thuis en wel via de kortste route. Bij overlijden wordt een 
bedrag uitgekeerd. Het Bureau Studentenzaken verschaft nadere informatie hieromtrent.  
 
Adres: 
Hoofd StuZa-UvS complex-leysweg-BAK gebouw 
Tel: 465558 tst 2220 of 2221 
Openingstijden: ma t/m vr: 7:30-14:30 uur 
 
Studentencommissie 
De studenten van de studierichting Agrarische Productie worden vertegenwoordigd door 1 
studentencommissie lid en 2 fasevertegenwoordigers. 
 
Student-assistentschappen 
Jaarlijks biedt de studierichting aan gevorderde studenten de mogelijkheid werkzaamheden te 
verrichten voor de studierichting of docent tbv onerwijs/onderzoek. Vacatures worden door het 
StuZa bekendgemaakt en behandeld. Indien je interesse hebt in zo’n deeltijdse functie, neem 
contact op met de RC van de richting. 
 
 
Eten en drinken 

Alle gebouwen van de campus zijn voorzien van een pantry, waar broodjes, bol, drankjes enz. 

verkocht worden. De IOL-kantine biedt ook ruime keus aan hapjes en warme gerechten. Ook bij de 

poort van AdeKUS kun je terecht voor snacks en wamre gerechten, en wat ontspanning. 

Prikborden 

Informatie over onderwijs, examens, excursie, lezingen, onderzoek, ed. verschijnen op het 

mededelingenbord van Agrarische Produktie in gebouw 7. 

 

 Studentendekaan 

In 2008 is de studentendekaan ingesteld en hier kun je terecht om zaken te bespreken of te vragen 

over: studievoortgang, discriminatie, persoonlijke problemen, studiekeuzen, wet- en regelgeving, 

aanmelding, inschrijvingen, seksuele intimidatie, en nog veel meer. De studentendekaan, mevrouw 

M. Bansse, is er dus om studenten die een luisterend oor of advies nodig hebben bij te staan. Elk 

probleem dat je studie in de weg staat verdient aandacht en maak daarom tijdig contact met 

mevrouw Bansse voor een second opinion of voor de nodige morele steun om de moeilijke periode 

te overbruggen. De gesprekken met mevrouw Bansse zijn confidentieel. De studentendekaan, 

mevrouw M. Bansse is bereikbaar in Gebouw 17 via marianne.bansee@uvs.edu of 8760349 

 

 

mailto:marianne.bansee@uvs.edu
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Klachten 

Indien jullie noemenswaardige klachten hebben over docenten of gewoon de faciliteiten van onze 

studierichting, maak eerst contact met de studentencommissielid om dit te bespreken of aan de 

secretaresse van de studierichting, mevrouw Ranoe Amrith. Mw. Amrith is te bereiken op 465558 

toestel 2410. Deze zal in contact treden met de RC, die samen met de staf naar gepaste oplossingen 

zal uitkijken en waarnodig deze zal uitvoeren. Je kunt natuurlijik ook contact maken met de 

studentendekaan. In fundamentele onacceptabele gevallen bestaat de mogelijkheid het 

klachtenreglement te gebruiken. Verder kun je ook een brief schrijven en inleveren bij de 

administratie van de studierichting in gebouw 7. 
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4. CURRICULA STUDIERICHTING AGRARISCHE PRODUKTIE 2016 - 2017   

 

Studierichting: Agrarische produktie    

Studiefase: Bachelor-I Semester 1  Oriëntatie: Agroprocessing 
         

Curriculumonderdeel  Co Pr We In Zu SBU Sp 
         

Algemene en fysische chemie  60 45 0 0 49 154 5.5 
         

Algemene voedingsleer  30 30 30 0 78 168 6.0 
         

Celbiologie  30 0 0 30 66 126 4.5 
         

Inleiding agrarische produktie  30 30 15 0 79 154 5.5 
         

Inleiding foutenleer  4 4 0 3 17 28 1.0 
         

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

Intellectuele vaardigheden  30 0 0 0 26 56 2.0 
         

Technologie en samenleving  120 0 0 0 26 56 2.0 
         

Toegepaste lineaire algebra  15 0 0 15 26 56 2.0 
         

Totaal  255 124 45 45 389 854 31.5 
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Studiefase: Bachelor-I Semester 2   Oriëntatie: Agroprocessing 

          

Curriculumonderdeel  Co Pr We In  Zu SBU Sp 
          

Algemene microbiologie  30 30 0 0  52 112 4.0 
          

Bio-organische chemie  75 30 0 0  63 168 6.0 
          

Plantaardige-en dierlijke productie  45 30 0 0  79 154 5.5 
          

Statistiek 1  30 0 0 15  39 84 3.0 
          

Toegepaste analyse  30 0 0 30  52 112 4.0 
          

Omgevingsnatuurkunde  30 0 0 30  52 112 4.0 
          

Totaal  225 105 0 75  337 742 26.5 
          

 
Studie Fase: Bachelor-II            Semester 3                    Orientatie: Agroprocessing 
 

Curriculumonderdeel Co Pr  We In  Zu SBU Sp  
           

Levensmiddelen microbiologie 30 30  0 0  52 112 4.0  
           

Levensmiddelen chemie 30 60  0 0  78 168 6.0  
           

Agribusiness 30 30  0 0  66 126 4.5  
           

Kwaliteitscontrole in de agrarische 15 30  0 0  39 84 3.0  

productie           
         

 
 

Proeftechniek 30 30  0 0  66 126 4.5  
           

Verpakking en etikettering van 
voedselproducten 

  30  30  15 0  65 140       5.0 
 

Management van een Agrarische 
verwerkingsbedrijf 

30 0  0 0  26 56       2.0 
 

Totaal 195 210  15 0  392 812      29.0  
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 Studie Fase: Bachelor-II         Semester 4           Orientatie: Agroprocessing 
 

      Curriculumonderdeel  
Co  Pr  We I In Zu SBU Sp 

 

 

 

      
   

 
Sensorische analyse 
 

 30  30  0 0     66    126 4.5 

Verwerking van granen en 
oliehoudende gewassen 

 30  45  0 0     65    140 5.0 

Voedselveiligheid  30  30  0 0    66    126 4.5 

Thermische verwerking van 
levensmiddelen  

30 45  0 0 65 140 5.0 

Marketing van 
voedselproducten 
en consumentengedrag 

         30     0 

 

   45      0      37    112          4.0 
 
 

Studieproject  0  60  0 0 122 182 6.5 
            

Totaal 
 240  180  45 0 487 952 34.0 
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Studiefase : Bachelor-II Semester 5  Oriëntatie: Agroprocessing 
        

Curriculumonderdeel Co Pr We In Zu SBU Sp 
        

Verwerking van fruit en groente 30 60 0 0 78 168 6.0 
        

Verwerking van melkproducten 30 30 0 0 78 126 4.5 
        

Verwerking van vis-en 30 60 0 0 78 168 6.0 
vleesproducten        

        

Fermentatieprocessen voor 30 60 0 0 78 168 6.0 
levensmiddelen        

        

Wiskundige modellen voor 30 30 0 0 66 126 4.5 
voedselverwerking        

        

Keuzevakken 150 0 0 0 130 280 10.0 
        

Totaal 300 270 0 0 508 1078 37.0 
        

 
 

Studiefase : Bachelor-II Semester 6  Oriëntatie: Agroprocessing 

          
Curriculumonderdeel  Co  Pr We In ZU SBU Sp 

          
Afstudeerproject  0  350 0 0 350 700 25.0 

          
Totaal  0  350 0 0 350 700 25.0 

         

       
BSc studie Agroprocessing  studiepunten       

TOTAAL         183.0 
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Studierichting: Agrarische produktie   

Studiefase: Bachelor-I Semester 1                Oriëntatie: Aquacultuur en visserij 
         

Curriculumonderdeel Co  Pr We In Zu SBU Sp 
         

Algemene en fysische chemie 60  45 0 0 49 154 5.5 
         

Celbiologie 30  0 0 30 66 126 4.5 
         

Inleiding agrarische produktie 30  30 15 0 79 154 5.5 
         

Inleiding ecologie 30  30 0 0 66 126 4.5 
         

Inleiding foutenleer 4  4 0 3 17 28 1.0 
         

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

Intellectuele vaardigheden 30  0 0 0 26 56 2.0 
         

Landmeetkunde 1 15  30 0 0 39 84 3.0 
         

Technologie en samenleving 30  0 0 0 26 56 2.0 
         

Toegepaste lineaire algebra 15  0 0 15 26 56 2.0 
         

Totaal 210  165 60 45 416 896 33.0 
         

 
 
Studiefase: Bachelor-I Semester 2  Oriëntatie: Aquacultuur-visserij 
         

Curriculumonderdeel Co  Pr We In Zu SBU Sp 
         

Algemene bodemkunde 30  0 0 0 26 56 2.0 
         

Algemene microbiologie 30  30 0 0 52 112 4.0 
         

Bio-organische chemie 0  60 45 0 63 168 6.0 
         

Flora en fauna 30  30 0 0 80 140 5.0 
         

Omgevingsnatuurkunde 30  0 0 30 52 112 4.0 
         

Statistiek 1 30  0 0 15 39 84 3.0 
         

Toegepaste analyse 30  0 0 30 52 112 4.0 
         

Totaal 180  120 45 75 364 784 28.0 
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Studiefase: Bachelor-II Semester 3 Oriëntatie: Aquacultuur-visserij 
         

Curriculumonderdeel  Co Pr We In Zu SBU Sp 
         

Agrarische machines en werktuigen  30 30 0 0 52 112 4.0 
         

Agrarische voorlichting en  15 0 0 30 39 84 3.0 

communicatie         
         

Aquatische ecosystemen  30 0 30 0 66 126 4.5 
         

Cultuurtechniek A  45 0 0 0 39 84 3.0 
         

Dierfysiologie  30 15 0 0 39 84 3.0 
         

Ichtyologie  15 30 0 0 39 84 3.0 
         

Populatiedynamica  30 0 0 0 26 56 2.0 
         

Proeftechniek  30 30 0 0 66 126 4.5 
         

GIS  30 0 30 0 66 126 4.5 
         

Totaal  255 105 90 0 432 882 31.5 
         

 
 
Studiefase: Bachelor-II Semester 4  Oriëntatie: Aquacultuur-visserij 
         

Curriculumonderdeel  Co Pr We In Zu SBU Sp 
         

Agrarische bedrijfskunde  45 30 0 0 93 168 6.0 
         

Aquacultuur I  30 30 15 0 79 154 5.5 
         

Farmaanleg en vijverconstructie  30 30 0 0 66 126 4.5 
         

Studieproject  0 0 60 0 122 182 6.5 
         

Toegepaste limnologie  30 15 0 0 39 84 3.0 
         

Waterkwaliteitsbeheer  30 0 15 0 67 112 4.0 
         

Duurzame agrarische - en rurale  15 0 0 30 39 84 3.0 
ontwikkeling         

         

Diervoeding  45 30 0 0 79 154 5.5 
         

Totaal  225 135 120 0 584 1064 38.0 
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Studiefase: Bachelor-II Semester 5 Oriëntatie: Aquacultuur-visserij 
                 

Curriculumonderdeel  Co  Pr  We  In  Zu SBU  Sp 
                 

Agribusiness  30  30  0   0  66 126  4.5  

                 
Aquacultuur II  45  30  0   0  93 168  6.0  

                 
Milieumanagement in de agrarische  30  0  0   0  26 56  2.0  

produktie                 

                 
Keuzevakkenpakket /minor (min. 10 
Sp)  150  0  0   0  130 280  10.0  

                 
Kwaliteitscontrole in de agrarische  15  30  0   0  39 84  3.0  

productie                 

                 
Verwerking van vis-en 
vleesproducten  30  60  0   0  78 168  6.0  

                 
Totaal  300  150  0   0  432 882  31.5  

             

Studiefase: B-II Semester 6          Oriëntatie: Aquacultuur-visserij 
                
Curriculumonderdeel  Co  Pr  We  In  Zu SBU  Sp  

                 
Afstudeerproject  0  350  0   0  350 700  25.0  

                 
Totaal  0  350  0   0  350 700  25.0  

                 

BSc studie Aquacultuur Studiepunten 
 
TOTAAL 

188 
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Studierichting: Agrarische produktie    

 

 

Studiefase: Bachelor-I  Semester 1            Oriëntatie: Bosbouw 
          

Curriculumonderdeel  Co Pr We In  Zu SBU         Sp 
          

Algemene en fysische chemie  0 60 45 0  49 154 5.5 
          

Celbiologie  30 0 0 30  66 126 4.5 
          

Inleiding agrarische produktie  30 30 15 0  79 154 5.5 
          

Inleiding ecologie  30 30 0 0  66 126 4.5 
          

Inleiding foutenleer  4 4 0 3  17 28 1.0 
          

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

Intellectuele vaardigheden  30 0 0 0  26 56 2.0 
          

Landmeetkunde 1  15 30 0 0  39 84 3.0 
          

Technologie en samenleving  30 0 0 0  26 56 2.0 
          

Toegepaste lineaire algebra  15 0 0 15  26 56 2.0 
          

Totaal  210 165 60 45  416 896 33.0 
          

Studiefase: Bachelor-I Semester 2    Oriëntatie: Bosbouw 
          

Curriculumonderdeel  Co Pr We In  Zu SBU        Sp 
          

Algemene bodemkunde  30 0 0 0  26 56 2.0 
          

Algemene microbiologie  30 30 0 0  52 112 4.0 
          

Bio-organische chemie  0 60 45 0  63 168 6.0 
          

Flora en fauna  30 30 0 0  80 140 5.0 
          

Inleiding geologie van Suriname  30 0 0 0  40 70 2.0 
          

Omgevingsnatuurkunde  30 0 0 30  52 112 4.0 
          

Statistiek 1  30 0 0 15  39 84 3.0 
          

Toegepaste analyse  30 0 0 30  52 112 4.0 
          

Totaal  210 120 45 75  404 854 30.0 
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Studiefase: Bachelor-II                   Semester 3                                       Orientatie : Bosbouw 
  
 Curriculumonderdeel  Co  Pr We In  Zu SBU       Sp  
                

 Algemene bosbouwkunde  30  30 0 0 66 126  4.5  
                

 Agrarische voorlichting en  15  0 0 30 39 84  3.0  

 communicatie               
                

 Algemene plantenteelt  30  30 0 0 66 126  4.5  
                

 Bos- en landgebruikssystemen  30  0 0 0 26 56  2.0  
                

 Bosexploitatie  30  30 0 0 66 126  4.5  
                

 Plantenfysiologie  30  30 0 0 66 126  4.5  
                

 Proeftechniek  30  30 0 0 66 126  4.5  
                

 GIS  30  0 30 0 66 126  4.5  
                

 Totaal  225  150 60 0 461 896  32.0  
              

 

Studie fase: Bachelor-II                         Semester 4                       Orientatie: bosbouw 

Curriculumonderdeel 
 

Co 
 

Pr We In 
 

Zu 
 

SBU 
 

Sp      

Bosbedrijfskunde  45  30 0 0  93  168  6.0 
             

Bosbeheersplanning  30  30 0 0  66  126  4.5 
             

Dendrometrie en bosinventarisatie  45  30 0 0  79  154  5.5 
             

Houtteelt  30  30 0 0  66  126  4.5 
              

Duurzame agrarische Productie  15  0 0 30  39  84   3.0 
            

 

Studieproject  0  60 0 0  122  182  

 

30 

             

Totaal  165  180 30 0  465  840  54 
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Studiefase: Bachelor-II    Semester: 5            Oriëntatie: Bosbouw 

 

Curriculumonderdeel Co Pr We In   Zu SBU  Sp  
              

Agroforestry Systemen 30 30 0  0    66 126  4.5  
              

Biodiversiteit en Monitoring 30 0 30  0    66 126  4.5  
              

Houtkunde 30 30 0  0    80 140  5.0  
              

Houttechnologie 30 30 0  0    80 140  5.0  
              

Keuzevakkenpakket / minor 150 0 0  0    130 280  10.0  

(min. 10 Sp)              
              

Milieumanagement in de 30 0 0  0    26 56  2.0  

agrarische produktie              
              

Beheer Natuurlijke 30 0 15  0    39 84  3.0  

hulpbronnen 2              
              

Totaal 330 90 45  0    487 952  34.0  
              

 

 

Studiefase: Bachelor-II           Semester: 5                            Oriëntatie: Bosbouw  

 
Curriculumonderdeel Co Pr We  In  Zu SBU  Sp  

Afstudeerproject 0 350 0  0  350 700  25,0  
            

Totaal 0 350 0  0  350 700  25.0  
              

             
BSc studie Bosbouw Studiepunten             

TOTAAL          184.0  
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Studierichting: Agrarische produktie      

Studiefase: Bachelor-I Semester 1                  Oriëntatie: Landbouw  
        

Curriculumonderdeel Co Pr We In Zu SBU Sp 
        

Algemene en fysische chemie 60 45 0 0 49 154 5,5 
        

Celbiologie 30 0 0 30 66 126 4.5 
        

Inleiding agrarische produktie 30 30 15 0 79 154 5.5 
        

Inleiding ecologie 30 30 0 0 66 126 4.5 
        

Inleiding foutenleer 4 4 0 3 17 28 1.0 
        

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

Intellectuele vaardigheden 30 0 0 0 26 56 2.0 
        

Landmeetkunde 1 15 30 0 0 39 84 3.0 
        

Technologie en samenleving 30 0 0 0 26 56 2.0 
        

Toegepaste lineaire algebra 15 0 0 15 26 56 2.0 
        

Totaal 210 165 60 45 416 896 33.0 
        

 
 
Studiefase: Bachelor-I Semester 2  Oriëntatie: Landbouw  

        

Curriculumonderdeel Co Pr We In Zu SBU Sp 
        

Algemene bodemkunde 30 0 0 0 26 56 2.0 
        

Algemene microbiologie 30 30 0 0 52 112 4.0 
        

Bio-organische chemie 0 60 45 0 63 168 6.0 
        

Flora en fauna 30 30 0 0 80 140 5.0 
        

Inleiding geologie van Suriname 30 0 0 0 40 70 2.0 
        

Omgevingsnatuurkunde 30 0 0 30 52 112 4.0 
        

Statistiek 1 30 0 0 15 39 84 3.0 
        

Toegepaste analyse 30 0 0 30 52 112 4.0 
        

Totaal 210 120 45 75 404 854 30.0 
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Studiefase: Bachelor-II 

 
Semester 3 

 
Oriëntatie: Landbouw 

            
Curriculumonderdeel  Co Pr We In   Zu SBU  Sp 

            

Algemene plantenteelt 30 30 0 0  66 126 4.5 
            

Agrarische machines en werktuigen 30 30 0 0  52 112 4.0 
            

Agrarische voorlichting en communicatie 15 0 0 30  39 84 3.0 
            

Cultuurtechniek A 45 0 0 0  39 84 3.0 
            

Inleiding plantenveredeling 30 0 0 0  26 56 2.0 
            

Plantenfysiologie 30 30 0 0  66 126 4.5 
            

Proeftechniek 30 30 0 0  66 126 4.5 
            

GIS 30 0 30 0  66 126 4.5 
            

Totaal 240 120 60 0  420 840 30.0 
            

Studiefase: Bachelor-II Semester 4     Oriëntatie: Landbouw 
            

Curriculumonderdeel  Co Pr We In   Zu SBU  Sp 
           

Agrarische bedrijfskunde  45 30 0 0  93 168  6.0 
          

Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding 45 30 0 0  65 140  5.0 
           

Inleiding gewasbescherming  30 30 0 0  66 126  4.5 
           

Inleiding tot de post-harvest technologie  15 30 0 0  39 84  3.0 
           

Produktie van groente- en siergewassen  45 30 0 0  79 154  5.5 
           

Duurzame agrarische- en rurale 
ontwikkeling  15 0 0 30  39 84  3.0 

           

Studieproject  0 60 0 0   122 182  6.5 
           

Totaal  195 240 0 0   503 938  33.5 
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Studiefase: Bachelor-II  Semester 5   Oriëntatie: Landbouw 
         

Curriculumonderdeel  Co Pr We In Zu SBU Sp 
         

Agribusiness  30 30 0 0 66 126 4.5 
         

Gewasbescherming  30 30 0 0 66 126 4.5 
         

Keuzevakkenpakket / minor (min. 10 Sp)  150 0 0 0 130 280 10.0 
         

Milieumanagement in de agrarische  30 0 0 0 26 56 2.0 
produktie         

         

Productie van landbouwgewassen  45 30 0 0 79 154 5.5 
         

Kwaliteitscontrole in de agrarische  15 30 0 0 39 84 3.0 
productie         

         

Verwerking van fruit en groente  30 60 0 0 78 168 6.0 
         

Totaal  330 180 0 0 484 994 35.5 
         

 

Studiefase: B-II Semester 6   Oriëntatie: Landbouw 
         

Curriculumonderdeel  Co Pr We In Zu SBU Sp 
         

Afstudeerproject  0 350 0 0 350 700 25.0 
         

Totaal  0 350 0 0 350 700 25.0 
         

         
BSc studie Landbouw Studiepunten         

TOTAAL        187.0 
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Studierichting: Agrarische produktie       

Studiefase: Bachelor-I  Semester 1 
 

Oriëntatie: Veeteelt 

         
Curriculumonderdeel  Co Pr We In Zu SBU Sp 

         

Algemene en fysische chemie  60 45 0 0 49 154 5.5 
         

Celbiologie  30 0 0 30 66 126 4.5 
         

Inleiding agrarische produktie  30 30 15 0 79 154 5.5 
         

Inleiding ecologie  30 30 0 0 66 126 4.5 
         

Inleiding foutenleer  4 4 0 3 17 28 1.0 
         

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

Intellectuele vaardigheden  30 0 0 0 26 56 2.0 
         

Landmeetkunde 1  15 30 0 0 39 84 3.0 
         

Technologie en samenleving  30 0 0 0 26 56 2.0 
         

Toegepaste lineaire algebra  15 0 0 15 26 56 2.0 
         

Totaal  210 165 60 45 416 896 33.0 
         

Studiefase: Bachelor-I Semester 2   Oriëntatie: Veeteelt 
         

Curriculumonderdeel  Co Pr We In Zu SBU Sp 
         

Algemene bodemkunde  30 0 0 0 26 56 2.0 
         

Algemene microbiologie  30 30 0 0 52 112 4.0 
         

Bio-organische chemie  0 60 45 0 63 168 6.0 
         

Flora en fauna  30 30 0 0 80 140 5.0 
         

Omgevingsnatuurkunde  30 0 0 30 52 112 4.0 
         

Statistiek 1  30 0 0 15 39 84 3.0 
         

Toegepaste analyse  30 0 0 30 52 112 4.0 
         

Totaal  180 120 45 75 364 784 28.0 
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Studiefase: Bachelor-II                   Semester 3                                                       Oriëntatie: Veeteelt 
        

Curriculumonderdeel Co Pr We In Zu SBU Sp 
        

Algemene plantenteelt 30 30 0 0 66 126 4.5 
        

Algemene veeteelt 30 30 0 0 66 126 4.5 
        

Agrarische machines en werktuigen 30 30 0 0 52 112 4.0 
        

Agrarische voorlichting en communicatie 15 0 0 30 39 84 3.0 
        

Cultuurtechniek A 45 0 0 0 39 84 3.0 
        

Dierfysiologie 30 30 0 0 66 126 4.5 
        

Proeftechniek 30 30 0 0 66 126 4.5 
        

Totaal 210 150 30 0 394 784 28.0 
        

Studiefase: Bachelor-II Semester 4   Orientatie : Veeteelt 
        

Curriculumonderdeel Co Pr We In Zu SBU Sp 
        

Agrarische bedrijfskunde 45 30 0 0 93 168 6.0 
        

Fokkerij 30 0 30 0 66 126 4.5 
        

Grasland en voedergewassen 30 30 0 0 66 126 4.5 
        

Produktie van herkauwers 45 30 0 0 79 154 5.5 
        

Studieproject 0 0 60 0 122 182 6.5 
        

Diervoeding 45 30 0 0 79 154 5.5 
        

Duurzame agrarische- en rurale 
ontwikkeling 15 0 0 30 39 84 3.0 

        

Totaal 210 120 120 0 544 994 35.5 
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Studiefase: Bachelor-II Semester 5  Orientatie : veeteelt  

              
Curriculumonderdeel Co Pr We In   Zu SBU   Sp  

              

Agribusiness 30 30 0 0   66 126  4.5  
              

Gezondheids- en ziekteleer 30 30 0 0   66 126  4.5  
              

Keuzevakkenpakket / minor (min. 10 Sp) 150 0 0 0   130 280  10.0  
              

Milieumanagement in de agrarische 30 0 0 0   26 56   2.0  

produktie              
              

Produktie van niet herkauwers 45 30 0 0   79 154  5.5  
              

Kwaliteitscontrole in de agrarische 15 30 0 0   39 84   3,0  

productie              
              

Verwerking van melkproducten 30 30 0 0   66 126  4.5  
              

Totaal 330 150 0 0   472 952  34.0  
             

Studiefase: B-II Semester 6     Orientatie : veeteelt  
             

Curriculumonderdeel Co Pr We In  Zu SBU   Sp  

             
Afstudeerproject 0 350 0 0   350 700  25.0  

             
Totaal 0 350 0 0   350 700   25.0  

              

              
BSc studie Veeteelt Studiepunten              

TOTAAL          183.5  
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5. OMSCHRIJVING VAN DE CURRICULUMONDERDELEN 

 
Vaknaam Agrarische Bedrijfskunde 

    

Studiepunten (sp) 6.0  
    

Studiebelasting in uren 168  
   

Contacturen/semester 45 Co en 30 Pr 
    

Semester/fase 4/BII  
   

Docent Ir. R. Kalloe 
    

Vakomschrijving Agrarische Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met 
de organisatie en marktomgeving van bedrijven en maakt gebruik van 
inzichten uit zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. 
Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden 
ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie 
van bedrijven en andere organisaties aan te passen. Bedrijfskunde houdt 
zich vooral bezig 
met inkoop, verkoop en marketing, kwaliteitszorg, ondernemingsfinancier
ing, management van 
bedrijfsprocessen, personeelszaken en bedrijfsstrategie. Ook juridische, 
psychologische en technische processen in bedrijven komen aan bod. 
Verder inziht in de agrosector en mondiale ontwikkelingen. 
 

Leerdoelen   - Inzicht in de meest fundamentele aspecten van 
managent, plannen en organiseren van een agrarisch 
bedrijf binnen de nationale en internationale 
context: 

- Basis kennis bedrifseconomie; kosten calculatie,           
exploitatie rekening en balans: 

- Basis kennis aspecten van kwaliteitsmanagement en 
                    duurzame landbouw; 

- Basis kennis agro-logistiek 
- Inzicht in relatie landbouw-agribusiness-nationale 

               economie; 
- Inzicht in innovatie in de agro sector; 
- Inzicht in mondiale ontwikkelingen 

   
   

   
   

   
   

  

 
 

   
   

   
    

Onderwijsvorm - Hoorcolleges 
  - Participatieve interactieve werkvormen dmv 
   vragenstellen, korte “papers” maken mbt enkele 
   agrarische onderwerpen etc. 
  - practicum dmv zelfstudie “doe het zelf“ study guide on 
   “how to read a balance sheet” 
  Wekelijks de media volgen van wat op agrarisch gebied in het nieuws 
  komt en dit met elkaar uitdiepen 
    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfseconomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inkoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemingsfinanciering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemingsfinanciering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procesmanagement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Procesmanagement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Personeelsbeleid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strategische_planning
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Voorkennis Enige kennis van de agrarische sektor en van economie 
   

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
    

Literatuur Dictaat  
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Vaknaam  Agrarische machines en werktuigen 
Studiepunten (sp)  4.0  

Studiebelasting in uren  112  

Contacturen/semester  30 Co en 30 Pr 
Semester/fase  3/BII  

Docent  Ir. M. Callebaut 
Vakomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leerdoelen 

 - Herhaling relevante grootheden en eenheden 
 - Conventionele brandstoffen, biobrandstoffen, 
  verbrandingsmotoren 

 - 
Functionele onderdelen van de landbouwtractor: 
basisgegevens van motor, 

  koppeling, drijfwerk, aftakas, hydraulische hefinrichting 

 - 
Grondbewerkingswerktuigen en teeltsystemen voor zand- en 
kleigronden met grondbewerking versus zero-tillage 

- Mechanisatie aspecten bij de teelt van laagland rijst 

- 
Mechanisatie aspecten bij de teelt van gewassen in rijen 
  Een selectie van machines voor post-           

 harvest /verwerkingsactiviteiten 
- Mechanisatie aspecten bij specifieke duurzame 

_________ 

teeltsystemen: conservation agriculture, precision agriculture, 
geïntegreerde landbouw/veeteelt/bosbouwsystemen 
 
 

 

-De student is bekend met basisprincipes van energie- en 
vermogensbronnen en  verbrandingsmotoren die gebruikt worden in de 
landbouw, tuinbouw, veeteelt en aquacultuur subsectoren. 
-De student kan middels de beschrijving van de bouw van 
werktuigonderdelen de functie en teeltkundige betekenis begrijpen van de 
verschillende werktuigen die gebruikt worden on conventionele 
teeltsystemen of gebruikt zouden kunnen worden in meer duurzame 
tropische teeltsystemen. 
-De student kan het inzicht in mechanisatie aspecten van specifieke 
teeltsystemen theoretisch toepassen. 
-De student heeft inzicht verkregen in vijf na oogst of 
verwerkingsmachines. 
-De studenten hebben ervaring opgedaan met het onderling digitaal 
disussiёren over mechanisatie gerelateerde onderwerpen. 
-De student heeft ervaring opgedaan met het starten en rijden van de 
tractor en het bedienen van een maaiblad en één 
grondbewerkingswerktuig. 
-De student kan de rug spuit kalibreren en bedienen. 

  

Onderwijsvorm Hoorcolleges: twee uur per  week gedurende 15 weken gebruikmakend 
van Power Point presentaties. 
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Vaknaam Agrarische voorlichting en communicatie 

Studiepunten (sp) 3.0 

Studiebelasting in uren 84 

Contacturen/semester 15Co en 30 In 

Semester/fase 3/BII 

Docent Dr. L.Ori 

Vakomschrijving 
 

 Het doel van dit vak is om basis kennis en inzicht te verschaffen in de 

principes en toepassingen van  agrarische voorlichting communicatie en 

waarbij de nadruk gelegd wordt op de Surinaamse context, met name de 

HRM, organisatie structuur, ontwikkelen en evalueren van 

voorlichtingsprogrammas alsook de problematiek binnen het  agrarische 

voorlichtingsapparaat in Suriname. Verder zullen inzichten m.b.t. de 

basis principes in communicatie worden uitgelegd  De nadruk zal ook 

gelegd worden op de rol van de communicatie  binnen de voorlichting, 

als ook  op het proces van diffusie en adoptie.  Tenslotte zullen de 

verschillen tussen, “adult learning” (informeel leren) en “Conventional 

Classroom” (formeel leren ) worden belicht. 

Leerdoelen 1. De student is in staat de basis begrippen behorende bij het 

 

Practicum:  
-Verslag over de mechanisatie aspecten van het teeltsysteem 
respectievelijk de verwerking van grondstoffen op een landbouw- en 
verwerkingsbedrijf die bezocht worden tijdens twee gelegenheden 
middels een Power Point presentatie (30%) 
-Tractor rijden, bedienen maaiblad en grondbewerkingswerktuig en 
kalibreren rug spuit op CELOS arealen (40%) 
-Literatuur verwerkingsopdrachten tijdens vijf discussiefora (30%) 

  

   Voorkennis 
-Natuur- en scheikunde 
-Algemene bodemkunde 

Wijze van toetsen -Het tentamencijfer (theoretische toets) bepaalt 60% van het 

 

eindcijfer.  
-Het totaal cijfer voor de 4 practicumonderdelen (praktische 

 toetsen) bepaalt 40% van het eindcijfer. 
 

  Literatuur 
 
-Wetenschappelijke artikels (internet) als basis voor de discussiefora 
 -Goense, D. 1987. Mechanized farming in the humid tropics with 

special reference to soil tillage, workability and timeliness of farm 
operations. A case study for the Zanderij area of Suriname. Doctoral 
thesis, Wageningen 
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 concept agrarische voorlichting en communicatie in relatie te 
brengen met duurzame landbouw en ontwikkeling 

2. De student is in staat een onderscheid te kunnen maken 
tussen de de diverse voorlichtingsmethoden in relatie tot de 
verschillende doelgroepen 

3. De student kan in groepsverband een SWOT Analyse maken 
van de agrarische beleidsnota 

4. De student kan in groepsverband voorlichtingsprogrammas  
ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 

5. De student is in staat kritisch en zelfstandig landbouw 
demonstraties op te zetten en uit te voeren 

 

Onderwijsvorm -Theorie: colleges-discussies, gast colleges “Resource persons” van het 
Ministerie van LVV en de Landbouwvoorlichtings dienst  Suriname, 
videotapes,  text book, discussies, field trips/field demonstraties, 
studenten presentaties. 
-Bibliotheek werk en “web-based materials” 
-Exercities: problemen worden gediscussieerd in kleine groepen en  
daarna gepresenteerd.   

Voorkennis Kennis van landbouw ,veeteelt, bosbouw, aquacultuur, visserij, 
voedelverwerking, infrastructuur (drainage, irrigatie, 
waterhuishouding),Geasbescherming,   en bodem problematiek.   

Wijze van toetsen -Theorie: wekelijkse schriftelijke rapportage in abstract vorm uit vak 
literatuur  
     van onderwerpen behandeld tijdens de colleges.  (20 %) 
- Project opdrachent  uitvoeren in groepjes van 2 studenten ( 30 %) 
- Presentatie van  agri-extension project demonstraties  ( 30%) 
-   Field trips (10%) 
- Klas participatie (10%) 

Literatuur - Van den Ban, A.W. & Hawkins, H.S. (2000). Agricultural Extension. 
Blackwell Science, 293 p  
(Text book)  
Agricultural Extension., Blackwell Publishing, 424 p  
Leeuwis, C. & Van den Ban, A.W. (2004). Communication for Rural 
Innovation: Rethinking Agricultural Extension, Blackwell Science, Ltd, UK 
1-Journal of extension (JOE) 
2. The Journal of Agricultural Education and Extension  
3. International Journal of Agricultural Extension  (IJAE) 
5. Association for International Agricultural and Extension Education 
(JIAEE) 
6. International Journal of Agricultural Extension and Rural Development   

 

 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjumb-Aqb_MAhXD7iYKHUtMDhoQFgg6MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Ftoc%2Fraee20%2Fcurrent&usg=AFQjCNEg-2LNNlpnr031_wbO5_8yJsq4QA&bvm=bv.121099550,d.eWE
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjumb-Aqb_MAhXD7iYKHUtMDhoQFghCMAI&url=http%3A%2F%2Fescijournals.net%2FIJAE&usg=AFQjCNEWiAHAP7CNokTyzjkYYlvYZDjKzw&bvm=bv.121099550,d.eWE
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Vaknaam  Agroforestry 
Studiepunten (sp)  4.5 

   

Studiebelasting in uren  126 
   

Contacturen/semester  30 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase  5/BII 
   

Docent  Dr. R. van Kanten 
   

Vakomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Leerdoelen 

 Onderwerp (per week) 
1. Definitie, belang en classificatie van AFS; 
2. Effecten van bomen op de bodem en multipurpose bomen; 
3. Silvo-pastoral systemen; 
4. Doornemen van één artikel per student; 
5. Nutriënten cyclus en organisch materiaal; 
6. Invloed op het microklimaat; 
7. Competitie en interacties (licht, water, nutriënten 
8. Zwerflandbouw; 
9. Multistrata systemen 
10. Karakterisatie van een AFS 
11. Agroforestry en biodiversiteit 
12. Onderzoeksmethoden 
13. AFS in de Amazonas 
14. Nieuwe inzichten in agroforestry 
15. Case studie 
 

Na het succesvol doorlopen van de cursus is de student in staat 

agroforestry systemen te karakteriseren en te beschrijven, 

wetenschappelijke literatuur over agroforestry systemen te analyseren en 

samen met deskundigen agroforestry systemen te ontwerpen en/of 

agroforestry technieken te introduceren.  De student heeft inzichten in 

socio-economische en biofysische interakties binnen agroforestry 

systemen en weet waarvoor agroforestry technieken en/of – systemen 

kunnen worden toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwijsvorm 

 

15 weken van 2 college-uren en 2 praktijkuren per week 

Praktijk: Veldtocht naar een locatie waar er agroforestry-onderzoek 

wordt verricht 
 
Voorkennis  n.v.t. 
Wijze van toetsen  Puntenwaardering: 

10% quizen 
60% Eindexamen 

30% Werkstuk (praktijkverslag) 

 

 

 

  Literatuur 

 

Referenties: 
Nair PKR 1993 An introduction to Agroforestry.  2ed. Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands. 499p. 
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Nair PKR, MR Rao and LE Buck (eds) 2004 Advances in Agroforestry 
1. New vistas in Agroforestry: A compendium for the first World 
Congress of Agroforestry, 2004. Kluwer Academic Publishers, the 
Netherlands. 480 p. 
Schröth G and FL Sinclair 2002 Trees, Crops and Soil Fertility: 
Concepts and Research Methods. CABI Publishing, Wallingford, UK. 
350 p. 
Schröth G, J Lehman, Rodrigues MRL, Barros E and JLV Macêdo 
2001  Plant-soil interactions in multistrata agroforestry in the humid 
tropics. Agrofor. Syst. 53: 85-102. 
Schröth G, GAB Da Fonseca, CE Harvey, C Gascon, HL Vasconcelos 
and AN Izac  2004 Agroforestry and biodiversity conservation in 
tropical landscapes. Island Press, Washington-DC, USA.  523 p. 

 
 
Naam cursus ALGEMENE BODEMKUNDE 

Contacturen per semester 30 (co) 

 Semester en studiefase 2/BI 

Naam docent M. Narain, MSc. 

Leerdoelen.  
 

    Na afloop van de cursus kan de student(e): 
1. Het belang van de bodem onderkennen 
2. Het verschil tussen bodem, geologie en 

bodem/geomorfologie verklaren 
3. De bodem als een driefase systeem (vast, vloeibaar, gas) 

procentueel weergeven  
4. De chemische eigenschappen (o.a. C.E.C, pH) van de bodem 

(mineraal/organisch) beschrijven  
5. De fysische eigenschappen (o.a. textuur, structuur) van de 

bodem  beschrijven 
        5a. De pf-curve interpreteren 
       5b. De waterhuishouding in de bodem globaal weergeven   
6. De bodemvormende processen beschrijven relevant voor 

Suriname  
7. De bodem en landschap in relatie tot landgebruik in Suriname 

weergeven 
8. Het belang van het Surinaams bodemclassificatiesysteem 

onderkennen 

Vakomschrijving Algemene bodemkunde is een inleidend vak waarin de opbouw van de 
bodem als een 3-fase systeem wordt besproken. Voorts komen de 
chemische, fysische en biologische eigenschappen van bodems, 
bodembestanddelen, bodemstructuur, water en luchthuishouding aan 
de orde. Diverse bodemvormende processen worden behandeld in het 
licht van de eigenschappen van de Surinaamse bodems. Tot slot wordt 
de samenhang tussen landschap en bodem in relatie tot landgebruik 
behandeld, waarbij het Surinaamse bodemclassificatiesysteem als 
leidraad dient.  
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Onderwijsvorm  Hoorcolleges 

Voorkennis VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk  
Hoofdstukken die zijn aangegeven uit het boek van Brady 

Wijze van toetsen Tentamen 5.5 

Literatuurlijst  Hoofdstukken uit Elements of the nature and properties of Soils van 
Brady Nyle 3ed.                                                                                          
Aanbevolen online Building Soils for better Crops van Magdoff F. and H 
van Es 

 
 
 
Vaknaam Algemene bosbouwkunde 
Studiepunten (sp) 4.5  

   

Studiebelasting in uren 126  
  

Contacturen/semester 39 Co en 3o Pr 
   

Semester/fase 3/BII  
  

Docent M.Playfair, M.Sc. 
   

Vakomschrijving - definities in de bosbouw 
 - grootte en samenstelling bosarealen; nationaal en 
  internationaal 
 - bosfuncties 
 - producten en diensten bosbouwsector; nationaal en 
  internationaal 
 - de bosbouw industrie 
 - bedreigingen voor het voortbestaan van bos 
 - regelingen voor beheer, behoud en bescherming 

Leerdoelen De student inzicht verschaffen in de diverse aspecten en de 
 begrippen die in de bosbouw gehanteerd worden; de functies van 
 het bos; bostypen; bos en bosheer in Suriname met de nadruk op 
 de betekenis van de sector voor Suriname en het belang van 
 bossen en de door bossen voortgebrachte producten en diensten 
 in het algemeen 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges 
Groepswerkstuk 
Excursies 

Voorkennis Basisvakken 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, beoordeling werkstuk 
Wijze vaststellen eindcijfer: 
Tentamencijfer: 70% 
Practicum: 30% 

Literatuur Algemene Bosbouwkunde (in voorbereiding) 
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 Voorlopig overzicht van de bostypen in het noordelijk deel van 
 Suriname (Lindeman en Molenaar)Lindeman en Molenaar 
 Aanbevolen literatuur: 
 Diverse jaarverslagen van LBB en CELOS 
 SBB produktiestatistieken; 
 Tijdschriften en krantenartikelen; alle recente artikelen mbt. de 
 Surinaamse bosbouwsector 
   

 

Vaknaam Algemene en fysische chemie 
  

Studiepunten (sp) 5.5 
  

Studiebelasting in uren 154 
  

Contacturen/semester 60 Co en 45 Pr 
  

Semester/fase 1/BI 
  

Docent O. Sewkaransing 
  

Vakomschrijving Inleiding in de algemene, analytische en fysische chemie, zuren en 
 basen, elektrochemie, elektrolytoplossingen, geleiding, 
 spectrometrie, atoombouw, intermolekulaire wisselwerkingen, 
 adsorptie, ionenwisseling, osmose. 
 Zuur-base, redox en complexe titraties; Neerslagreakties en 
 gravimetrische analyse; Interactie tussen licht en materie en 
 spectrofotometrie; 
 Adsorptie en verdelingsevenwichten, extractieprocessen en 
 chromatografie; Energieuitwisseling, thermochemie, entropie, 
 thermodynamisch evenwicht; Fasenleer en destillatie; Atoombouw, 
 periodiciteit, chemische binding, molecuulbouw, ruimtelijke struktuur 
 van moleculen. 
 Chemiepracticum: de uit te voeren experimenten hebben betrekking 
 op onderzoeksvragen uit de agrarische, delfstoffen- en milieurichting. 
 De volgende technieken worden aangeleerd : zuur-, base-, redox- en 
 complexometrische titraties, spectrofotometrie, gravimetrie , 
 papierchromatografie, vloeistof-vloeistof extractie 
  

Leerdoelen Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 
  

Onderwijsvorm Colleges en labpractica 
  

Voorkennis  
  

Wijze van toetsen Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 
  

Literatuur Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 
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Vaknaam Algemene microbiologie 
  

Studiepunten (sp) 4.0 
  

Studiebelasting in uren 112 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 pr 
  

Semester/fase 2/BI 
  

Docent R. Stutgard, MSc. 
  

  Vakomschrijving Het college vangt aan met een historisch overzicht van de ontwikkeling 
van deze tak van wetenschap en een beschouwing over het succes van 
de micro-organismen in de loop van de evolutie. Vervolgens komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: indeling van de micro-organismen 
waarbij de biologie, de fysiologie en de genetica worden belicht ; de rol 
van de micro-organismen in de levende en de “ dode” natuur, de 
toepassing van micro-organismen in industriële processen, 
drinkwateranalyse bij contaminatie van coliforme bacteriën .  
Het college paddestoelen op agrarisch afval. 
Geschiedenis van de ontwikkeling uit de medische microbiologie. 
Behandeld worden virussen, bacteriën, mycoplasma’s, rickettsia’s, 
fungi en nematoden. Fysiologie, biochemie en genetica van de 

bacteriën, reproduktie bij fungi. Belang en toepassing van micro-

organismen in de farmaceutische industrie, voeding, landbouw, bodem. 
Genetisch gemanipuleerde micro-organismen. Thema’s zoals 

parasitisme, saprofytisme, mutualisme, biodegradatie, 

recycling/compostering. 
Het practicum is bedoeld om studenten vaardigheden bij te brengen 

zoals 
het steriel werken, isoleren van micro-organismen, overenten op 
substraten, propageren van reincultures, bepalen van kiemcijfers, 
aanmaken van broedwit, teelt van paddestoelen op verschillende 
substraten. Het aanleren van basistechnieken ten behoeve van het steriel 
werken; het isoleren,  overenten en in reincultuur propageren van 
micro-organismen; het bepalen van kiemcijfers van bacteriën in 

voedingsstoffen en in de rhizosfeer en fyllosfeer van de plant; een 

microscopische studie van morfologische structuren; samenstelling en 
de bereiding van diverse voedingsmedia. 

Leerdoelen Na het volgen van het vak: 
 wordt de student(e) geacht het onderscheid te maken tussen de 
 verscheidene micro-organismen (bacterien, schimmels, virussen enz.) 

 
Heeft de student(e) inzicht over de rol van micro-organismen in de 
natuur 

 en zijn impact tijdens industriele processen. 
 Wordt van de student eenvoudige microbiologische analyses te kunnen 
 uitvoeren, waarbij het isoleren van ziektekiemen en het bepalen van het 
 kiemgetal tot de vereisten behoren. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges (30 uren) en practicum( 30 uren) 
  

Voorkennis Algemene biologie (VWO) 
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Wijze van toetsen Tentamencijfer: 50% 
 Practicum: 50% 
  

Literatuur Hand-outs 
  

  

 

 
Vaknaam Algemene plantenteelt 

   

Studiepunten (sp) 4.5  
   

Studiebelasting in uren 126  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase 3/BII  
  

Docent J. Muller, MSc. 
  

Vakomschrijving 
 

Het theoretisch gedeelte omvat: 
-Plantenteelt en humane voeding, plantenteelt en 
natuurlijke milieu: bodemfactoren, organische stof, 
bodemvruchtbaarheid, water, licht (fotosynthese en 
daglengte), temperatuur, lucht, biotische factoren; 
-Groei en opbrengst; 
-Het wortelstelsel; 
-Agrarische productiesystemen; 
-Duurzame landbouw en agrobiodiversiteit; 
-kwekerijen, vruchtwisseling, zaaien en planten, 
aanplantonderhoud; 
-Herkomst en verspreiding; 
-Capita selecta: vermeerdering (generatieve en vegetatieve 
vermeerdering); 

-Snoei. 

-Tuin- en labdemonstraties en participatie in proefnemingen 
betreffende praktische uitvoering van zaken behandeld tijdens het 
college. 

 

Leerdoelen Na het volgen van het vak: 
 - Wordt de student(e) geacht de relatie te kennen tussen 
  plantenteelt en haar natuurlijke omgeving en de invloeden 
  die mens en milieu hebben op groei, ontwikkeling, 
  productie en kwaliteit van gewassen; 
 - Heeft de student(e) kennis opgedaan in de belangrijkste 
  teelttechnieken en -methoden z.a. die worden toegepast in 
  land- en tuinbouw en verschillende  agrarische 
  productiesystemen; 
 - Beschikt de student(e) over voldoende praktische 
  vaardigheden op het gebied van plantenteelt die hem/haar 
  in staat stelt deze zelfstandig toe te passen. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges (30 uren), practicum (30 uren) 
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Voorkennis Plantenfysiologie, Inleiding agrarische produktie, Algemene en fysische 
 bodemkunde, Celbiologie, Flora en fauna en Algemene microbiologie 
 

Wijze van toetsen 
 

   Wijze vaststellen eindcijfer: 
 
Tentamencijfer: 50%; 
Practicum: 40%; 
Opdrachten: 10%. 
Het practicum wordt getoetst op participatie en verslaggeving van 
practicumonderdelen. 

Literatuur Syllabus en hand-outs. 
   

 
 
 

Vaknaam Algemene veeteelt 
  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 pr 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent R.Tjienfooh, MSc. 
  

Vakomschrijving Productiesystemen in de veehouderij, processen die zich in 
 landbouwhuisdieren voltrekken en die van belang zijn voor hun 
 productie en productiviteit: spijsvertering, stofwisseling, onderhoud, 
 thermoregulatie, arbeid, groei en ontwikkeling, voortplanting, 
 lactatie, eiproductie 
 Gedrag van dieren, vruchtbaarheid, huisvestingssystemen, biologische 
 grenzen 
  

Leerdoelen 
 

De student heeft kennis van en inzicht in de processen die van belang 
zijn voor de dierlijke produktie. De student heeft inzicht in de relaties 
tussen produktiviteit van landbouwhuisdieren en milieufactoren 

  

Onderwijsvorm Hoorcolleges: 30 uren 
 Practicumopdrachten en bedrijfsbezoeken: 30 uren 
  

Voorkennis Inleiding Agrarische Productie 
  

Wijze van toetsen Tentamen (70%) 
 Beoordeling practicumverslagen en presentaties (30%) 
  

Literatuur Collegedictaat algemene veeteelt, FTeW 2011 
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Vaknaam Algemene voedingsleer 
  

Studiepunten (sp) 6.0 
  

Studiebelasting in uren 168 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 pr en 30 We 
  

Semester/fase 1/BI 
  

Docent Ir. H. Bhagwandin 
  

Vakomschrijving Basis kennis van de voedingsleer (biobeschikbaarheid, fysiologische 
 functies en aanbevolen hoeveelheid van micro- en macronutriënten, 
 voedingsbehoeften gedurende de levenscyclus) 
 Voedingstoestanden 
 De rol van voeding bij het ontstaan en de behandeling van 
 ondervoeding, overgewicht en chronische ziekten 
 Verteringsfysiologie 
 Voedingsstoffen, voedingsmiddelen 
 Samenstelling van dieten 
 Opzet en uitvoering voedingsonderzoek 
 Voedingsbeleid 
  

Leerdoelen Het verwerven van inzicht in de algemene voedingskennis, de rol van 
 voeding bij gezondheid en ziekte, de interpretatie van onderzoek op 
 dit gebied en de plaats van voeding in de volksgezondheid. 
  

Onderwijsvorm Interactieve colleges (30 uren) 
 Practicum (30 uren)- rekenpractica, metingen ter bepaling van de 
 voedingstoestand, bepaling voedingstoestand, evaluatie dieten. 
 Werkopdracht in groepsverband (voorbereiding, uitvoering, 
 rapportage, presentatie) 
  

Voorkennis VWO- Biologie aanbevolen 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, groepsopdrachten en persoonlijke opdracht. 
Bijdrage tentamen: 80% en groeps-, persppnlijke opdrachten en 
presentaties: 20% aan het eindcijfer. 

  

Literatuur Titel: Fundamentals of Human Nutrition 
Auteurs: Catherine Geissler, Hilary powers  
2009, 1st ed. Of laatste editie 
ISBN: 978 0 702 049 903 
Churchill Livingstone, Elsevier 
 
Handouts 
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Vaknaam Aquacultuur 1 
   

Studiepunten (sp) 5.5   
    

Studiebelasting in uren 154   
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr en 15 We 
    

Semester/fase 4/BII   
  

Docent Ir. H. Bhagwandin 
  

Vakomschrijving De student zal ingeleid worden met vaktermen die thuis horen bij 
 de aquacultuur. Daarna zullen ook de volgende onderwerpen 
 behandeld worden, zoals: 
 - De geschiedenis en de hedendaagse status van de 
  aquacultuur in de wereld 
 - Productie-/teeltvormen in de aquacultuur z.a.: extensief, 
  semi-intensief, intensieve teelt, mono- en policultuur, 
  geïntegreerde bedrijfssystemen etc. 
 - De meest geteeld soorten binnen de aquacultuur 
 - Keuze van de teeltorganismen 
 - Keuze van de productielocatie (terrein, grond, 
  waterbron, infrastructuur etc.) 
 - Reproductievormen (natuurlijke en kunstmatige) 
 - Hatchery, nursery, grow-out eenheden binnen een 
  aquacultuurbedrijf 
 - Ziekten en plagen (preventie, identificatie en 
  behandeling) 
 - Biotechnologie (proces van sex-reverse, clonage) 
 Transport van levende aquatische organismen (kuit, larven, juveniel, 
 volwassen   
  

Leerdoelen De student leert om te gaan met begrippen die in de 
 aquacultuurwereld gebezigd worden. Het belang van het telen van 
 aquatische organismen, zowel van dierlijke of plantaardige aard tbv 
 aquatische eiwitbronnen voor mens en dier, staat centraal. De 
 student wordt ook geleerd rekening te houden met o.a. sociale, 
 economische en milieufactoren bij het telen van aquatische 
 organismen, ongeacht of de aquacultuur bedoeld is voor 
 voedselvoorziening, werkgelegenheid, terugbrengen van de 
 natuurlijke populatie van in gevaar dreigende waterplanten en – 
 dieren.   
   

Onderwijsvorm Hoorcollege  

 Videopresentatie 
 Excursie naar aquacultuur- en/of visverwerkingsbedrijf 
 Werkstuk maken en presenteren (al dan niet in groepsverband) 
  

Voorkennis VWO (biologie), Inleiding Agrarische Productie, Ictiologie, Fauna en 

 

Flora 
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Wijze van toetsen 

 
Tentamen  

 
: 60 % 

Participatie :  5% 
Werkstuk     : 20% 
Presentatie : 15 % 

  

Literatuur Vakliteratuur is verplicht: 

 
 

        - BARDACH J. E.; Sustainable Aquaculture  
- BOYD C. E & TUCKER C. S.; Pond Aquaculture Water Quality          

Management  
- TREECE G. D. & FOX J. M.; Design, Operation and Training 

Manual for an Intensive Culture Shrimp Hatchery  
- Simple Methods for Aquaculture, Handbook on Fish Farming. 

FAO  
- Manual on the Production and Use of Live Food for          

Aquaculture, FAO 
            

    

    
Vaknaam Aquacultuur 2 

    

Studiepunten (sp) 6.0   
    

Studiebelasting in uren 168   
   

Contacturen/semester 45 Co en 30 Pr  
    

Semester/fase 5/BII   
  

Docent S. Moeljoredjo, Eng. de Pesca 
  

Vakomschrijving De student maakt kennis met de verschillende soorten organismen 
 die geteeld worden in de aquacultuurwereld. Zo wordt er aandacht 
 besteed aan:  

 1. Vissen: Tilapia, kwikwi, tambaqui en karper 
 2. Crustaceën: Zoet- en brakwatergarnalen 
 3. Plancton : Fyto- en zooplancton 
 4. Reptielen: Kaaiman 
 5. Amfibiën: Kikker 

Leerdoelen De student leert de verschillende teeltvormen kennen, krijgt 
 inzichten van zowel de verschillen als overeenkomsten die bij de 
 toekomstige productie van de verschillende aquatische organismen 
 in de aquacultuur meegenomen moeten worden. 
   

Onderwijsvorm Hoorcollege  

 Videopresentatie 
 Werkstuk maken en presenteren (al dan niet in groepsverband) 
  

Voorkennis VWO (biologie), Inleiding Agrarische Productie, Ichtiologie, Fauna 
 en Flora, Aquacultuur 1, Voeding van aquatische organismen 
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Wijze van toetsen Tentamen     :  60% 

 Participatie   : 5% 

 Werkstuk      : 20% 

 Presentatie    : 15% 

Literatuur Vakliteratuur is verplicht: 

  BARDACH J. E.; Sustainable Aquaculture 

  BOYD C. E & TUCKER C. S.; Pond Aquaculture Water 
  Quality Management 

  

TREECE G. D. & FOX J. M.; Design, Operation 

andTraining Manual for an Intensive Culture Shrimp 

Hatchery 

TAVE D.; Genetics for Fish Hatchery Managers 

 
Simple Methods for Aquaculture, Handbook on Fish 

Farming. FAO 

 
Manual on the Production and Use of Live Food for 

Aquaculture. FAO 

    
 
 

Vaknaam Aquatische ecosystemen 
  

Studiepunten (sp) 4.0 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 We 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent Drs. F. van der Lugt 
  

Vakomschrijving De bijzondere eigenschappen (32) van water/ ijs en de structuur van 
 de watermoleculen.Thermale eigenschappen van waterlichamen 
 met meren als voorbeeld. Het gedrag van opgeloste gassen in water 
 met name de O2 en N2 balans. De relatie tussen de pH en CO2. Het 
 redoxpotentiaal en de ijzer-, fosfaat-, sulfaat, stikstof- en 
 silicacyclus. Metalische elementen in regenwater, meren en 
 rivieren. Organische stoffen in meren en rivieren, enkele optische 
 aspecten van de wateren. De typologie van de oppervlakte wateren 
 (aquatische eco-systemen ) in Suriname en het Amazone gebied met 
 voorbeelden uit andere werelddelen. Estuariene gebied, 
 riviersystemen, zwampen en manmade lakes. De river continuum 
 theorie, aquatische ecotonen en tijdelijke plassen, Aquatische 
 botanie, de vorm en functie van mangrove, aquatische planten, zoo 
 en fytoplanton, primaire productie Toegepaste Aquatische Ecologie: 
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 problematiek in de aquacultuur, de problematiek van stuwmeren, 
 water gerelateerde ziektes. 
 De Ramsar conventie, de bescherming en benutting van wetlands. 
 Aan de cursus is ook een veldpracticum verbonden De bestudering 
 van de aquatische ecosystemen in Suriname. Botanie, plankton en 
 chemische en fysische eigenschappen van water. 
  

Leerdoelen Enig inzicht vergaren over de aquatische ecosystemen van Suriname 
 en deze ecosystemen kunnen monitoren en evalueren. 
  

Onderwijsvorm hoorcolleges/veldpracticum/zelfstudie 
  

Voorkennis VWO, Inleiding ecologie, scheikunde 
  

Wijze van toetsen Tentamen, verslagen 
  

Literatuur A treatise of limnology Vol I, II, III E. Hutchinson 
 Fundamentals of limnology, Ruttner. 
 The Amazone, H. Sioli 
 Fresh water Ecosystems of Suriname, P. Ouboter e.a. 
 Dictaat Aquatic Ecology part 1.2.3.4 en 5 van Univ. Gent/Belgie 
  

 
 

 
Vaknaam Beheer Natuurlijke hulpbronnen 2 

   

Studiepunten (sp) 3.0  
   

Studiebelasting in uren 84  
  

Contacturen/semester 30 Co en 15 We 
   

Semester/fase 5/BII  
   

Docent 
D. Narain, 

MSc.  
   

Vakomschrijving - Doel en motieven van natuurbehoud/beheer; 
 - Doelstellingen van de Conventie inzake Biologische 
  Diversiteit; 
 - Categorieën van bedreigingen van de natuur en het 
  voorkomen/beperken daarvan; 
 - Relevante Surinaamse en internationale/regionale 
  organisaties m.b.t. natuurbehoud/beheer; 
 - Jacht en jachtcontrole a.d.h. van jachtwetgeving, 
  jachtkalender, procesverbaal formulier en relevante 
  diersoorten; 
 - Export/import conform CITES conventie en Surinaamse 
  wetgeving; 
 - Dierenmishandeling of dierkwelling; 
 - Visstandsbescherming a.d.h. van de 
  Visstandsbeschermingswet/besluit en Wet Zeevisserij; 
 - Relevante visserij methoden; 



56 
 

 - Beheer van beschermde gebieden in Suriname a.d.h. van 
  nationale wetgeving en internationale conventies & 
  zonering; 
 - Relevante karakteristieken van beschermde gebieden van 
  Suriname; 
 - Sociale aspecten van de Surinaamse beschermde gebieden; 
 - IUCN/internationale categorieën van beschermde gebieden; 
 - Excursie(s) naar i.h.b. beschermde gebieden; 
 - Videofilms, slides, posters, foto’s, kaarten, etc.; 
 - Eventueel enkele bijzondere internationale/regionale 
  onderwerpen: CITES, Wetlands Convention, Bigi Pan. 

Leerdoelen Kennis van/inzicht in: 
 - Belang van natuurbeheer voor huidige en toekomstige 
  generaties; 
 - Bedreigingen van de natuur a.g.v. menselijke activiteiten; 
 - Rol van de verschillende actoren: doelgroepen, 
  belangengroepen en instituten in het natuurbeheer; 
 - Bescherming, beheer en duurzame benutting van fauna 
  (deels vissen) in Suriname; 
 - Bescherming, beheer en duurzame benutting van 
  ecosystemen – in de vorm van beschermde gebieden – in 
  Suriname; 
 - Wetgeving van Suriname m.b.t. beheer beschermde 
  gebieden, wild en visstand; 
 - Zonering van beschermde gebieden. 

Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges en excursie(s) 
   

Voorkennis Inleiding ecologie, Botanie, Aquatische ecosystemen 
  

Wijze van toetsen Tentamen en verslag(en) 
  

Literatuur Wetten/besluiten m.b.t. jacht, natuurreservaten en visserij; 
 Hand-outs. 
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Vaknaam Biodiversiteit en Monitoring 

  

Studiepunten (sp) 4.0 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 We 
  

Semester/fase 5/BII 
  

Docent Dr. P.Ouboter 
  

Vakomschrijving Definitie van biodiversiteit; Menselijke afhankelijkheid van de 
 biologische diversiteit; Gevaren voor de diversiteit; Waarde van 
 biodiversiteit; Monitoring en bescherming van biodiversiteit; Herstel 
 van biodiversiteit 
  

Leerdoelen 

- verkrijgen van inzicht in het begrip biodiversiteit 
- leren hoe een biodiversiteit assessment wordt uitgevoerd 
- inzicht krijgen in hoe biodiversiteit gemonitoord kan worden in relatie 
tot menselijke verstoringen 
- leren berekenen van biodiversiteit indexen 
- ervaring opdoen met biodiversiteit assessments in de praktijk 

  

Onderwijsvorm Hoor-, werk- en veldcollege 
  

Voorkennis Inleiding ecologie, Zoölogie en Botanie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen; 
 Minimaal 75% van de hoorcolleges 
 100% van de veldpractica bijwonen. 
 Afronding verslagen & presentaties 
  

Literatuur E. Wilson. Biodiversity 
 Handouts van de docent 
  

 

 

Vaknaam Bio-organische chemie 
   

Studiepunten (sp) 6.0  
   

Studiebelasting in uren 168  
  

Contacturen/semester 60 Pr en 45 We 
   

Semester/fase 2/BI  
  

Docent Dr.V. Pinas 
   

Vakomschrijving - Hybridisatie typen van koolstofatomen; ruimtelijke 
  structuur van koolstofverbindingen 
 - Relatie molecuulbouw-fysische eigenschappen 
 - Reactiemechanismen: radicaal en nucleofiele substitutie 
 - Relatie inductieve en mesomere effecten – eigenschappen 
 - Stereo – en optische isomerie 
 - Structuur, naamgeving , katalytische werking van eiwitten 
  (enzymen), 
 - Beїnvloeding van enzymactiviteit 
 - Co- enzymen en structuur en werking van vitaminen 
 - Michaelis-Menten vergelijking, Lineweaver-Burk 
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  diagrammen, direct linear plot 
 - Typen remstoffen, allosterische enzymen, zymogenen, 
  covalent gemoduleerde enzymen 
 - Ferguson diagrammen, gel-electroforese 
 - Structuur en functie van nucleïnezuren 
 - De processen: replicatie, transcriptie en translatie 
 - De genetische code, mutaties in DNA 
 - Aerobische en anaerobische glycolyse en regulatie; 
  glycogenese, glycogenolyse, gluconeogenese 
 - ATP/ADP cyclus, uitrekenen van energie balansen 
 - ß-oxidatie en regulering, functie Krebscyclus en regulatie, 
  oxidatieve fosforylering en regulatie 
 - Invloed van zware metalen op eiwitten, nucleïnezuren en 
  planten 
 Functies van de eiwitten , de betekenis van deze stoffen bij de 
 biologische reacties (enzymen, co-enzymen, enzymkinetiek, regulering 
 van enzymactiviteit, antilichamen). 
 Belangrijkste aspecten van genstructuur, genexpressie en regulering 
 van de stappen in de eiwitsynthese. Aandacht wordt besteed aan de 
 verschillende lichaamvloeistoffen, vertering van voedsel (afbraak van 
 eiwitten , koolhydraten en vetten), het regulatie mechanisme. Bio- 
 energetica: bronnen, gebruik, opslag van energie door organismen. 
   
 Leerdoelen Introductie in de theoretisch-fysische fundamenten van de organische 
 chemie met nadruk op het gebruik van de structuur om de fysische 
 eigenschappen en de reactiviteit van belangrijke koolstofverbindingen 
 af te leiden. Deze theorie wordt geïntegreerd in onderwerpen die de 
 basis zijn voor onder andere de biochemie en een aantal moderne 
 analysetechnieken. Basisinformatie over risico en gezondheids- 
 schadelijke organische chemicaliën in het milieu. Onderwerpen die 
 tijdens de colleges aan de orde komen zijn: hybridisatie typen van 
 koolstofatomen; ruimtelijke structuur van koolstofverbindingen; 
 relatie molecuulbouw-fysische eigenschappen; reactiemechanismen: 
 radicaal en nucleofiele substitutie; relatie inductieve en mesomere 
 effecten – eigenschappen; stereo - en optische isomerie; structuur, 
 naamgeving, katalytische werking van eiwitten; (enzymen), IEP, 
 zwitter ion; reactiekinetiek, saturatiekinetiek, beïnvloeding van 
 enzymactiviteit; Michaelis-Menten vergelijking, Lineweaver-Burk 
 diagrammen, direct linear plot; typen remstoffen, allosterische 
 enzymen, zymogenen, covalent gemoduleerde enzymen; Ferguson 
 diagrammen, gel-electroforese; structuur en functie van 
 nucleïnezuren; de processen: replicatie, transcriptie en translatie; 
 aerobische en anaerobische glycolyse en regulatie; glycogenese; 
 glycogenolyse, gluconeogenese. Het opdoen van inzichten in de basis 
 moleculaire interacties die de distributie van organische verbindingen 
 in ruimte en tijd bepalen als ze in het natuurlijke milieu terechtkomen. 
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 Na het voltooien van dit vak 
 - Kent de student het werkingsprincipe van de meest belangrijke 
  analyse apparatuur zoals (GC, IR, H-NMR, MS, (CV)-AAS; 
 - Kan de student eenvoudige spectra en chromatogrammen 
  interpreteren 
 - Kent de student de basisprincipes van enzymologie, 
  eiwitbiochemie, moleculaire biologie en de grote metabolische 
  wegen 
 Kent de student de inwerking van zware metalen op de ‘levende 
 natuur’, de adaptatie en accumulatie mechanismen van zware metalen 
 bij planten en zoogdieren. 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges: instructies met oefenopdrachten;groepspresentaties 
 over het gekozen onderwerp; practicum 
  

Voorkennis Algemene en fysische chemie, Celbiologie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijke tentamen, groepsverslagen en presentaties 
  

Literatuur Inleiding in de bio-organische chemie door J. F. J. Engbersen en 
 A. De Groot en aantekeningen/hand-outs 
   

 
 

Naam cursus Bodemvruchtbaarheid en Plantenvoeding 

Contacturen per semester 30 (co) 

 Semester en studiefase 4/B-II 

Practicum uren 30 

Naam docent M. Narain, MSc. 

Leerdoelen.  
 

     
- Studenten leren  vruchtbaarheids aspecten van de bodem 
- Studenten krijgen inzicht in de  rol van bodemnutriënten  

voor de plant     
- Studenten begrijpen  op welke wijze de vruchtbaarheid van 

de bodem kan worden gehandhaafd          
- Studenten interpreteren  in groepsverband analysen ten 

behoeve van bodemvruchtbaarheid   
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Vakomschrijving Colleges                                                                                                                                                                 
 

- Bespreken van actieve en passieve ionenopname door de 
plant en de factoren die deze opname beïnvloeden . 

- Begrippen als elementrendement en werkingscoefficient die 
bij het bemesten van belang zijn.   

- Bespreken van elementen in hun  specifieke functies in de 
plant en  hun mate van  beschikbaarheid  in de bodem                                                                                                                                              

- Het belang van organische bemesting en het bespreken van 
kunstmeststoffen per element     

 
Practicum 
 
De student leert in het bodemlab het analyseren van de belangrijkste 
bodemparameters die van nodig zijn voor  het evalueren van de 
bodemvruchtbaarheid 

Onderwijsvorm  Colleges en Practicum  

Vereiste Voorkennis Algemene Bodemkunde 

Wijze van toetsen Tentamen  : 50 % 
Practicum  : 50 %  

Collegemateriaal   Brady N , College dictaat    
 Online Magdoff F. and van Es   
 Building soils for better crops hfst 18 -21 
 

 
 

Vaknaam Bos- en landgebruikssystemen 
    

Studiepunten (sp) 2.0   
    

Studiebelasting in uren 56   
    

Contacturen/semester 30 Co  
    

Semester/fase 3/BII   
   

Docent L. Joyette, MSc.  
   

Vakomschrijving - Global issues: 
 o Forest area and area change; 
 o Definitions; 
 o Forest area information availability (areas by 
  region and annual deforestation); 
 o Distribution of the world’s forests by major 
  ecological zone. 

- Earth’s biomes (tundra’s, taiga or boreal forests, 
 temperate forests, temperate rain forests, temperate 

            woodlands, temperate shrub lands, temperate grasslands, 
                tropical rain forests, seasonal forests and savannas, 

 deserts, wetlands, freshwaters, intertidal, open oceans, 
 benthos, upwelling and hydrothermal vents); 

- Forest plantations; 
- Protected areas;  
- Forest resources by region (ecological zones of the 
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 different continents); 
- Ecological zones of South America, North and Central 

 America;  

- Forest codes of practice; 
- Soil classification;  
- Ways we use and abuse the soil; 
- Land degradation; 
- Erosion;  

- Agricultural expansion and deforestation; 
- Sustainable land management; 
- Mangrove conversion and conservation; 
- Management, conservation and sustainable development 

 of forests;  

- Rehabilitation . 
Leerdoelen Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 

   

Onderwijsvorm Hoorcolleges  
  

Voorkennis Algemene en fysische bodemkunde 
    

Wijze van toetsen Tentamen 
 

  

 
Literatuur 
 
 

 
State of the world’s forests 2003 (FAO); 
Aantekeningen 
 

    

 
 
 

Vaknaam Bosbeheersplanning 
   

Studiepunten (sp) 4.0  
   

Studiebelasting in uren 126  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase 4/BII  
  

Docent M. Playfair, MSc. 
   

Vakomschrijving - Planningsniveaus 
 - Beheersdoelstellingen 
 - Ruimtelijke ordening en bosbeheer 
 - Bosclassificatie 
 - Beheersindeling en bosinrichting 
 - Het duurzaamheidsbeginsel 
 - Bosbeheerssystemen 
 - Beheersplannen en exploitatieplannen 
 - Opbrengstregulering 

Leerdoelen Inzicht krijgen in de aspecten die te maken hebben met het 
 duurzaam bosgebruik; de planning voor beheer van bos(gebieden); 
 de benodigde activiteiten voor het bedrijfsmatig handelen; de 
 regelingen voor bosbeheer in Suriname en kennis van de 
 belangrijkste bosbeheerssystemenen in de wereld 
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Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 
Groepswerkstuk: Concept bosbeheersplan 
Practicum bij bosbeheersinstanties 

  

Voorkennis algemene bosbouwkunde, ecologie en dendrometrie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, beoordeling werkstuk 
 Wijze vaststellen eindcijfer: 
 - Tentamencijfer: 60%; 
 - Groepswerkstuk; Beheersplan: 30 % 
 - Deelname practicum: 10%; 

Literatuur Dictaat Bosbeheersplanning 
   

 

 
Vaknaam Bosexploitatie 

  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent A.R. Sheikkariem, MSc. 
  

Vakomschrijving Definities en concepten van bosexploitatie; diverse factoren en hun 
 invloed op de 
 produktie; winning van de hulpbron en keuze van het gereedschap 
 en equipment; 
 transport\opslag naar de openbareweg of rivier en de inzet van 
 machines en 
 equipment; transport naar de afnemer\markt; capaciteitsplanning; 
 ontwikkelingen 
 m.b.t. green-end dry-end principe, boscertificering, c.o.c., R.I.L. 
  

Leerdoelen Kennis en inzicht in bosoogst systemen, bostransport systemen, 
 synchronisatie van 
 oogst stappen, kostprijs calculatie en monitoring en inzet van 
 oogstmachines en – 
 equipment. 
 Vaardigheden ontwikkelen voor het uitvoeren van tijdstudies, 
 voorraadmonitoring, 
 het opstellen van een oogst- en transportplan. 
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Practica: formats en tabellen in ms-excel 
 Werkcollege: uitvoering in het veld 
  

Voorkennis Inleiding agrarische productie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (60%), werkopdracht (20%), 
 practicumverslagen(20%) 
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Literatuur Conway, S. Logging Practices. Principles of Timber Harvesting 
Systems 
Bendz, M. & Jarvholm, A. Logging and Transport in Tropical High 
A. Whiteman, A Roundwood Producton Cost Model for 
Suriname(+Excelsoftware) 
FSC documents 

  

  

  

 

   
Vaknaam Celbiologie  

    

Studiepunten (sp) 4.5  
    

Studiebelasting in uren 126  
    

Contacturen/semester 30 co en 30 In  
    

Semester/fase 1/BI  
    

Docent Dr. I. Power  
    

Vakomschrijving Morfologie en functie van de celorganellen , transport van  

  moleculen/ionen door celmembranen, synthese en dissimilatie van  

  sacchariden en lipiden, de stikstof-assimilatie.  

  Het practicum omvat een vergelijkende anatomische studie van de  

  Dicotylen vs. Monocotylen, C-3 / C-4 en CAM-planten  
    

Leerdoelen Opdoen van kennis ten behoeve van hogere biologische vakken  
    

Onderwijsvorm Hoorcolleges/Practicum  
    

Voorkennis VWO  
    

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen  
    

Literatuur Collegedictaat  
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Vaknaam  Cultuurtechniek A 

    

Studiepunten (sp)  3.0  
    

Studiebelasting in uren  84  
   

Contacturen/semester  45 Co 
   

Semester/fase  3/BII 
   

Docent  C. Feurich, MSc. 
   

Vakomschrijving  Inleiding (Wat is cultuurtechniek, cultuurtechniek in de praktijk), 
  Waterhuishouding van de grond (Wat is waterhuishouding, neerslag en 
  verdamping , water in de grond, hangwater, grondwaterstand, 
  waterbeheersing), Ontwatering en watervoorziening 
  (grondwaterstroming, ontwatering door sloten, begreppeling, 
  onderhoud, andere drainagemethoden, watervoorziening, infiltratie, 
  beregening), Waterbeheersing in polders (polder en boezem, 
  polderpeil, maatgevende afvoer, afwatering, lozing, wateraanvoer, 
  uitvoering van verbeteringen), Grondverbetering (Wat is 
  grondverbetering, ontginning, landbouwkundige betekenis van 
  bodemgebreken, uitvoering van grondverbetering, keuze van 

  grondverzetwerktuigen), Landinrichting (Wat is landinrichting, 

  bepalende factoren, bedrijfsgrootte, verkaveling, ontsluiting, 

 

 verkavelingstypen, wettelijke regelingen), landaanwinning (landwinst) 
en landverlies), landmeetkunde voor land- en waterbeheersing 
(basisbegrippen, instrumenten, eenvoudige metingen zoals afstanden, 
hoogteverschillen, hoekmetingen, constructie van een kanaal, 

egalisatiemethoden). 

 

 
 

  
   

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

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

Onderwijsvorm Hoorcollege 
  

Voorkennis Toelating tot Bachelor-I 
  

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

Literatuur Dictaat en andere literatuur 
   

 
 

Vaknaam Dendrometrie en bosinventarisatie 
  

Studiepunten (sp) 5.5 
  

Studiebelasting in uren 154 
  

Contacturen/semester 45 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 4/BII 
  

Docent A.R. Sheikkariem, MSc. 
  

Vakomschrijving Concepten en protocollen bij Dendrometrie en Bosinventarisatie; 
 metingen en verwerken data gezaagd hout; metingen en verwerken 
 data gevelde bomen; 
 metingen en verwerken data aan de staande boom en bossen; 
 oppervlakte en gewichts metingen; groei tijdseries tabellen en 
 grafieken; statistische basis van inventarisaties aan boom en bossen; 
 gebruik van kaartmateriaal(luchtfoto, remote sensing etc); plannen en 
 uitvoeren van het veldwerk 
  

Leerdoelen Kennis en inzicht in metingen aan hout, boom en bossen; verwerken, 
weergeven en interpreteren van de data; keuze leren maken voor een 
meetprotocol afhankelijk van het doel, beschikbare tijd en middelen; 
maken van een inventarisatieplan afhankelijk van het doel, 
beschikbare tijd en middelen. 
Vaardigheden ontwikkelen voor het uitvoeren van meetprotocollen; 
verwerken van data in MS Excel en R-software: inrichten van sample 
plots. 

  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Practica: data vezamelen en verwerken 
 Werkcollege: diverse meetprotocollen uitvoeren, uitzetten van een 
 sampleplot, 
 meten en verwerken data 
  

Voorkennis Inl. Foutenleer, Toegepaste Lin Alg. Landmeetkunde 1, 
 Statistiek 1, Proeftechniek 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (60%), werkopdracht(20%), 
 practicumverslagen(20%) 
  

Literatuur B. Husch, T. Beers & J. A. Kershaw, 2003 Forest Mensuration 4-th 
 edition 
 P. de Vries & A. Stoffels. Proefvlakteloze opstandsbemonstering. 
 LHWageningen. 
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 F.A.O. Planning a forestinventory 
 S. Brown diverse wetenschappelijke publicaties over meetprotocollen. 
 UNFCCC. Diverse meetprotocollen 
  

 

 
 

Vaknaam Dierfysiologie 
  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 4/ BII 
  

Docent Ir. H. Bhagwandin 
  

Vakomschrijving De volgende thema’s zullen aan de orde komen bij dit vak: 
• De fundamentele aspecten m.b.t. Fysiologie 
• Definitie van homeostase en de homeostatische organismen 
• Voedsel, energie en temperatuur 
• De fysische- en chemische basisprocessen van het leven 
• De werking van zenuwen en spieren 
• Samenstelling en functies van het bloed 
• De werking van het respiratiesysteem 
• Regulering van de zuur-basen huishouding 
• Functies en werking van de organen inclusief de fysiologie van 

het maagdarmkanaal 
  

Leerdoelen • De functies en de werking van cellen en organen bij zowel 
aquatische organismen als bij terrestrische vertebraten 
beschrijven 

• Homeostatische processen of onderliggende processen op 
het gebied van homeostase verklaren 

• Een kritische benadering van sleutelconcepten in de 
dierfysiologie weergeven voor zowel 
aquacultuurorganismen als voor (terrestrische) 
landbouwhuisdieren 

• Verklaren op welke wijze fysiologische uitdagingen van zowel 
aquatische als terrestrische habitats kunnen worden 
overbrugd 

• In grote lijnen omgaan met basisbegrippen en 
basisterminologie van de dierfysiologie basisprocessen en 
heeft tevens inzicht vergaard in de samenhang van de 
diverse processen die een dier tot een functionele eenheid 
maakt. 

  

Onderwijsvorm De cursus bestaat uit hoorcolleges, instructies en practicum. De 
instructies hebben tot doel om de student in staat te stellen om 
zelfstandig of in groepsverband case-studies uit te werken en te 
presenterem en basisbegrippen op het gebied van fysiologie eigen te 
maken. 
Practicum macro-anatomie in relatie tot dierfysiologie en vergelijkende 
dierfysiologie. 

  

Voorkennis VWO Scheikunde en aabevolen-biologie 
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Wijze van toetsen 
Bijdrage tentamencijfer 80% en excursie-practicumopdracht 20% aan 
het eindcijfer. Minimumscore per onderdeel: 5.5 

  

Literatuur 

1. R.W. Hill, G.A. Wyse and M. Anderson, Animal Physiology, 2012 

(3rd edition of laatste versie), Sinauer Associates, Inc. 

Publishers-Sunderland, Massachusetts, 
(ISBN: 978-0 878 935 598) 

2. D. H. Evans, J.B. Claiborne, S. Currie, The Physiology of Fishes, 

2013 (4th ed), CRC Press. (ISBN 978 143 988 0302)  
  

 
 
 

Vaknaam Diervoeding 
  

Studiepunten (sp) 5.5 
  

Studiebelasting in uren 154 
  

Contacturen/semester 45 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 4/BII 
  

Docent R.Tjien Fooh, MSc. 
  

Vakomschrijving Samenstelling en functies van voedermiddelen 
 Nutriënten en hun functies voor het dier 
 Spijsvertering bij dieren (herkauwers, niet-herkauwers, vissen) 
 Classificatie voedermiddelen 
 Evaluatie voedermiddelen (in vitro en in vivo) 
 Nutriëntenbehoeften voor de belangrijkste soorten 
 landbouwhuisdieren (herkauwers, niet herkauwers, vissen) 
 Rantsoenformulering 
  

Leerdoelen Na afronding van het vak wordt de student in staat geacht: 
 Begrip te hebben van de diverse categorieën voedermiddelen 
 Voedermiddelen te kunnen evalueren middels laboratoriumanalyses 
 en voedingstabellen 
 Kennis te hebben m.b.t. de behoeften van de belangrijkste 
 categorieën landbouwhuisdieren 
 Rantsoenen te kunnen formuleren voor landbouwhuisdieren met 
 gebruikmaking van diverse rekenmethoden 
 Kennis te hebben van diverse methoden van voederfabricage 
  

Onderwijsvormen Hoorcolleges (30 uren) 
 practica (45 uren) 
  

Voorkennis Inleiding agrarische productie, bio-organische chemie, toegepaste 
 lineaire algebra, celbiologie 
  

Wijze van toetsing Tentamen (70%) 
 Beoordeling practicumverslagen (30%) 
  

Literatuur Cullison, Feeds and Feeding 
 Collegedictaat diervoeding 
 Handleiding rantsoenformulering 
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Vaknaam Duurzame agrarische productie en rurale ontwikkeling 

Studiepunten (sp) 3.0 

Studiebelasting in uren 84 

Contacturen/semester 15 Co en 30 In  

Semester/fase 4/BII 

Docent Dr. L.Ori 

Leerdoelen 
 

 
1.  De student  is in staat de begrippen en toepassingen van 

duurzame landbouw en rurale ontwikkling begrijpen 
2. De student is zich van bewust  wat een multifunctionele landbouw 

is 
3. De student kan in groepsverband de SARD principles toepassen in 

relatie tot “natural resource conservation” en de participatie van 
rurale gemeenschappen in het ontwikkelings process 

4. De student kan in groepsverband ‘community’ projecten 
ontwikkelen en evalueren 

5. De student is in staat  kleine agrarische bedrijven te evalueren 
m.b.v. duurzame criteria  

Vakomschrijving 
 

Het doel van dit vak is om basis kennis en inzicht te verschaffen in de 
principes of sustainable agriculture en rurale ontwikkelings aspecten 
waarbij de nadruk gelegd wordt op de Surinaamse Situatie.  Verder 
worden begrippen zoals voedselveiligheid, “hunger”, malnutrition, de 
wereld huidige voedsel situatie, defininities van “poverty”, en de 
“Millenium development Goals” ook worden   belicht.  

Onderwijsvorm Theorie: colleges, gast colleges “Resource persons” van het Ministerie 
van Regionale Ontwikkeling, videotapes,  text book, discussies, field 
trips, studenten presentaties. 
Exercities: problemen worden geanaliseerd in kleine groepen en 
worden daarna gepresenteerd.   

Voorkennis Kennis van landbouw, veeteelt, bosbouw, aquacultuur, visserij, 
voedelverwerking, infrastructuur (drainage, irrigatie, 
waterhuishouding), ziekten en plagen  problematiek en principles (vak 
kennis).  

Wijze van toetsen -Theorie: weekelijkse schriftelijke rapportage in abstract vorm uit vak 
literatuur van onderwerpen behandeld tijdens de colleges. 30% 
-Groeps  project werk:  Studenten moeten in kleine groepen  werken   
      aan “case studies”  30  % 
 -Presentatie van een sustainable rurale ontwikkelings  project 30% 
-  Klas participatie: 10% 

Literatuur -Giddens, A. (2001). Sociology. 4th edition, Blackwell Publishers, 750 p 
-Leeuwis, C. & Van den Ban, A.W. (2004). Communication for Rural 
Innovation: 
- International Journal of Agricultural Extension and Rural Development   
-International Journal of Agricultural Technology 
-Journal of Sustainable Agriculture 
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Vaknaam Farmaanleg en vijverconstructie 
  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 pr 
  

Semester/fase 4/BII 
  

Docent S. Moeljoredjo, Eng. de Pesca / Ir. H. Bhagwandin 
  

Vakomschrijving De nadruk wordt gelegd in het opzetten van een nieuw 
 aquacultuurbedrijf, uitgaande van een braakterrein. Technische 
 tekeningen worden schematisch weergegeven, infrastructurele 
 werken worden op papier neergezet wat minimaal thuis horen binnen 
 een eenvoudige als complexe aquacultuurbedrijf, rekening houdende 
 met de nationale wet- en regelgeving (indien niet aanwezig, 
 gebruikmakend van regionale en/of nationale wet- en regelgeving op 
 het gebied van aquacultuur en visserij), klimatologische, socio- 
 economische, milieu en andere aspecten. 
  

Leerdoelen De student krijgt de kennis en inzicht van het opzetten van een 
 aquacultuurbedrijf waarbij projecties op papier worden gedaan. De 
 student wordt geacht ook over de vaardigheden te beschikken om 
 een technische tekening voor te bereiden/produceren voor het 
 opzetten en inrichten van bovengenoemd bedrijf, rekening houdende 
 met de logische plaatsing van de verschillenden natte en droge 
 infrastructurele werken die binnen de aquacultuur gelden (vijvers, 
 kanalen, dammen, sluizen, gebouwen etc.). De student moet ook 
 inzicht hebben van bestaande bedrijven, woongemeenschappen, 
 andere economische activiteiten die de duurzaamheid van het op te 
 zetten bedrijf niet in gevaar brengen. De aanwezigheid van een 
 geschikte waterbron is in deze van eminent belang, zo ook 
 nutsvoorzieningen, bestaande infrastructuur etc. 
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Videopresentatie 
 Werkstuk, al dan niet in groepsverband 
  

Voorkennis Landmeetkunde, Cultuurtechniek A, Agrarische machines en 
 werktuigen 
  

Wijze van toetsen Tentamen: 75% 
 Werkstuk: 25% 
   

Literatuur - BARDACH J. E.; Sustainable Aquaculture 
 - BOYD C. E & TUCKER C. S.; Pond Aquaculture Water Quality 
  Management 
 - TREECE G. D. & FOX J. M.; Design, Operation and Training 
  Manual for an Intensive Culture Shrimp Hatchery 
 - Simple Method for Aquaculture, Handbook on Fish 
  Farming, FAO 
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Vaknaam Fermentatieprocessen voor levensmiddelen 
  

Studiepunten (sp) 6.0 
  

Studiebelasting in uren 168 
  

Contacturen/semester 30 Co en 60 Pr 
  

Semester/fase 5/BII 
  

Docent Prof. Dr. R. Mohan 
  

Vakomschrijving Dit vak voorziet in de theorie en toepassing van micro-organismen en 
enzymen gedurende de bereiding van gefermenteerde 
voedselproducten. Aspecten van de theoretische achtergrond van 
bruikbare micro-organismen (melkzuurbacterien, gisten en 
schimmels), hun gedrag bij aanvang van fermentatie en aspecten Van 
verwerkingstechnieken bij de totstandkoming van biomassa en 
producten worden behandeld. Verder komt ook aan de orde de 
toepassing van moderne biotechnologie bij voedselfermentatie. 
De verwerking van gronstoffen middels toegepaste technologie en 
ontwikkeling van bijbehorende vaardigheden door de studenten 
(labfermentaties, interactie tussen theorie en praktijk) zijn ook 
onderdelen van dit vak. 
Het praktikum omvat modulen over bierbrouwen, melkfermentatie 
(yoghurt), schimmelfermentatie van vast voedsel en verder digitale 
opdrachten 

  

Leerdoelen Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 
  

Onderwijsvorm … 
  

Voorkennis … 
  

Wijze van toetsen Wordt bekendgemaakt door de docent bij de start van de colleges 
  

Literatuur Aan te geven door de docent 
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Vaknaam Flora en fauna 
  

Studiepunten (sp) 5.0 
  

Studiebelasting in uren 140 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 2/BI 
  

Docent C. Rahan-Chin, MSc. / S. Starke, MSc. 
  

Vakomschrijving Het vak is opgesplitst in een plantkundig deel (flora) en een dierkundig 
deel (fauna). 
Het vak verschaft basiskennis waarop in de verdere agrarische 

opleiding en loopbaan voortdurend een beroep zal worden gedaan. 
Taxonomie der bio-organismen is het centrale onderwerp in dit vak. 
De nadruk wordt gelegd op de morfologie en voortplantingssystemen. 
Flora 
De taxonomie (systematiek) is bij dit vak centraal. De behandeling van 
de evolutie als basisthema voor de systematiek is bedoeld om de 
student in staat te stellen de integratie tussen de 
verschijningsvorm,functie en produktie te kunnen maken. De nadruk 
wordt gelegd op de taxonomie, voortplantingssystemen en 
architectuur van de Angiospermae in relatie tot de orientaties van de 
studierichting. Ingegaan wordt op de evolutie geschiedenis der 
planten, nomencultuur systematiek van de volgende fyla: Algae, 
Fungi, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae en Angiospermae. 
Verder wordt de morfologie van economisch belangrijke gewassen 
uitgebreid behandeld. 
Fauna 
De nadruk wordt gelegd op de morfologie, levenswijze , 
levensprocessen en taxonomie van diergroepen die van belang zijn 
voor de oriëntaties van de studierichting Agrarische Produktie. Een 
overzicht wordt gegeven van de Protozoa en van de volgende fyla van 
de meercellige dieren: Porifera ( Sponzen) , Cnidaria ( Neteldieren), 
Platyhelminthes ( Platwormen), Nematoda ( Rondwormen, Aaltjes), 
Annelida ( Ringwormen), Mollusca ( Weekdieren), Arthropoda ( 
Geleedpotigen), Echinodermata ( Stekelhuidigen) en Chordata, 
waarbinnen de nadruk gelegd wordt op Chondrichthyes ( 
Kraakbeenvissen), Osteichthyes ( Beenvissen), Aves ( vogels) en 
Mammalia ( Zoogdieren). Levensprocessen die behandeld worden zijn: 
voeding, spijsvertering, ademhaling, bloedsomloop, uitscheiding, 
osmoregulatie, voortbeweging en voortplanting. Practische 
vaardigheden, zoals waarnemen, tekenen, determineren en 
vangtechnieken komen aan de orde. 
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Leerdoelen 
 

 
Na deelname aan het floragedeelte van het vak Flora en fauna krijgt 
de student(e) kennis en inzicht in: 
-De opbouw van het plantenrijk en de relaties tussen haar 

componenten; 
-De evolutiegeschiedenis van planten en de relatie tot het 

veranderende milieu; 
-Morfologie van planten; 
-Algemene kenmerken, naamgeving en beschrijving van de 

verschillende taxons; 
-De relatie tussen de verschillende taxonomische groepen 

op basis van voortplantingssystemen en morfologische 
kenmerken; 

-Functie van en het belang van de bio-organismen in de 
agrarische productie. 

Verder kan de student een morfologische beschrijving maken van 
planten en kan hij/zij planten determineren 

  

Onderwijsvorm De cursus wordt hoofdzakelijk verzorgd in de vorm van hoorcolleges 
 en practica waarbij kennis wordt opgedaan over de morfologie van 
 bio-organismen middels het analyseren, beschrijven en determineren 
 van levend of geconserveerd materiaal uit het herbarium of de 
 zoologische collectie 
  

Voorkennis Biologie VWO/Schakeljaar, Celbiologie 
  

Wijze van toetsen Tentamen: Practicum/2:1 
  

Literatuur Collegedictaat/Reader 
 Flora deel: Bilogie 9th ed. Cambell et al.; 
 Fauna deel: Collegedictaat Fauna 
 Biologie, Campbell 9th edition 
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Vaknaam Fokkerij 

  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 We 
  

Semester/fase 4/BII 
  

Docent R.Tjien Fooh, MSc. 
  

Vakomschrijving Het belang van de veefokkerij ter verkrijging van gewenste productie- 
eigenschappen bij landbouwhuisdieren wordt aangegeven 
Mendelse genetica, populatiegenetica, bepaling en beoordeling van 
productiekenmerken en producties bij landbouwhuisdieren, 
Fokwaardeschatting, selectie en kruising, inteelt en de bepaling van 
de inteeltcoefficient, opstellen van fokprogramma’s, veeverbetering 
middels biotechnologische technieken 

  

Leerdoelen Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de mogelijkheden 
 die de veefokkerij biedt ter verbetering van de productie- 
 eigenschappen van landbouwhuisdieren. De student heeft na 
 afronding van het vak ook een goed inzicht in de systemen en 
 technieken voor veeverbetering 
 Tevens wordt de student in staat geacht dieren te beoordelen op hun 
 fokwaarde en is hij/ zij in staat een eenvoudig fokprogramma op te 
 stellen en het fokbeleid te beoordelen. 
  

Onderwijsvorm Colleges, uitwerken van vraagstukken, werkopdrachten 
  

Voorkennis Inleiding Agrarische productie 
  

Wijze van toetsen Tentamen (70%) 
 Beoordeling werkopdrachten (30%) 
  

Literatuur J.Lasley, Genetics of Livestock improvement 
 I.Johansson & J.Rendel, Genetics and animal breeding 
 F.Hutt, Animal Genetics 
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Vaknaam Gewasbescherming 
Studiepunten (sp) 4.5 
Studiebelasting in uren 126 
Contacturen/semester 30 Co en 30Pr 
Semester/fase 4/BII 
Docent K.Burke, M.Sc. 
Vakomschrijving - Strategieën die gebruikt kunnen worden om plantbeschadigers die 

de voedsel productie bedreigen, te bestrijden o.a. Plant 
Quarantaine, cultuur maatregelen, chemische bestrijding, 
biologische bestrijding en waardplant resistentie, integrated 
pest management. 

- Verschillende pesticide groepen w.o. insecticiden, fungiciden, 
herbiciden; indeling van de verschillende chemische groepen en 
werkingswijze op de organismen; . 

- Berekenen van: concentraties en verdunningen bij het gebruik van 
pesticiden, schatten van LD50 en LC50 waarde, calibraties, Kosten- 
Baten analyse. 

- Afweermechanismen van planten en de rol die deze spelen in plant- 
insekt interacties. 

- Eenvoudige populatie groei modellen die in epidemiologie en 
populatie dynamica worden gebruikt waaronder het 
‘exponential growth’ model en het ‘logistic growth’ model , een 
Predator-Prooi model en de basisbegrippen die hierbij van 
belang zijn. Simulaties worden m.b.v. computer programma’s 
bekeken.- 

Leerdoelen De student inzicht en kennis laten verwerven omtrent: 

 - Verschillende gewasbeschermingsstrategieën, de 
  werkingswijze en de impact op het milieu en middels de 
  opgedane kennis een verantwoorde keus te kunnen laten 
  maken omtrent de bestrijdingsmethode . 
 - Berekeningen en schattingen die nodig zijn bij pesticide 
  formuleringen en bij praktijk- en laboratorium doseringen. 
 Eenvoudige populatie groei modellen en predator-proor modellen die 
 gebruikt worden in de epidemiologie en populatiedynamica van 
 gewasbelagers. 
  

Onderwijsvorm College m.b.v. power point presentaties. syllabus en 
 collegeaantekeningen; Videobeelden aangaande de leerstof, gebruik 
 van wetenschapplijke artikelen. 

 Practica: Werkopdrachten. 

 Excursies naar boeren 

 Presentatie/Verslag: werkopdracht over een bepaald onderwerp 
 binnen de gewasbescherming. 
  

Voorkennis Biologie, Micro-biologie, Scheikunde, Ecologie, Inleiding 
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 Gewasbescherming (Fytopathologisch deel en Dierkundig deel) 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen cijfer 

 Presentatie/Verslag cijfer 

 Eindcijfer wordt bepaald op basis van de verhouding (3x 
 tentamencijfer + 1x presentatie/verslag cijfer) gedeeld door 4. 
   

Literatuur - Syllabus 
 - Ware GW and DM. Whitacre, 2006. An Introduction to 
  Insecticides, 4th 
  edition. IPM World textbook. 
 - Brown AE, 2006. Mode of Action of Insecticides and 
  Related Pest Control Chemicals for Production 
  Agriculture,Ornamentals, and Turf .Pesticide Information 
  Leaflet no. 43. Pesticide Education and Assessment 
  Programs. 
 - Vak gerelateerde wetenschappelijke artikelen en 
  informatie uit gerenomeerde websites. 
 
 

Vaknaam Gezondheids- en ziekteleer 
  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester  30 Co en 30 Pr   
     

Semester /fase  5/BII   
     

Docent  Drs. E. Rozenblad   
     

Vakomschrijving  Vakinhoud:   

  Voorkomen en verspreiding van dierziekten, risicofactoren die 
  bijdragen aan het optreden van deze ziekten, de belangrijkste 
  kenmerken van gezonde en zieke dieren, immuniteit, effect van 
  dierziekten op de rentabiliteit van veehouderij, maatregelen m.b.t. 
  ziektepreventie, herkennen van symptomen van veel voorkomende 
  dierziekten, bespreking van dierziekten, kennismaking met 
  diseasemonitoring, labanalyses voor het diagnotiseren van 
  dierziekten, regelgeving en trends m.b.t. medicamenten gebruik. 
    

Leerdoelen  De student kennis en inzicht te verschaffen m.b.t. ziektepreventie en 
  het herkennen/opsporen van ziekten alsmede in het monitoren van 
  evt. dierziekten.   
      

Onderwijsvorm      
      

Voorkennis      
      

Wijze van toetsen      
      

Literatuur      
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Vaknaam Geographic Information Systems (GIS)  

Studiepunten (sp) 4.5   

Studiebelasting in uren   126   

Contacturen/semester 30 Co en 30 We   

Semester /fase    3 /BII 
  

Docent R. Jankipersad  MSc.  
    

Vakomschrijving 
 

 
Introduction: Why GIS?  

  - What is a GIS?  

  - Spatial data and geo-information.  

  - The real world and representations of it.  

- Geographic Information and Spatial Data Types  

  - Geographic phenomenon defined.  

  - Computer representations of geographic  

   information.  

  - Organizing spatial data.  

  - The temporal dimension.  

- Data Entry and Preparation  

  - Spatial data input.  

  - Spatial referencing.  

  - Data preparation.  

  - Point data transformation.  

- Spatial Data Analysis  

- Classification of analytic GIS capabilities.  

  - Retrieval, classification and measurement.  

  - Overlay functions.  

  - Neighborhood functions.  

  - Network analysis.  

     

     

 - Data Visualization 
  - GIS and maps. 
  - The visualization process. 
  - The cartographic toolbox. 
  - How to map...? 
  - Map cosmetics. 
  - Map outputs. 
 - Data Quality and Metadata 
  - Basic concepts and definitions. 
  - Measures of location error on maps. 
  - Error propagation in spatial data processing. 
  - Metadata and data sharing. 
 - Introduction to Remote Sensing 
  

Leerdoelen Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges en computerlabpractica 
    

Voorkennis    
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Wijze van toetsen Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 
  

Literatuur Aan te geven door de docent bij de start van de colleges 
         

Vaknaam Grasland en voedergewassen 
  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 4/ BII 
  

Docent M.A. Alibahadoer, MSc 
  

Vakomschrijving Runderen kunnen de mens voorzien van de nodige eiwitten 
 omdat hun maagdarm stelsel speciaal is ontwikkeld om grassen 
 en andere ruwvoeders, die de mens niet zelf kan nuttigen, om 
 te zetten in dierlijk produkten zoals melk en vlees. 
 Onderwerpen die behandeld worden zijn: 
 Het belang van grasland, Wat is gras?, Botanische 
 karakteristieken van grassen en leguminosen, Groei, produktie 
 en vermeerdering, Principes van productie en benutting van 
 grassen en voedergewassen , aanleg van graslanden, 
 graslandmanagement, bemesting en onderhoud van 
 graslanden/grasvelden, conservering van grassen en andere 
 ruwvoeders, vergelijking van diverse beweidingssystemen. 
  

Leerdoelen De student kent het belang van grassen en andere ruwvoeders 
 (leguminosen) voor de veeteelt. 
 De student kan beredeneren dat de teelt van grassen een 
 cruciale hulp biedt bij het herstellen van een uitgeputte bodem. 
 Na afronding van dit vak kan de student een eenvoudige 
 graslandproduktiesysteem ontwerpen waarbij het belang van 
 grassen en andere ruwvoeders voor de veeteelt heel duidelijk 
 wordt benadrukt 
  

Onderwijsvorm Colleges  

 Discussies/Casus 
 Werkstuk  
  

Voorkennis Algemene plantkunde, Algemene veeteelt, Agrarische machines 
 en werktuigen, Agrarische voorlichting en rurale ontwikkeling, 
 Algemene en fysische bodemkunde en Cultuurtechniek 
   

Wijze van toetsen Tentamen : 50% 
 Discussies/Casus          : 25% 
 Werkstuk : 25% 
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Literatuur 

 
1. Alibahadoer, M.1998.College Syllabus : Graslandcultuur 1. 
FTeW-AP 
2. Skerman, P.J en F. Riveros. 1990. Tropical Grasses FAO. Rome 
3. Hughes, H.D et al. 1999. Forages ,The Science of Grassland 
Agriculture. Iowa. USA. 
4. Tropical Grassland Husbandry. 1995. H. Chheda en Crowder 

   

 

Vaknaam Houtkunde 
  

Studiepunten (sp) 5.0 
  

Studiebelasting in uren 140 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 5/BII 
  

Docent A. Sheikkariem, MSc. 
  

Vakomschrijving - Houtopbouw; elementen waaruit hout is opgebouwd en het 
 verschil tussen naaldhout en loofhout. Volume gewicht, 
 vochtgehalte en wat daarmee samenhangt, 
 Brandeigenschappen en verbrandingswaarde van hout en 
 houtskool. 
 - Chemische samenstelling van hout. Mechanische of strekte 
 eigenschappen van hout; elasticiteit van hout, treksterkte, 
 druksterkte, schuifsterkte en splijtsterkte, etc. 
 Houtaantastingen; schimmelaantastingen en dierlijke 
 aantasters; boorders, termieten en aantasting in water. 
 - Duurzaaamheid en verduurzaming van hout, 
 verduurzamingsmiddelen en –methoden. Droging van hout; 
 drooggebreken en uitvoering van de droging. 
 Beschrijving, eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van 
 Surinaamse houtsoorten. 
  

Leerdoelen Behandeling van de opbouw en de eigenschappen van het 
 materiaal hout als grondstof voor allerlei toepassingen. Er 
 wordt vooral bekeken; de samenstelling van hout, het verschil 
 tussen loofhout en naaldhout, de fysische- en chemische 
 houteigenschappen, houtaantasting, duurzaamheid en 
 verduurzaming van hout en droging van hout. 
  

Onderwijsvorm College en practicum 
  

Voorkennis - 
  

Wijze van toetsen 
Theorie schriftelijk en een gecombineerd schriftelijk en praktische 
toets “Herkenning van hout”. 

  

Literatuur Handleiding voor Hout, Japing. C. H en H. W. Japing, LBB (1961) 
 Andere informatiebronnen: artikelen uit vaktijdschriften, etc. 
 Forest products and wood science, Shmulsky R. en  P. D. 
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 Jones, Willey-Blackwell (2011) 
  

 
 

Vaknaam Houttechnologie 
  

Studiepunten (sp) 5.0 
  

Studiebelasting in uren 140 
  

Contacturen/semseter 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 5/BII 
  

Docent A. Sheikkariem, MSc. 
  

Vakomschrijving Houtbescherming tegen biologische en fysische faktoren; 
 houtveredeling d.m.v. chemische modificatie en combinatie met 
 andere materialen; mechanische transformaties: verzagen, fineren 
 en versoanen;drogen van hout; natuurlijk en kunstmatig 
 drogen;drooggebreken; produktieprocessen. 
  

Leerdoelen In dit opleidingsonderdeel worden de transformatieprocessen van 
 boom tot eindprodukt behandeld. De verbetring van de 
 eigenschappen door houtbescherming en –veredeling hebben tot 
 doel de toepassingsmogelijkheden uit te breiden en te 
 optimaliseren. De mechanische veredeling, inclusief het drogen en 
 verlijmen van hout en de omzetting door chemische processen tot 
 diverse eindprodukten worden besproken. 
  

Onderwijsvorm College en Practicum 
  

Voorkennis Vereiste voorkennis: Houtkunde 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk 
  

Literatuur Forest products and wood science, Shmulsky R. en  P. D. Jones, 
 Willey-Blackwell (2011) 
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Vaknaam Houtteelt 

  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 4/BII 
  

Docent K. Tjon, Lcs. 
  

Vakomschrijving Natuurlijke hulpbron BOS; bespreking van economisch 
exploiteerbare bostypen van Suriname, met nadruk op het hoog 
drooglandbos; voorkomen, struktuur, samenstelling, functionering, 
etc. Beheer natuurlijk bos en bosverjonging, verschil tussen 
natuurlijke- en kunstmatige bosverjonging; voordelen vs. nadelen. 
Diverse systemen van kunstmatige bosverjonging; lijnbeplantingen, 
plekbeplantigen, bosverrijkingssystemen en open cultures. 
Kwekerijtechniek (gebaseerd op voorschriften voor Pinus in 
Suriname). 
Planning, terreinvoorbereiding, uitvoering, en onderhoud bij 
herbebossing. 
Silvicultuur van enkele veel geplante soorten in de tropen. 
Ervaringen en mogelijkheden voor boomaanplantingen in 
Suriname; bespreking van groeiplaatseisen, groeiprestaties en 
management van in Suriname geteelde houtsoorten. 
Historisch overzicht van het onderzoek naar mogelijkheden van 

natuurlijke verjonging van het Surinaams hoogbos. 
Het CELOS Management System; onderzoek en ontwikkeling. 
Zuivering en vrijstelling als technieken voor groeibevordering van 
commerciële houtsoorten. Eliminatie van hinderende niet- 
commerciële houtsoorten. Vergiftigingstechniek. 
Andere systemen van natuurlijke bosverjonging in de Tropen; 
Bespreking van Malayan Uniform System, Indonesian Selective 
Logging System, Shelterwood System. Etc. 
Mogelijkheden en beperkingen van Agroforestry in Suriname. 

 

Leerdoelen Het bijbrengen van theoretische kennis en achtergrond van 
Houtteelt cq. Bosteelt in de Tropen. Daarnaast worden de 
technieken behandeld die bij de houtteelt in de praktijk worden 
aangewend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
kunstmatige- en natuurlijke bosverjonging en de voor- en nadelen 
van elke benadering worden bijgebracht. Ook de mogelijkheden 
en beperkingen van houtteelt/bosteelt en agroforestry in Suriname 
komen aan de orde. 
Het vak Houtteelt wordt in het vierde semester verzorgd. Eerst 
komen basisbegrippen en technieken aan de orde. Ook wordt een 
vergelijking wordt gemaakt tussen kunstmatige- en  natuurlijke 
bosverjongingssystemen. Vooral het in Suriname ontwikkelde Celos 
Management System (CMS) krijgt daarna ruime aandacht. Later 
worden natuurlijke bosverjongingssystemen zoals die elders in de 
Tropen werden/worden toegepast behandeld. Ook de mogelijkheden 
en beperkingen van Agroforestry worden besproken. 

Onderwijsvormen Colleges 
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 Veldexcursies 
   

Voorkennis   
  

Wijze van toetsen Bekend te maken door de docent bij aanvang van de colleges 
   

Literatuur 1.Tjon. K. M. (2005), Diktaat Houtteelt. Paramaribo, Suriname 
2.Graaf. N. R. De (1986), Natural Regeneration. Agricultural 
University Wageningen, The Netherlands. 
3.Jonkers. W. B. J. (1987) Rain Forest Logging and Silviculture. 
4.Bodegom. A.J. en Graaf. N. R. De (199. ).The CELOS 
Management System, a provisional manual. 
5.Andere informatiebronnen: Tropical Forestry handbook, 
Pancel. L. (ed) 1993, Diverse stencils, rapporten en verslagen 
waaronder CELOS kwartaal- en jaarverslagen 

 

Vaknaam Ichtyologie 
  

Studiepunten (sp) 3.0 
  

Studiebelasting in uren 84 
  

Contacturen/ semester 15 Co en 30 Pr 
  

Semester/ fase 3/BII 
  

Docent Prof. Dr. J. Mol 
  

Vakomschrijving Ichtyologie of visbiologie is dat onderdeel van de dierkunde dat 
 zich bezighoudt met de bestudering van de 23000 soorten vissen 
 en hun leefmilieu, het water. Het vak is een belangrijke basisvak 
 voor toegepaste disciplines zoals visserijbiologie en aquacultuur. 
 Behandeld worden achtereenvolgens: diversiteit en indeling van 
 de vissen, het habitat van vissen (water), de vissen van Suriname, 
 zwemmen, drijfvermogen, ademhaling en bloedcirculatie, 
 osmoregulatie en excretie, voedsel en groei, voortplanting en 
 zintuigen en communicatie. 
  

Leerdoelen 

De student krijgt een beeld van de diversiteit aan bouw en 
levensverrichtingen van de vissen in relatie tot hun leefmilieu, het 
water. Tijdens een practicum leert de student het determineren 
(op wetenschappelijke naam brengen) van vissoorten. 

  

Onderwijsvorm Hoorcolleges. Practica, videopresentatie 
  

Voorkennis Biologie VWO 
  

Wijze van toetsen Tentamen 
  

Literatuur Syllabus, 
 Biology of fishes van C.E. Bond. 1979 
 Als een vis in het water van J.W.M. Osse. 1988. 
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Vaknaam Inleiding agrarische productie 
  

Studiepunten (sp) 5.5 
  

Studiebelasting in uren 154 
  

Contacturen per semester 30 Co en 30 pr en 15 We 
  

Semester/fase 1/BI 
  

Docent R.Tjien Fooh, MSc. / Ch. Mehairjan-Kalpoe, Lcs. 
  

Vakomschrijving Onstaan van agrarische productie; overzicht en kennis over 
 belangrijke takken en subsectoren binnen dit vakgebied; kennis 
 van planten en dieren met nadruk op productie bepalende 
 processen bij dezen; inleiding in het voortbrengen van producten 
 van plantaardige en dierlijke afkomst en het belang ervan( 
 nationaal, regionaal en mondiaal); mogelijkheden en beperkingen 
 m.b.t. agrarische productie; overzicht van diverse voedsel-, voeder- 
 en industriële gewassen/producten. 
  

Leerdoelen Na afronding van het vak heeft de student voldoende basiskennis 
 over: 
 - de aard van de plantaardige/dierlijke productie; 
 - de rol die deze spelen in de voedsel- en voederproductie; 
 - de factoren die bepalend zijn, en de maatregelen die getroffen 
 moeten worden voor succesvolle teelt/kweek; 
 - de structuren van de belangrijkste plantaardige/dierlijke 
 productiesectoren herkennen en begrijpen (land- tuin-, bosbouw, 
 melkvee, slachtvee, varkens, pluimvee, aquacultuur en visserij; 
 En is de student instaat: 
 - informatie tijdens bedrijfsbezoeken vast te leggen, te verwerken 
 en te presenteren 
 - een bewuste keuze te maken uit de diverse oriëntaties die de 
 studierichting aanbiedt. 
  

Onderwijsvorm Hoorcollegs,practica en groepswerk 
  

Voorkennis Biologie en chemie VWO 
  

Wijze van toetsen Tentamen : 60% 
 Practicum :20% 
 Werkgroep : 20% 
  

Literatuur Collegedictaat : Inleiding in de plantaardige produktie- Plantaardig 
   gedeelte, Ch. Mehairjan hand-outs 
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Vaknaam Inleiding ecologie 

   

Studiepunten (sp) 4.5  
   

Studiebelasting in uren 126  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase 1/BI  
  

Docent D. Narain, MSc. 
  

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

Leerdoelen - Kennis maken met ecologische begrippen 
 - Inzicht verschaffen m.b.t. de interrelaties tussen organismen 
  onderling en met hun omgeving 
  

Onderwijsvorm Hoor- en veldcollege plus praktikum 
  

Voorkennis Biologie Middelbare school 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
  

Literatuur Ecologie collegedictaat, Leerboek: Ecology 
 Begon /Harper/Townsend 
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Vaknaam Inleiding foutenleer 

Studiebelasting in uren 28  

Contacturen/semester 4 Co en 4 Pr 
Semester/fase 1/BI  

Docent Vakgroep Natuurkunde 

Omschrijving Vakinhoud: 

 Inleiding tot de foutenanalyse; verslaggeving; 

 Praktisch gedeelte: oefening foutenanalyse; meten met 

 eenvoudige instrumenten;uitvoeren voorgeschreven 

 meetprocedures; verwerken en interpreteren van 

 resultaten; foutenanalyse, verslaggeving 

Leerdoelen   

 

 

Onderwijsvorm hoorcolleges en practicum 

Voorkennis Vereiste voorkennis: VWO 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen en practicumverslagen 

Literatuur Collegedictaat 

  
Vaknaam Inleiding Gewasbescherming 
Studiepunten (sp) 4.5  

Studiebelasting in uren 126  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
Semester/fase 4/BII  

Docent K.Burke, MSc. 
Leerdoelen De student inzicht en kennis laten verwerven in: 

 - Bekende plantpathogenen, insectplagen en nematoden 
  en de symptomen, aantastingen en schadebeelden die 
  deze organismen aan bekende gewassen in de land- en 
  tuinbouw in Suriname veroorzaken. 
 - Negatieve effecten die onkruiden in de land- en 
  tuinbouw kunnen hebben. 
 - Natuurlijke vijanden zoals predatoren, parasitoïden, 
  entomopathogenen, micro-organismen die nuttig zijn 
  bij de biologische bestrijding van ziekten en plagen in 
  land- en tuinbouw. 
 - Basisconcepten en beheersstrategieën die toegepast 
  kunnen worden om plantpathogenen en dierlijke plagen 
  in gewassen onder controle te kunnen houden. 

Vakomschrijving Het vak bestaat uit een Fytopathologisch deel (plantpathogenen: 
 w.o. schimmels, bacteriën ) en een Dierkundig deel (Nematologie, 
 Entomologie/Acari). Basisconcepten binnen de gewasbescherming 
 worden behandeld. De student wordt ingewijdt in belangrijke 
 plantpathogenen en dierlijke plagen binnen de land- en tuinbouw, 
 de symptomen en schadebeelden die deze organismen aan 
 gewassen veroorzaken, en de bestrijdingsmethoden. De anatomie 
 en biologie van enkele plantpathogenen en insecten worden 
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 belicht. Chemische ecologie komt ter sprake. Termen z.a. 
 economische drempel waarde worden bepsroken en ook 
 bestrijdingsmethoden. Dit vak, Inleiding Gewasbescherming, is een 
 voorloper op het vak Gewasbescherming. 

Onderwijsvorm College m.b.v. power point presentaties, syllabus en 
 collegeaantekeningen; Videobeelden aangaande de leerstof, 
 gebruik van wetenschapplijke artikelen. 

 Practica: Determineren, identificeren, herkennen, bestuderen, 
 tekenen en benoemen van onderdelen van insecten en schimmels 
 m.b.v. microscopen; Excursies naar boeren 

 Presentatie: werkopdracht over een bepaald onderwerp binnen de 
 gewasbescherming. 
   

Voorkennis Biologie, Micro-biologie, Scheikunde 
   

Wijze van toetsen Schriftelijk Deeltentamen, practicumtoets, presentatie voor zowel 
 het Fytopathologisch deel als voor het Dierkundig deel. 
 Deeltentamencijfer voor zowel Fytopathologisch deel als voor 
 Dierkundig deel wordt bepaald op basis van de verhouding (3x 
 tentamencijfer + 1x practicumtoets cijfer) gedeeld door 4. 
 Eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van Fytopathologisch deel 
 + Dierkundig deel . 
    

Literatuur - Syllabus 
 - Lambert K. and S. Bekal, 2002. Introduction to Plant- 
  Parasitic Nematodes. 
 - Triplehorn CA and NF Johnson, 2005. (Borrors and 
  Delong’s) Introduction to the study of insects. 
 - Segeren P, 1983. Gids voor het herkennen en bestrijden 
  van ziekten en plagen van landbouwgewassen in 
  Suriname. 
 - Kerruish RM and PW. Unger, 2010. Plant Protection 1, 
  Pests, Diseases and Weeds, 4th edition. 
 - Kerruish RM, 2006. Plant Protection 4. How to Diagnose 
  Plant problems. 
 - Verschillen vak gerelateerde wetenschappelijke 
  artikelen. 
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Vaknaam Inleiding geologie van Suriname  
    

Studiepunten (sp) 2.0   
    

Studiebelasting in uren 60   
    

Contacturen/semester 30Co   
    

Semester/fase 2/BI   
   

Docent Drs. E. Monsels  
   

Vakomschrijving Een algemeen vak waarbij kennis wordt gemaakt met geologie 
en geografie van suriname. Aan de orde komen historie van de 
geologische kartering in suriname, Guiana schild, indeling van 
de gesteenten/sedimeneten van de basement en kustvlakte 
van Suriname, economische geologie van Suriname. Evaluatie 
van officiële geologische kaart van Suriname. Onderwerpen 
die tijdens de college behandeld zullen worden zijn: 
-Geologie van Suriname en Zuid amerika 
-Geotechniek binnen Suriname 
-Inleidend economische geologie van Suriname 

 

 

 

 

 

 

 
    

Leerdoelen De cursus is orienteren waarbij de student een overzicht krijgt 
 van de geologie van suriname. De cursus heeft als doel: 
 - Het bijbrengen van basis kennis over de geologie 
  van Suriname. 
 - Het vergelijken van de geologie van Suriname met 
  die van elders in de wereld 
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
   

Voorkennis   
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
   

Literatuur 1. Mededelingen MD no.27 (1984) 
 2. Wong, Th, E. et al. 1998. The History of Earth 
  Sciences in Suriname 
 3. Wong Th.E. et al. 1998. Investigations in the coastal 
  plain and off shore of suriname 
 4. Pannekoek, A.J. en straaten van L.M.J.U. 1984. 
  Algemene Geologie, 4e druk, Wolters Noordhoff, 
  Groningen. 
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Vaknaam Inleiding in de informatica A 

   

Studiepunten (sp) 3.0  
   

Studiebelasting in uren 84  
  

Contacturen/semester 30 Co en 15 Pr 
   

Semester/fase 1/BI  
  

Docent O. Elmont 
   

Vakomschrijving - Nut van automatisering , geschiedenis van de 
  computer, het virtuele machineconcept schema van 
  de hardware, primair en secundair geheugen, 
  randapparatuur 
 - Open systemen versus gesloten systemen , 
  netwerken , gespreide systemen 
 - Boolse algebra 
 Software ( applicatie-, systeemsoftware, spreadsheets, 
 database etc.) 
 Programmeertaal Pascal: input/ output procedures, selection 
 structures, repetition statement, introduktie procedures en 
 functions, eendimensionale arrays 
  

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

  

Onderwijsvorm combinatie van colleges en practicum 
  

Voorkennis Geen 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen en practicumopdrachten 
 Voorwaarde voor afleggen tentamen: tenminste 5,5 voor het 
 practicum behaald hebben. 
  

Literatuur Dictaat Inleiding Informatica (O.Elmont en M. Koendjbiharie) 
 Elliot B. Koffman , Pascal hoofdstuk 1 t/m 5 , 7 en 10 
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Vaknaam Inleiding plantenveredeling 
  

Studiepunten (sp) 2.0 
  

Studiebelasting in uren 56 
  

Contacturen/semester 30 Co 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent C. Rahan-Chin, MSc. 
  

Omschrijving Het vak verschaft basiskennis in de genetische principes waarop de 
 veredeling van planten berust. De student wordt ingeleid in de 
 methoden en technieken die worden toegepast in de 
 plantenveredeling. De conventionele methoden bij het 
 ontwikkelen van nieuwe cultuurvariëteiten worden behandeld. 
 Tevens wordt ingegaan op biotechnologische technieken en 
 methoden die gebruikt worden bij het ontwikkelen van nieuwe 
 cultivars. Het instandhouden van cultivars en het instandhouden 
 van de agrarische biodiversiteit. Onderwerpen die worden 
 behandeld: Beginselen van de erfelijkheidsleer, genen, 
 chromosomen, genoom, Mendelse vererving, geninteractie, 
 koppeling en crossing over, Mutaties, cytoplasmatische erfelijkheid, 
 polyploidie, incompatibiliteit, populatiegenetica, hardy weinberg 
 evenwicht, inteelt en heterosis, kwantitatieve genetica, 
 heritabiliteit, selectiemethoden, kombinatieveredeling, 
 resistentieveredeling, mutatieveredeling, instandhouden van 
 rassen. 
  

Leerdoelen Na deelname aan de cursus heeft de student(e) kennis en inzicht in 
de erfelijkheidsleer, de methoden en technieken, alsmede de 
biotechnologie die bij het ontwikkelen van nieuwe cultivars worden 
toegepast. De student doet vaardigheden op in het oplossen van 
eenvoudige genetische vraagstukken en maakt kennis met de 
praktische kant van de veredeling van rijst. De student doet ook 
vaardigeheden op in het discussiëren over onderwerpen in het 
kader van de veredeling van planten. 
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Onderwijsvorm Leeractiviteit: 
De cursus wordt hoofdzakelijk verzorgd in de vorm van 
hoorcolleges. Bij het praktisch deel van de cursus wordt geoefend 
in het oplossen van genetische vraagstukken. Om het inzicht van de 
student in de materie te vergroten, moet tevens een literatuur 
onderzoek worden gedaan naar de veredeling van een 
plantensoort. De paper hierover moet op de laatste cursusdag 
worden gepresenteerd, waarbij de verdediging ook beoordeeld 
wordt. Aan deze cursus is minimaal 1 verplichte excursie 
verbonden o.a. naar het rijstveredelings- en onderzoekscentrum 
ADRON te Nw Nickerie waar handbestuivingen en selectie in het 
veld worden uitgevoerd. Het excursie verslag moet binnen een 
maand worden ingeleverd. 

Voorkennis Biologie VWO/schakeljaar, Celbiologie, Flora en fauna 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen over de leerstof en de onderwerpen 
 behandeld in het practicum. 
 Practicum: Paper +presentatie, Excursie verslag. 
 Eindcijfer: Gemiddelde tentamen- en practicumcijfer 
 Beoordeling: 
 De student wordt beoordeeld op inzicht in de materie en op kennis. 
 Tevens wordt in de beoordeling meegenomen het vermogen om 
 over een gerelateerd onderwerp te discussiëren. 
  

Literatuur Verplichte literatuur: 
 Collegediktaat: 
 Naar het collegediktaat samengesteld door C.M. Rahan-Chin op 
 basis van de syllabus van Prof. Dr. Ir. J. Ruinard, 1983, Inleiding tot 
 de plantenveredeling. Richting Agrariche Produktie, Faculteit der 
 Technologische Wetenschappen, AdeK Universiteit van Suriname, 
 Paramaribo, Suriname en het collegediktaat Erfelijkheidsleer van 
 Prof. Dr. Ir. T. Behaeghe, 1989, Rijksuniversiteit Gent, Gent, Belgie. 

 Borojevic Slavko, 1990, Principles and methods of plant breeding. 
 Institute of field and vegetable crops of Agriculture University of 
 Nova Sad, Yugoslavia. Elsevier. Developments in Crop Science 17, 
 Netherlands. 

 Gardner, E.J. , Simmons, M. J. and Snustad P., 1991, Principles of 
 genetics, 8th ed., John Wiley & Sons Inc., New York. 

 Griffith, A. J. F., et.al. 1993, An introduction to genetic analysis 5th 
 ed., W.H. Freeman and Company, New York. 

 Allard, R. W., 1960, Principles of plantbreeding. John Wiley & Sons 
 Inc. New York., London. 
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Vaknaam Inleiding in de Postharvest Technologie 

Studiepunten (sp) 3.0  
   

    Studiebelasting in uren 84                 84 

Contacturen/semester 15 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase 4/BII  
  

Docent J. Muller, MSc. 
  

Vakomschrijving Inleiding in de postharvestfysiologie en –biochemie; Concept van 
 postharvest kwaliteit, Pre- en postharvest factoren die van invloed 
 zijn op de kwaliteit van het geoogste product; Postharvestverliezen 
 bij oogst, opslag en transport; methoden van opslag en 
 behandeling; marketing strategieën voor enkele landbouw- en 
 tuinbouwproducten 
 Practicum : Excursies naar landbouw- en verwerkingsbedrijven ; 
 Opslag van verse en bewerkte producten; Verpakkingsmethoden; 
 bestudering van de postharvestketen van groenten en fruit 
 (zelfstandig onderzoek) 
  

Leerdoelen De student wordt geacht na het volgen van het vak: 
 - kennis te hebben opgedaan over fysiologische en 
  biochemische veranderingen die optreden na de oogst 
  en gedurende opslag van verse agrarische producten, en 
  factoren die van invloed zijn op de kwaliteit en de 
  houdbaarheid van het product 
 - kennis te hebben opgedaan over factoren voor de oogst 
  (preharvest) die de kwaliteit en/ of de houdbaarheid van 
  verse agrarische producten beïnvloeden 
 - een overzicht te hebben van de soort verliezen die 
  kunnen optreden tijdens de oogst, naoogst en opslag 
  van verse agrarische producten en de oorzaken die van 
  invloed zijn op verliezen in de postharvestketen 
 weet de student hoe de kwaliteit van verse producten bepaald 
 wordt, en welke methoden en technieken worden toegepast om de 
 kwaliteit te behouden of verbeteren en de houdbaarheid te 
 verlengen  
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges 15 uren; Practicum: excursies, experimenten, of 
 zelfstandig onderzoek (paper, bestuderen van wetenschappelijke 
 artikelen over een onderwerp) 
  

Voorkennis B1, en Algemene Plantenteelt 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen. Practicum wordt getoetst op participatie en 
 verslaggeving van practicumonderdelen, het schrijven van een 
 werkstuk of analyse van wetenschappelijke artikelen 
 Tentamen 50%, Practicum 30%, Werkstuk/artikelbestudering 20% 
  

Voorwaarden afleggen tenminste 75% van de colleges hebben gevolgd, alle 
tentamen practicumonderdelen hebben voltooid 

  

Literatuur Collegedictaat, hand-outs 
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Vaknaam Intellectuele vaardigheden 
Studiepunten (sp) 2.0 
Studiebelastng in uren 56 

Contacturen/semester 30 Co 
  

Semester/fase 1/BI 
  

Docent Drs. N. Ng A Foe 
  

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

Leerdoelen Het verhogen van het studierendement in kwalitatieve en 
 kwanititatieve zin 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges 
  

Voorkennis VWO 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
  

Literatuur Collegedictaat FteW 
  

 
 
Vaknaam Kwaliteitscontrole in de agrarische productie 
Studiepunten (sp) 3.0   

    

Studiebelasting in 84   

uren    

Contacturen/semester 15 Co en 30 Pr 
Semester/fase 5/BII   

Docent Ir. J.Wijngaarde 
  
Vakomschrijving - Kwaliteit agro-food produkten 

  - Definities en begrippen 
  - Eigenschappen 
  - Factoren van invloed op de voedselvoorzieningsketen 

 - Kwaliteitscontrole 
  - Productieproces 
  - Instrumenten & methoden 
 - Kwaliteitsverbetering 
  - Verbeteringsproces 
  - Instrumenten en methoden 
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-       Kwaliteitsborging 
-  Het kwaliteitsborgingsproces 
-  Instrumenten en methoden 

Richtlijnen en normen 

Leerdoelen De student moet in staat zijn: 

 - de verschillende kwaliteitsconcepten te beschrijven; 
 - de factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit 
  van het eindproduct te identificeren; 
 - herkennen en beschrijven van processen, instrumenten 
  en methoden in de verschillende kwaliteitsgebieden: 
  kwaliteitscontrole, kwaliteitsverbetering en 
  kwaliteitsborging. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges en opdrachten 
  

Voorkennis Inleiding agrarische produktie, Algemene microbiologie en 
Levensmiddelen microbiologie 

Wijze van toetsen Tentamencijfer: 80% 
Opdrachten: 20% 

Literatuur Hand-outs  
   

 
 
Vaknaam Landmeetkunde 1 

   

Studiepunten (sp) 3.0 
   

Studiebelasting in uren 84 
  

Contacturen/semester 15 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase 1/BI 
  

Docent Ir. H. Struiken 
  

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

Leerdoelen - Interpreteren en begrijpen van landmeetkundige 
  grondbegrippen 
 - Kunnen uitvoeren van elementaire landmeetkundige 
  opdrachten 
 - Kunnen uitwerken van meetgegevens 
  

Onderwijsvorm Hoor- en werkcollege/ Practicum 
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Voorkennis VWO/Schakelklas wiskunde 

  
Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen, verslagen van werkopdrachten 

  
Literatuur Ir. J. E. Alberda, Inleiding in de landmeetkunde 

  
 
 
 
Vaknaam Levensmiddelen chemie 

  

Studiepunten (sp) 6.0 
  

Studiebelasting in uren 168 
  

Contacturen/semester 30 Co en 60 Pr 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent  Dr.V. Pinas 
  

Vakomschrijving Levensmiddelenchemie omvat de studie over chemische en 
 biochemische processen die plaatsvinden in agrarische 
 grondstoffen en voedselproducten, en gedurende de 
 transformatie van beginproduct tot afgeleide (eind) producten. 
 Tijdens de colleges zullen studenten deze processen bestuderen 
 evenals de chemische samenstelling van grondstoffen en 
 voedsel en niet-voedsel producten. Tijdens het practicum zullen 
 studenten kennismaken met de chemische analysemethoden in 
 onverwerkte en verwerkte voedsel- en niet voedsel producten. 
 Als uitgangspunt zullen zoveel als mogelijk internationaal 
 erkende richtlijnen, zoals Codex Alimentarius, gehanteerd 
 worden. 
  

Leerdoelen Verbanden kunnen leggen tussen de chemische samenstelling 
 en de houdbaarheid van het product. Ook andere relaties tussen 
 de chemische samenstelling met de kwaliteit en 
 voedingswaarde van het product. Afhankelijk van het product in 
 staat zijn de juiste kengetallen te kunnen bepalen conform de 
 internationale voorgeschreven procedures. 
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Practica 
 Werkcollege 
  

Voorkennis Bio-organische chemie, organische chemie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen: 50% 
 Werkopdracht: 35% 
 Practicumverslagen: 15% 
  

Literatuur . Solomons, T. W. Graham, Organic Chemistry, 6th Edition. 
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 Wiley: New York, 1996. ISBN 0471121088 
 . Syllabus en hand-outs, wetenschappelijke en andere artikelen 
  

 
 

Vaknaam Levensmiddelen microbiologie 
   

Studiepunten (sp) 4.0  
   

Studiebelasting in uren 112  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 pr 
   

Semester/fase 3/BII  
  

Docent R.Stutgard, M.Sc. 
  

Vakomschrijving Het doel van de cursus is om basiskennis en vaardigheden op te doen 
 over de rol vanmicro-organismen en de microbiologische processen in 

 
voedselproducten. In het theoretische deel worden de volgende 

aspecten 
 belicht t.w. contaminatie van grondstoffen, factoren die de groei van 
 micro-organismen beïnvloeden, conserveringsmethoden van 
 voedselproducten, bederfpatronen van verschillende voedselproducten 
 en voedselvergiftiging, reiniging- en desinfecteringsprocedures. 
 Tijdens het practicum zullen verschillende microbiologische analyses 

 
worden gedaan voor voedselproducten, evenals inzicht en 
vaardigheden 

 
over de samenstelling van microbiologische media. Belangrijk is dat 

de 

 
student leert hoe de resultaten van de analyses worden 

geïnterpreteerd. 
  

Leerdoelen Na het volgen van het vak: 
 Wordt de student(e) geacht : 
 - de rol (positieve en negatieve) van microbiologische 
  processen in voedselproducten te kennen. 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges (30 uren) en practicum (30 uren) 
  

Voorkennis Algemene voedingsleer, algemene microbiologie 
  

Wijze van toetsen Tentamencijfer 2/3 
 Practicum 1/3 
   

Literatuur Hand-outs  
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Vaknaam Management van een Agrarische verwerkingsbedrijf 
  

Studiepunten (sp) 2.0 
  

Studiebelasting in uren 56 
  

Contacturen/semester 30 Co 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent M. A. Alibahadoer, MSc. 
  

Vakomschrijving Het effectief managen van een agrarische verwerkingsbedrijf vereist 
verantwoordelijk omgaan met de arbeiders en het hebben van 
controle op alle materialen en middelen. 
De onderwerpen die orde komen zijn: Het managen van de 
productie:Productieplanning, het plannen van de input van materialen, 
het plaatsen van bestellingen, onderhoud van machines, het plannen 
van de arbeidsactiviteiten, opslag van producten en inventaris , 
Management van de kwaliteit:Kwaliteitsaspecten bij de verwerking en 
verpakking, opslag en distributie, hygiene en reiniging , Management 
van het personeel:Werving en selectie, training en ontwikkeling, 
carriere planning, gezondheid en veiligheid, de kosten van ongevallen 
Verbetering van de productie capaciteit van het bedrijf: Motivatie van 
het personeel, de selectie van betere productieve technologien, 
productverbetering en diversificatie van het bedrijf, verbetering van de 
efficiency van het verwerkingsproces, vermindering van afvallen, 
Bescherming van het milieu: Het hanteren van een schoner 
verwerkingsproces, de vermindering van de energiebehoefte, 
vermindering van de waterbehoefte, vermindering van de vervuiling 
van water, land en lucht en vermindering van geluidsoverlast. 

Leerdoelen Na het afronden van dit vak heeft de student voldoende kennis 
 opgedaan over de technische aspecten die nodig zijn om een kleine 
 en/of middelgrote agrarische verwerkingsbedrijf efficient en effectief 
 te managen. 
   

Onderwijsvorm Colleges  

 Discussies  

 Werkstuk schrijven en presenteren 
  

Voorkennis Inleiding Agrarische Productie, Plantaardige – en dierlijke Productie. 
   

Wijze van toetsen Tentamen : 50 % 
 Discussies :      10% 
 Werkstuk : 20% 
 Presentatie : 20 % 
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Literatuur Vakliteratuur is verplicht: 
1. CTA.2001. Setting up and running a small food business. 
Opportunities in food   processing. CTA series. 
2. FAO.2005. Business management for small-scale agro-processors. 
Agricultural Support Systems Division. Rome. 
3. Alibahadoer,M.A.2004. College Syllabus, Management Practices, 
concepts and skills. 

 

 

Vak naam Marketing van voedselproducten en consumentengedrag 

Studiepunten (sp) 4.0 

Studiebelasting in uren 112 

Contacturen/semester 30 Co en 45 We 

Semester/fase 4 /BII 

Docent R.Mangal-Jhari, MSc. MBA. 

Vakomschrijving Marketing is het managementproces dat verantwoordelijk is voor het 
winstgevend identificeren, anticiperen op en bevredigen van wensen 
van klanten door op het juiste moment, op de juiste plaats tegen een 
acceptabele prijs het juiste product beschikbaar te hebben. 
Consumenten en organisaties worden beïnvloed door de krachten van 
de marketingomgeving. Een marktgerichte organisatie heeft een sterke 
oriëntatie op de markt die voelbaar is in alle geledingen van de 
organisatie. 
De cursus marketing gaat uit van de positie die een voedsel producent 
kiest ten aanzien van zijn omgeving en de segmentatie van groepen 
(doel)consumenten in de markt. De klantgerichte onderneming moet 
in staat zijn de wensen en behoeften van haar doelgroep in kaart te 
brengen en daarop te anticiperen. De organisatie zal een coherent 
aanbod moeten bieden waarin aan de orde komt welke producten de 
organisatie wil, of moet produceren, welke prijs daarvoor gevraagd kan 
worden, hoe het product gedistribueerd moet worden en hoe het 
product zo goed mogelijk gepromoot kan worden. 
Er zullen case studies worden verricht , waarin theoretische concepten 
en  
inzichten zullen worden toegepast. Deze case studies zullen met 
praktijkvoorbeelden uit de voedelselindustrie worden toegelicht en 
gediscussieerd. Speciale aandacht zal worden besteed aan de 
acceptatie van producten door de consument. 
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  Leerdoelen Kennis verwerven over basisconcepten uit het vakgebied van de 
marketing.  
- de student heeft kennis van de basisbegrippen, theorieën 
 en debatten op het terrein marketing. De student heeft 
 inzicht in hoe een marketingstrategie moet worden 
 uitgewerkt (o.a. doelstellingen, omgevingsanalyse, SWOT 
 analyse, marketingcommunicatieplan); 
- de student moet met eigen woorden correct kunnen 
 weergeven wat de begrippen, theorieën en zienswijzen op 
 het gebied van marketing zijn. 
 
Kennis verwerven over hoe deze concepten kunnen worden gebruikt om 
marktgerichte organisaties te beschrijven en te besturen. 
 

- de student heeft inzicht in de (veranderende) rol van de 
marketing functie binnen organisatie;  

 
- de student heeft inzicht in het besluitvormingsproces rond 

marketingstrategische issues en vraagstukken binnen 
organisaties;  

 
- de studenten leren dat marketing een conceptueel kader biedt 

om een organisatie vanuit marktvraag aan te sturen. Dit is een 
strategische keuze en heeft implicaties voor alle andere 
disciplines binnen de organisatie als geheel. 

 
Kennis van de invloed van de marketinginstrumenten (product, prijs, 
distributie, promotie) op het marketingproces. 
 

- De student heeft inzicht in welke impact trends (diverse type 
media, concurrentie, consumenten gedrag etc) hebben op de 
marketing strategie en organisatie 

 
Toepassing: 
De student is in staat om met de aangereikte begrippen, modellen en 
theorieën organisaties, hun externe omgeving en processen te 
analyseren en passende adviezen daarop te formuleren. De student is 
instaat een marketingplan op te stellen en te vertalen naar de 
bedrijfssituatie. 
 
Communicatie 
De student is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te 
brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 
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Onderwijsvorm 

 
De cursus bestaat uit een combinatie van werkvormen: hoorcollege, 
werkcollege en zelfstudie: 

- De hoorcolleges geven een kritische inleiding op de thema's 
- van deze cursus. Van de student wordt verwacht een actieve 

bijdrage te leveren. Voorbereiding vooraf door de 
           corresponderende literatuur te lezen is daarom een 
          vereiste. 
- In de werkcolleges moeten de studenten (hetzij in groep of 

individueel) de theoretische concepten verder uitwerken in 
praktijkgerichte opdrachten. Alle groepen/ studenten 
worden geacht een marketingplan te schrijven voor een 
product naar keuze en daarover tijdens de werkcolleges te 
rapporteren. Daarnaast zullen extra opdrachten worden 
besproken die gerelateerd zijn aan een concrete casus. In 
deze situatie is het nadrukkelijk de bedoeling om de 
geleerde concepten toe te passen bij de beantwoording van 
de vragen. 

- Het is belangrijk dat de student zelf aan de slag gaat met de 
stof. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de cursus. In 
de colleges worden de grote lijnen uitgezet die kunnen 
worden gevolgd bij het bestuderen van de stof. De 
verwerking hiervan is de eigen verantwoordelijkheid van de 
student. 

 

Voorkennis Agrarische Bedrijfskunde 
   

Wijze van toetsen Het eindcijfer voor het vak is gebaseerd op de cijfers voor de volgende 
deeltoetsen: een schriftelijk tentamen (gewicht 60%) en 
werkgroepopdracht (gewicht van 40%). Het schriftelijk tentamen zal 
bestaan uit 20- 30 meerkeuzevragen en vijf open vragen naar 
aanleiding van een case. De werkgroepopdracht worden in afstemming 
met de docent binnen een bepaalde periode gemaakt en ingeleverd, 
waarbij deze wordt afgerond met een presentatie (en wel volgens de 
rooster dat tijdens de cursus bekendgemaakt wordt). Als je de 
werkgroepopdracht niet op tijd inlevert, mag je niet aan het schriftelijk 
tentamen meedoen. 

 

Wijze vaststellen eindcijfer: - Tentamencijfer: 60%; 

 - Werkopdracht: 40%; 
 
Literatuur 

 
- Marketing: An Introduction by Gary Armstrong and Philip 
           Kotler 
- Principles of Marketing by Philip Kotler, Gary Armstrong, 
           Veronica Wong and John Saunders 
- Reader Marketing van voedselwaren en consumenten 
          gedrag 

-   
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Vaknaam  Verwerking van melkproducten 
    

Studiepunten (sp)  4.5  
    

Studiebelasting in uren  126  
    

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr  
    

Semester/fase 5 / B2   
  

Docent R. Stutgard M.Sc. 
  

Vakomschrijving Het bestuderen van de chemische- , fysische- en microbiologische 
 karakteristieken van rauwe (onbewerkte) melk alsook de factoren 
 die van invloed zijn op de kwaliteit en samenstelling van rauwe 
 melk. Melk is behalve van koeien ook afkomstig van andere 
 diersoorten en hierop wordt ook ingegaan maar bij de verwerking 
 zal, indien niet anders vermeld, het gaan om koeienmelk. Behalve 
 de chemische-,fysische en microbiologische kennis zal deze rauwe 
 koeienmelk op de juiste wijze gecollecteerd moeten worden, 
 gevolgd door de belangrijkste bewerkingen en uiteindelijk de 
 produktieprocessen bij de fabricage van melkprodukten waarbij 
 kwaliteitscontrole van belang is van zowel het begin- als het 
 eindprodukt.Karakteristieken van rauwe melk. 

Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student instaat: 

 - Het  effect  van  verschillende  processtappen  op  de 
  samenstelling en kwaliteit van melk en melkproducten 
  te analyseren  

 - Verscheidene verwerkingsprocessen(methodes)   te 
  interpreteren, analyseren en beoordelen 
 - De basistechnieken behorende bij de kwaliteitscontrole, 
  productie en verwerking van melk te beoefenen en te 
  analyseren.  

   

 
Onderwijsvorm 

 
- 

 
Hoorcolleges ( Power Point presentaties; boeken; 

  stencils over relevante onderwerpen/verwijzing naar 
  websites)  

 - Bedrijfsbezoeken  
 - Practicum  
  

Voorkennis Inleiding agrarische productie, celbiologie, algemene microbiologie 
  

 
Wijze van toetsen 

 
Bedrijfsbezoeken + verslaggeving (vergelijkingsonderzoek)  20% 
Practicum (agroprocessing lab;micro lab en evt. chemisch lab + 
extern lab) + verslaggeving 20% 

   Schriftelijk tentamen 60 % 
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Literatuur -Walstra,P., Geurts,T.J., Noomen,A., Jellema,A. en Boekel 
van,M.A.J.S.1999. Dairy Technology: Principles of Milk Properties 
and Processes.Wageningen. Agricultural University of Wageningen, 
Department of Food Science. 
-Berg van den J.C.T. ( 1988). Dairy technology in the tropics and 
subtropics. Wageningen. Pudoc. 
-Cross, H.R., & Overby, A.J. (Eds.) (1988). World Animal Science B3. 
Meat Science, Milk Science and Technology. Elsevier Science 
Publishers B.V. 

  
    

 
 

Vaknaam Milieu management in de agrarische produktie 
  

Studiepunten (sp) 2.0 
  

Studiebelasting in uren 56 
  

Contacturen/semester 30 Co 
  

Semester/fase 5/BII 
  

Docent L. Joyette, MSc. 
  

Vakomschrijving Vakinhoud: Begrippen t.a.v. het milieu, milieuproblemen, 
 milieukwaliteit; relatie milieu en de agrarische sector; Duurzame 
 natural resource mangement binnen de agrarische sector en de 
 sleutelfactoren die een belangrijke rol spelen. Gevolgen van slechte 
 milieumanagement. 
 Werkopdracht: analyse management van een sector binnen de 
 agrarische produktie in relatie tot het milieu. 
  

Leerdoelen De student wordt na het volgen van het vak geacht kennis en inzicht 
 inzake milieumanagement in de agrarische produktie te hebben 
 verkregen, teneinde beslissingen te kunnen nemen die bijdragen tot 
 een duurzame ontwikkeling van de sector en waarbij er rekening 
 wordt gehouden met het milieu. 
  

Onderwijsvorm Een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges, presentaties en 
 discussies 
  

Voorkennis  
  

Wijze van toetsen tentamen (50%), verslag/presentatie (50%) 
  

Literatuur Environmental Management (diverse edities) als basis 
 Aantekeningen 
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Vaknaam Omgevingsnatuurkunde 
  

Studiepunten (sp) 4.0 
  

Studiebelasting in uren 112 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 In 
  

Semester/fase 2/BI 
  

Docent Ir. C.Becker 
  

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

  

Leerdoelen Inzicht in de omgevingsfactoren die het leven van zowel mens, plant 
 als dier in belangrijke mate beïnvloeden 
  

Onderwijsvorm hoorcollege, instructie met oefenopdrachten 
  

Voorkennis VWO (S-pakket) 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen of twee deeltentamens met opdrachten 
  

Literatuur Collegedictaat 
  

 
 

Vaknaam Plantaardige-en dierlijke productie 
  

Studiepunten (sp) 5.5 
  

Studiebelasting in uren 154 
  

Contacturen/semseter 45 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 2/BII 
  

Docenten J. Muller, MSc./ R. Tjien Fooh, MSc. 
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Vakomschrijving Karakteristieken van plantaardige en dierlijke cellen, weefsels en 
 producten 
 Aspecten uit de planten-en dierfysiologie 
 Good Agricultural Practices en Good Farming Practices en het 

 
 
belang van deze maatregelen voor kwaliteitsbeheersing en 

 veiligheid van producten 
 Naoogst-, pre-mortem en post-mortem behandelingen van 
 planten, plantaardige producten respectievelijk dieren en dierlijke 
 producten 
  

Leerdoelen Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de processen 
 die zich in planten, plantaardige producten, landbouwhuisdieren 
 en dierlijke producten zoals vlees, melk en eieren voltrekken . 
 Voorts begrijpt de student welke factoren de kwaliteit van 
 plantaardige en dierlijke producten die gebruikt worden in de 
 voedingssector beinvloeden en welke maatregelen ervoor kunnen 
 zorgen dat er kwalitatief goede en veilige producten worden 
 geproduceerd 
  

Onderwijsvormen Colleges (45 uren) 
 Bedrijfsbezoeken 
 Practica (bedrijfsbezoeken en werkopdracht) met verslaggeving 
 (30 uren) 
  

Voorkennis Inleiding agrarische productie, celbiologie 
  

Wijze van toetsing Schriftelijk tentamen 
Beoordeling werkopdracht 
Beoordeling presentatie bedrijfsbezoeken 

  

Literatuur Collegedictaat Plantaardige en dierlijke productie, J.Muller MSc. & 
 R.Tjien Fooh, MSc. FTeW 2011 
  

 
Vaknaam Plantenfysiologie 

   

Studiepunten 4.5  
   

Studiebelasting in uren 126  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase 3/BII  
  

Docent Dr. I. Power 
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Vakomschrijving Theorie: 
  Waterhuishouding; 

- Mineralenhuishouding; 
- Plantenhormonen; 
- Transport van assimilaten en ionen; 
- Fotoperiodiciteit. 

Practicum: 
- Weefselkweek: 
- Meriklonen; 
- Embryocultuur; 
- Hydroponic cultuur. 

 
Leerdoelen 

 
Verkrijging van inzicht in elementaire plantenfysiologische 
verschijnselen en de toepassing van de theoretische kennis in 
plantvermeerderings programma’s 

 plantvermeerderingsprogramma’s 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges 
   

Voorkennis Celbiologie  
  

Wijze van toetsen Tentamen en verslagen 
  

Literatuur Aantekeningen 
 Collegedictaat 
 Plant Physiology-Salisbury/Ross 
   

 
 

Vaknaam Populatiedynamica 
  

Studiepunten (sp) 2.0 
  

Studiebelasting in uren 56 
  

Contacturen/semester 30 Co 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent Prof. Dr. J. Mol 
  

Vakomschrijving Binnen hun verspreidingsgebied komen dieren en planten voor in 
verschillende dichtheden. Bijvoorbeeld een soke kwikwi is 
algemeen in een zoetwater zwamp maar zeldzaam in een 
zwartwater kreek. Eerst worden de verschillende technieken 
behandeld die het mogelijk maken de populatiedichtheid te 
schatten (kwantificeren). Niet alle individuen binnen een populatie 
zijn identiek (jong-oud, mannetje-vrouwtje, ect): lifetables en 
leeftijdpyramides karakteriseren de samenstelling van een 
populatie. De veranderingen in de populatiedichtheid in de tijd 
(groei) worden beschreven met wiskundige modellen. Deze 
modellen kunnen ook worden gebruikt om de uitkomst van 
interacties tussen verschillende soorten te voorspellen. Tenslotte 
wordt behandeld welke factoren, biotisch, abiotisch, intrinsiek, de 
populatiedichtheid uiteindelijk kunnen bepalen. 
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Leerdoelen De student leert technieken om het aantal individuen binnen een 
 populatie (populatiedichtheid) te bepalen en theoretische 
 modellen om veranderingen in populatiedichtheid te beschrijven 
 en om interacties tussen verschillende soorten te analyseren. 

Onderwijsvorm Hoorcolleges 
  

Voorkennis  - 
  

Wijze van toetsen Tentamen 
  

Literatuur Krebs, C.J. 1994. Ecology, the experimental analysis of distribution 
 and abundance (4th ed.). Harper Collins, New York. 
  

 
Vaknaam Productie van landbouwgewassen 
Studiepunten (sp) 5.5  

Studiebelasting in uren 154  

Contacturen/semester 45Co en 30 Pr 
Semester/fase 5/BII  
Docent J. Muller MSc./ Ch. Mehairjan-Kalpoe Lcs. 
Vakomschrijving Inleiding: definities; classificatie van landbouwgewassen; 

 statistieken; de rol van een- en meerjarige gewassen in de 
 landbouwsystemen van de (semi)-humide tropen; beschrijving 
 van landbouwsystemen in verschillende gebieden; ecologische 
 stabiliteit van landbouwsystemen; alternatieven en 

 economische kenmerken van eenjarige en meerjarige gewassen. 
 Bespreking van economisch belangrijke meerjarige 
 fruitgewassen (bacove en banaan, citrus, markoesa, ananas, en 
 West-Indische kers,cacao en koffie), meerjarige oliehoudende 
 fruitgewassen (oliepalm en kokos) en eenjarige gewassen (rijst, 
 maïs, sorghum, suikerriet, cassave, tayersoorten, bataat, 
 aardnoot en soja) 
  

Leerdoelen De student(e) wordt geacht na het volgen van het vak: 
 

- een overzicht te hebben van de landbouwsector in 
het bijzonder fruit-, oliehoudende, graan- en 
knolgewassen op nationaal en internationaal gebied 

- problemen op het gebied van gewasmanagement 
van landbouwgewassen te kunnen bespreken, 
analyseren en oplossingen te kunnen aandragen 

- kennis te hebben opgedaan over toegepaste 
teeltsystemen en – technieken van 
landbouwgewassen die in Suriname geteeld worden 

- inzicht te hebben verkregen in de groei en 
ontwikkeling van economisch belangrijke 
landbouwgewassen 
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Onderwijsvorm Hoorcolleges en Practicum: excursies, werkstukken (studie over 
een landbouwgewas), observaties van gewassen 
Aantal contacturen per week: 3 uren college/week gedurende 
een semester en 2 uren practicum per week gedurende een 
semester. 

 

Voorkennis B1, Algemene Plantenteelt, Inleiding in de 
 Postharvesttechnologie, Plantenfysiologie, Plantenveredeling, 
 Inleiding Gewasbescherming 

 
Wijze van toetsen 

 
Tentamen 60%, Practicum 40% (excursieverslagen en 
zelfwerkzaamheid in de vorm van werkstukken/ 
gewasbeschrijving/mondelinge presentatie) 
Voorwaarden voor afleggen tentamen: tenminste 75% van de 
colleges hebben gevolgd en alle practicumonderdelen hebben 
voltooid 
Tentamenstof: Behandelde theorie tijdens de colleges en kennis 
opgedaan tijdens practicum 
Wijze vaststellen eindcijfer: Gemiddelde van tentamen, 
opdrachten en practicum. Practicum wordt getoetst op 
participatie en verslaggeving van practicumonderdelen 

 
 

Literatuur Collegedictaat: Productie van Landbouwgewassen onderdeel 
 meerjarige gewassen (J. Muller M.Sc) en 
 Collegedictaat: Productie van Landbouwgewassen onderdeel 
 eenjarige gewassen  (Ch. Mehairjan-Kalpoe Lcs.) 

 - Holtland,G. e.a. 1990. Meerjarige gewassen in de 
  (semi)humide tropen. Collegedictaat. International 
  Agricultural College LARENSTEIN. StichtingnJ.van 
  Dam, Deventer. 
 - Purseglove, J.W. 1972. Tropical crops: 
  Monocotyledons and Dicotyledons. London. 
 - Nakasone, H.Y. and R.E. Paull. 1998. Tropical fruits. 
  CAB International, UK. 
   

 
 

Vaknaam Produktie van groente- en siergewassen 
   

Studiepunten 5.5  
   

Studiebelasting in uren 154  
   

Contacturen/semester 
45 Co en 30 
Pr  

   

Semester/fase 4/BII  
  

Docent J. Muller, MSc. / Ch. Mehairjan –Kalpoe, Lcs 
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Vakmschrijving Inleiding; Definities, terminologie, indeling, 
consumptiepatronen, voedingswaarde, oorsprong en 
verspreiding, ecologie; Overzicht van de groente en 
sierteeltsector in Suriname en algemeen; Productiesystemen; 
Zaadproductie en gewasmanagement van zaailingen; Teelt in 
kassen en kwekerijen; Biologische teelt; 
Bespreking van aantal economisch belangrijke groente- en 
siergewassen: bladgroenten, vruchtgroenten, peulgroenten, 
potplanten, snijbloemen, struikgewassen. 

  

 
Leerdoelen De student(e) wordt geacht na het volgen van het vak: 

- een overzicht te hebben van de tuinbouwsector in 
Suriname en algemeen  problemen op het gebied van  
gewasmanagement van groente- en siergewassen te    
kunnen bespreken, analyseren en oplossingen te kunnen 
aandragen 

- kennis te hebben opgedaan over toegepaste 
teeltsystemen en – technieken in de groente- 
en sierteelt 

- inzicht te hebben verkregen in de groei en 
ontwikkeling van economisch belangrijke 
groente- en siergewassen 

Onderwijsvorm Hoorcolleges; Practicum (excursies naar tuinbouwbedrijven, 
 lab- en veldexperimenten) 
 Practicum  

 - Excursies naar groente- en sierteeltbedrijven 
 - Opstellen van een teeltplan 
 - Management van zaailingen 

Voorkennis Bachelor-I, Algemene plantenteelt, Plantenfysiologie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen; practicum wordt getoetst op participatie 
 en verslaggeving van practicumonderdelen; presentaties; case 
 studies over actuele problemen in de groente- en sierteelt 
 (Participatie)  

 Wijze van vaststellen eindcijfer: Tentamen 50%; practicum 30%; 
 Presentaties 10%; Case studies 10% 
  

Literatuur Collegedictaat : Productie van groente- en siergewassen, 
 onderdeel Siergewassen ( Ch. Mehairjan-Kalpoe Lcs) 
 Collegedictaat: Productie van groente- en siergewassen, 
 onderdeel Groenten ( J. Muller MSc) 
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Vaknaam Produktie van herkauwers 
   

Studiepunten (sp) 5.5  
   

Studiebelasting in uren 154  
   

Contacturen/semester 45 Co en 30 Pr  
   

Semester/fase 4/ BII  
  

Docent M. A. Alibahadoer, MSc. 
  

Vakomschrijving Bij dit vak leert de student dat om in de voedselbehoefte van 
 de mens te voorzien het nodig is om runderen te telen op een 
 verantwoorde en efficiente wijze. Naast de voorziening van 
 voedsel dient de teelt van runderen ook als bijdrage tot de 
 ontwikkeling van rurale gebieden en ook tot de verbetering van 
 de economie van een natie. 
 Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: 
 Belang van rundvee, mogelijkheden en beperkingen m.b.t. 
 melkvee- en slachtveeteelt in de tropen, kalveropfok, 
 vaarsopfok, opfok van melkkoeien, stieropfok , bedrijfstypes , 
 specifieke problemen bij de rundveehouderij ( melk- en 
 slachtvee) in de vochtige tropen, bijzonderheden m.b.t. 
 huisvesting en verzorging van melk-en slachtvee, karbouwen 
 teelt, melkwinning , kwaliteitscontrole van melk , transport van 
 melk , transport van slachtvee , slachtmethoden. De teelt van 
 schapen en geiten komt tevens aan de orde. 
  

Leerdoelen De student heeft na voltooiing van dit vak de nodige kennis en 
 inzichten opgedaan in de diverse technische aspecten van de 
 teelt van herkauwers 
 Na afronding van dit vak weet de student hoe in te spelen op de 
 toenemende vraag naar dierlijke produkten dmv de nodige 
 technologieën en processen 
   

Onderwijsvorm Colleges  

 Discussies/Casus 
 Werkstuk en presentatie 
  

Voorkennis Agrarische voorlichting en rurale ontwikkeling, Algemene 
 veeteelt, Dierfysiologie, Grasland en ruwvoeders 
   

Wijze van toetsen Tentamen : 50% 
 Discussies/Casus: 10% 
 Werkstuk : 30% 
 Presentatie : 10% 
  

Literatuur 1. Payne, W.J.A. 1990. An In troduction to Animal Husbandry in 
 the Tropics. Tropical Agricultural series. 
 2. Acker , D en Merle Cunningham.1998. Animal Science and 
 Industry.5th edition, Prentice Hall. 
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Vaknaam Produktie van niet-herkauwers  

     

Studiepunten (sp) 5.5    
     

Studiebelasting in uren 154    
    

Contacturen/semester 45 Co en 30 Pr   
     

Semester/fase 5/BII    
    

Docent R. Tjien Fooh, MSc.   
  

Vakomschrijving Belang van de varkenshouderij, mogelijkheden en beperkingen 

 m.b.t.  varkensteelt  in  de  vochtige  tropen,  kenmerken  en 

 eigenschappen van belangrijke varkensrassen, opfok van jonge 

 dieren,  bedrijfstypes (technische-  en financieel-economische 
 evaluatie,  specifieke  problemen  bij  de  varkenshouderij  in  de 
 vochtige tropen, bijzonderheden m.b.t.   huisvesting   en 

 verzorging van varkens, transport van varkens. 

 Het opzetten en managen van bedrijven. 
 Belang van de pluimveesector, mogelijkheden en beperkingen 
 m.b.t. de teelt van slachtkippen, legkippen, breeders, 
 eenden,ganzen, kalkoenen in de vochtige tropen, kenmerken en 
 eigenschappen van belangrijke pluimveerassen, opkweek van 
 jonge dieren, bedrijfstypes ( technische- en financieel- 
 economische evaluatie, specifieke problemen bij de 
 slachtkippen-, legkippen- en ouderdierenhouderij in de vochtige 
 tropen, bijzonderheden m.b.t. huisvesting en verzorging van 
 pluimvee, transport van pluimvee, opslag en transport van 
 eieren, slachtmethoden, kwaliteitsbeheersing van karkassen en 
 andere kipprodukten.   

 Het opzetten van slachtkippen-, legkippen- en breederfarms ( 
 voorbereiding, operationalisering, management, kosten-baten 
 analyse), slachtinrichtingen voor pluimvee 
 Beleid en marketing   

 Internationale eisen/ regels m.b.t. de pluimveehouderij en 
 marketing van pluimveeprodukten.  

 Mogelijkheden en beperkingen m.b.t. de teelt van konijnen in 
 de vochtige tropen, kenmerken en eigenschappen van de 
 belangrijkste rassen, huisvestigingsystemen, opfok van jonge 
 dieren, verzorging en ziektepreventie, spijsvertering en 
 reproduktie bij konijnen, het slachten, marketing. 
  

Leerdoelen De student kennis, inzicht en vaardigheden verschaffen in 
 diverse aspecten (teelttechnisch, financieel-economisch) mbt de 
 teelt van varkens, pluimvee en konijnen  
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges, het uitwerken van opdrachten 
 Practicum: werkzaamheden bij de veeteeltunits op het Celos en 
 bedrijfsbezoeken   
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Voorkennis Inleiding in de agrarische produktie  

Wijze van toetsen Tentamen, practicumverslagen  
  

Literatuur Bekend te maken door de docent bij aanvang van de colleges 
     

 
 
Vaknaam Proeftechniek 

  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 28 Co en 28 Pr 
  

Semester/fase 3/BII 
  

Docent Ir. C. S. J. Chin Kwie Joe 
  

   Omschrijving Met dit vak leert de student aan welke eisen een probleemstelling 
m.b.t.  het opzetten en uitvoeren van experimenten voor veld, kas, lab, 
etc.  moet voldoen om doelgerichte en relevante data (waarnemingen 
verricht aan opgezette experimenten) te kunnen verzamelen en hij/zij 
kan vervolgens statistische analyses uitvoeren volgens het juiste 
proefschema, d.w.z.  het proefschema dat hoort bij de 
proefomstandigheden en het beoogde doel van het experiment.  
De student leert welke statistische toetsen bij versxhillende soorten 
proefopzetten toegpast kunnen worden en in geval van meerdere 
mogelijkheden welke toets het nauwkeurigst is. De student zal de 
statistische analyses (beschrijvende en inductieve) zowel handmatig als 
met de computer uitvoeren, waarbij meestal gebruik zal worden 
gemaaktvan het  softwarepakket SPSS. De student leert de aldus 
verkregen resultaten te interpreteren, te rapporteren en waar nodig 
aanbevelingen te doen m.b.t.  (verbeterd) vervolgonderzoek. 
Eerst zullen de verschillende standaard toets-technieken behandeld 
worden (als vervolg op statistiek 1), gevolgd door enkele meer 
gespecialiseerde toetsvormen voor experimenten, waarbij met zowel 
ontwerp als analyse geoefend zal worden. Deze kennis legt een basis 
voor de student om statistische analyses in vervolgvakken te kunnen 
uitvoeren en voor uitgebreider experimenteel onderzoek. De studenten 
hebben een usb-stick nodig tijdens het werkcollege (practicum). De 126 
uren voor dit vak staan voor 2 college-, 2 practicum- en 5 zelfstudie 
uren (voorbereiden, nalezen en oefenen) per week gedurende 14 
aaneengesloten weken. 
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Leerdoelen Na dit vak gevolgd te hebben kan de student: 
1. uitmaken of een voorgelegde probleemstelling zich leent voor 

proeftechnische opzet en analyse 
2. een proeftechnisch waardige probleemstelling vertalen in 

mathematisch termen en modellen waarop de nodige statistische 
bewerkingen kunnen worden toegepast 

3. een juiste en beste keuze maken uit de beschikbare statistische 
toetsen en deze keuze kunnen motiveren 

4. het resultaat (de oplossingen) van de onder punt 2 toegepaste 
statistische bewerkingen terug vertalen naar de reële wereld van de 
voorgelegde probleemstelling (uit punt 1) en daarna op de juiste 
manier interpreteren 

5. de analyseresultaten en interpretaties (uit punt 4) op een gedegen 
manier rapporteren en waar nodig aanbevelingen doen ter 
verbetering van de in de probleemstelling beschreven 
omstandigheden of processen.  

6. bovengenoemde vaardigheden handmatig (voor weinig data) en 
met de computer (voor zowel weinig als veel data) uitvoeren, 
waarbij op de computer voornamelijk gebruik gemaakt zal worden 
van het softwarepakket SPSS 

  

Onderwijsvorm 

Hoorcolleges voor theorie, achtergrondinformatie en uitgewerkte 
voorbeelden. Werkcollegs (practica) in de computerruimte waar vooral 
met SPPS gewerkt zal worden.    

  

Voorkennis 

De wiskunde-onderdelen lineaire algebra, integraalrekening, 
functieonderzoek en optimalisatie alsook 
Statistiek 1 (zie beschrijving van het vak in deze gids) 
 

Wijze van toetsen 

Het cijfer (100 te behalen punten gedeeld door 10) wordt als volgt 
samengesteld: 
10 punten voor het practicum (presentie en ingeleverde 
werkopdrachten); 
10 punten voor een handgeschreven, zelfgemaakt formuleblad (A4 
tweezijdig) waarop alles over de toetsen en proefopzetten moet staan 
voor gebruik op het tentamen en dit formuleblad wordt samen met het 
tentamenwerk ingeleverd; 
80 punten voor het schriftelijk tentamen in de tentamenperiode, 
waarbij op het college en werkcollege behandelde onderwerpen en 
opdrachten aan de orde komen. 
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Literatuur (Verplicht) De Vocht A. (2012). Basishandboek SPSS 20: IBM SPSS 

Statistics 20. Utrecht: Bijleveld Press. 255 blz. (boekvorm of stencilvorm 

via Nolimit Copies) 

(Verplicht) Stencil met de te behandelen collegestof (via de docent) 

Digitale informatie van verschillende bronnen met op vakgebied 

toegepaste informatie en voorbeelden over experimenten 

(proef(veld)techniek) en statistische toetsing via de online ELO 

(Elektronische Leer Omgeving) van de AdeKUS (dat is Moodle) 

Aanbevolen naslagwerken uit de bibliotheek (andere edities zijn ook 

goed):  

McClave J. et al. (2011). Statistiek: een inleiding. Elfde editie, vierde druk. 

Amsterdam: Pearson Benelux BV. 670 blz; 

Brinkman J. (2011). Cijfers spreken: Overtuigen met onderzoek en 

statistiek. Vijfde druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers BV. 356 

blz.; 

Peet A. van, et al. (2012). Toegepaste statistiek: inductieve technieken. 

derde druk. Groningen/Houten: Noordhoff. 350 blz.; 

Baarda B., Goede M. de en Dijkum C. van (2014). Basisboek Statistiek met 

SPSS: Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren 

over (onderzoeks)gegevens. vijfde geh. herz. druk. Groningen/Houten: 

Noordhoff. 168 blz;. 

Baarda B., Goede M. de en Dijkum C. van (2014). Basisboek methoden en 

technieken: kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke 

basis. vijfde druk. Groningen/Houten: Noordhoff. 338 blz.. 

  

 
 

Vaknaam Sensorische analyse 
  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester College 2 uur/week; practicum: 2 uur/week 
  

Semester/fase 4/ BII 
  

Docent Ir. R. Sahtoe MBA 
  

Leerdoelen Het vak is bedoeld voor studenten van de richting Agrarische 
 Produktie. Na voldoen van het vak wordt verwacht dat de 
 student aantoonbare kennis en inzicht heeft van de volgende 

 

onderwerpen binnen het sensorisch onderzoek: 

 
 1.de geschiedenis van het vakgebied, de gevolgen ervan voor het 
 hier en nu, de ‘state-of-the-art’ en bijbehorende valkuilen en de 

 

zin en onzin van sensorisch onderzoek; 

 
 2.de mens als meetinstrument (zintuigen en de zintuiglijke 
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 waarneming, psychologische eigenaardigheden, sociale 
 aspecten, individuele verschillen per mens); 

 
 
3.de voor het vakgebied relevante statistiek (met daarbij 

 benodigde software) en gebruik en misbruik ervan, ten aanzien 
 van: 
   a.beschrijvende statistiek; 

b.parametrische en non-parametrische toetsen, regressie-analyse; 
4. De student beschikt over de competentie voor: 
 
 

- het minimaliseren (of –zo mogelijk- uitsluiten) van bias in de 
aanpak van het sensorisch onderzoek ten aanzien van 
fysiologische, psychologische en omgevingsinvloeden op de 
sensorische waarneming; 

 
5.de vertaling van sensorisch onderzoeksvraag naar aanpak/testopzet 
inclusief selectie-eisen en steekproefomvang van de respondenten of 
panels met betrekking tot: 
 
a. hedonisch onderzoek;  
 
b. beschrijvend onderzoek;  
 
c. discriminatief onderzoek;  
 
d. panelselectie, -training en –monitoring;  
 
e. rekrutering van respondenten;  
 
6. de (statistische) verwerking (inclusief de toepassing van daartoe 
geschikte software pakketten), interpretatie, rapportage en presentatie 
van onderzoeksresultaten voor de onder 5 genoemde 
onderzoeksgebieden. 
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Vakomschrijving Sensorische analyse heeft betrekking op het gebruik van de 
menselijke zintuigen of instrumenten voor het meten van 
sensorische eigenschappen van levensmiddelen en het effect 
hiervan op de uiteindelijke acceptatie van levensmiddelen. 
Studenten zullen na afronding kennis hebben 
opgedaan over sensorische evaluatie en de toepassingen hierin. 
Het vak omvat zowel theorie als practicum. In de theorie worden 
de volgende onderwerpen behandeld: Hoe ervaart de mens 
flavour? De perceptie van smaak en aroma (- flavour = eng) is het 
resultaat van een complex van stimulus-response reacties tussen 
een voedselmatrix en menselijke sensorische, perceptieve en 
cognitieve processen. Sensorisch onderzoek kan zich richten op 
individuele verschillen, waarbij nagegaan wordt hoe factoren 
zoals genetica, leeftijd, gender, en ervaring de sensorische 
capaciteit kan beïnvloeden. De student doet theoretische kennis 
op over de biologie van perceptie (reuk, smaak, 
gezichtsvermogen en gewaarwording in de mond) en 
preferenties in relatie tot voeding. Studenten moeten een 
kwalitatieve beschrijvende analyse uitvoeren van een specifieke 
voedselgroep en de data analyseren met eenvoudige (ANOVA) of 
meer geavanceerde statistische testen. Practica in sensorische 
testen zullen worden uitgevoerd en verwerkt worden in een 
rapport.  

Onderwijsvorm Er is gekozen voor 3 didaktische vormen namelijk: 
 - Begeleide zelfstudie: tijdens de lessen zullen er opdrachten 
 worden verstrekt die de studenten moeten maken. De 
 opdrachten dienen op de aangegeven data ingeleverd en 
 verdedigd te worden. 
 - Hoorcollege 
 - Practicum 
  

Voorkennis Inleiding statistiek en proeftechnieken 
  

Wijze van toetsen De stof wordt getoetst in het examen aan de hand van open 
 vragen en praktijkschetsen met open vragen waarin kennis, 
 inzicht en begrip van vaardigheden aan de orde zullen komen. 
  

Literatuur Lawless, H.T en H. Heymann (2010). Sensory Evaluation of Food: 
Principles and Practices. Springer, 2010, ISBN: 1441964886, 
9781441964885. 619 pages 
 
Stone, H. & Sidel J.L. (2004). Sensory Evaluation Practices. Third 
Edition, Elsevier, Academic Press: San Diego 
 
Brinkman, J. Proeven van succes, Sensorisch Onderzoek: 
technieken, procedures en toepassingen. Vierde druk. Keesing 
Noordervliet BV, 2010 
Kemp, S.E. 2009. Sensory evaluation: A practical handbook. 
Wiley-Blackwell, West Sussex, United Kingdom. QP 435 K44 2009 
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Vaknaam Statistiek 1 
   

Studiepunten (sp) 3.0  
   

Studiebelasting in 84  

uren   
  

Contacturen/semester 30 Co en 15 In 
   

Semester/fase   2/BI 
  

Docent MSc. K. Hagens 
   

Omschrijving -Beschrijvende statistiek: frequentieverdelingen, locatie en 
   spreidingsmaten. 
-Kansrekening: kansbegrip en rekenregels. 
-Verklarende statistiek: verwachtingswaarde, variantie, 
covariantie; binomiale, Poisson- en normale verdeling; t-test, 
x2- en F-verdeling; betrouwbaarheidsintervallen en toetsen 
van hypothesen voor de verwachtingswaarde en de variantie 
van een normale verdeling. 

Regressie en correlatie: kleinste kwadraten methode,lineaire 
regressie, regressie van niet lineaire aard, correlatie- coëfficiënt. 

  

Leerdoelen Na afloop kan de student(e): 
 - Aangeven wat er onder statistiek wordt verstaan en de 
  toepassingsmogelijkheden 
 - Statistische gegevens kunnen verklaren 
 Enkele statistische berekeningen maken 
  

Onderwijsvorm Combinatie van colleges en instructies 
  

Voorkennis VWO-Wiskunde 
  

Wijze van toetsen schriftelijk tentamen 
  

Literatuur Collegedictaat 
   

 
 

Vaknaam Technologie en samenleving 
  

Omschrijving Vakinhoud: 
 Het nieuwe denken; technologie als fundamentele grondslag voor 
 duurzame economische ontwikkeling; de industriële revolutie, de 
 groene revolutie; milieu en technologie; de computer revolutie en 
 technologie en werkgelegenheid. 
  

Leerdoelen  
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges 
  

Voorkennis VWO 
Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 
Literatuur Collegedictaat 

  

 
 
 



115 
 

Vaknaam Thermische verwerking van levensmiddelen 
  

Studiepunten (sp) 5.0 
  

Studiebelasting in uren 140 
  

Contacturen/semester 30 Co en 45 Pr 
  

Semester/fase 4/BII 
  

Docent Dr. R. Kross 
  

Vakomschrijving De nadruk wordt gelegd op de integratie en toepassing van de 
 theorieën in 
 voedselprocestechnieken met toepassing van warmte. Wat is 
 thermische verwerking van voedsel; thermische destructie van 
 micro-organismen en enzymen; optimalisatie van het 
 thermische proces; droogsystemen die worden gebruikt in 
 thermische processen; drogen van voedsel: massa en energie 
   balans bij luchtdrogen; psychometrie; destructie van nutriënten 

en andere reacties die plaatsvinden gedurende het drogen en leiden 
tot achteruitgang van het product; industriële 
droogprocessen en equipment voor levensmiddelen; 
vriesdrogen en vriesconcentratie: theorie, equipment en 
toepassingen in de levensmiddelenindustrie Andere methoden 
van voedselverwerking: een inleiding in specifieke onderwerpen 
en methoden in voedselverwerking zoals microwave drogen, 
extrusion, high pressure processing en ultrasound technologie. 

 
  

Leerdoelen Bekend zijn met basis principes van warmte 
 overdrachtverschijnselen bij 
 droogprocessen. In staat zijn experimentele data te verwerken 
 in droogcurves en het drooggedrag te interpreteren. Afhankelijk 
 van het product, de juiste keuze kunnen maken van de 
 droogparameters en het droogsysteem. 
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Practica 
 Werkcollege 
  

Voorkennis Levensmiddelenchemie, Plantaardige en dierlijke productie, 
 Levensmiddelenmicrobiologie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen: 50% 
 Practicumverslagen: 50% 
  

Literatuur Syllabus en hand-outs, wetenschappelijke en andere artikelen 
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Vaknaam Toegepaste analyse 

   

Studiepunten (sp) 4.0  
   

Studiebelasting in uren 112  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 In 
   

Semester/fase 2/BI  
  

Docent D. Getrouw 
  

Vakomschrijving Vakinhoud: 
 1. Rijen , reeksen en iteratieve processen 
 2. Functies: de afgeleide , logaritmische schalen, 
  modellen voor continue groei. 
 3. Integreren: primitieve en afgeleide , integraal ; en 
  oppervlakte. 
 4. Integratietechnieken : substitutie, partiele integratie, 
  breuksplitsen, numerieke methoden. 
 5. Differentiaalvergelijkingen: richtingsveld, evenwichten 
  en modellen , oplossen van differentiaalvergelijkingen. 
 6. Functies van twee variabelen: differentiëren en 
  integreren , grafiek, raakvlak. 
 7. Gradiënt, storingsrekening, extremen, niveaulijnen, 
  extremen onder nevenvoorwaarden. 
 8. Complexe getallen: schrijfwijze , rekenregels, modulus 
  en argument, oplossen van vergelijkingen. 

Leerdoelen Het kunnen oplossen van praktijkproblemen met wiskundige 
 technieken, waarbij het probleem eerst omgezet moet worden 
 naar een wiskundige functie met 1 of 2 variabelen 
  

Onderwijsvorm Werkcollege met zelfstudie 
  

Voorkennis VWO-wiskunde. 
  

Wijze van toetsen Tentamen, eventueel deeltentamens 
  

Literatuur Wiskunde in werking, deel 2 
  

 

Vaknaam Toegepaste limnologie 
Studiepunten (sp) 3.0  

   

Studiebelasting in uren 84  
  

Contacturen/semester 30 Co en 15 Pr 
   

Semester/fase 4/BII  
  

Docent S. Moeljoredjo, Eng. de Pesca / Ir. H. Bhagwandin 
  

Leerdoelen De student krijgt inzicht in de limnologische aspecten die thuis 
 horen in de aquacultuurwereld. De student zal in staat zijn 
 verbanden te leggen tussen de verschillende 
 waterkwaliteitsaspecten bij de teelt ten behoeven van 
 eiwitvoorziening voor mens en dier. Het welzijn van de geteelde 
 organismen en de interactie met de omliggende natuur genieten 
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 prioriteit.  
  

Vakomschrijving De student leert om te gaan met zowel de fysische, chemische 
 en biologische aspecten van het kweekwater. Het monitoren 
 daarvan staat centraal. Om tot optimale productie te kunnen 
 komen van het kweekmedium, zullen de juiste momenten van 
 aeratie of beluchting, vijverbemesting, bekalking, 
 flushen/drainen, evacuatie of quarantaine gepleegd moeten 
 worden.  
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Videopresentatie 
 Practicum (verzamelen en microscopische observatie van 
 aquatische micro-organismen) 
 Verslaggeving 
  

Voorkennis Inleiding ecologie, aquatische ecosystemen, Algemene en 
 Fysische Chemie, Fauna en Flora 
   

Wijze van toetsen Tentamen : 70 % 
 Participatie  : 15% 
 Verslag : 15% 
  (100%) 
  

Literatuur Vakliteratuur is verplicht: 
 - BARDACH J. E.; Sustainable Aquaculture 
 - BOYD C. E & TUCKER C. S.; Pond Aquaculture 
  Water Quality Management 
 - HOFF H. & SNELL T. W.; Plancton Culture Manual 

 - 
Manual on the Production and Use of Live Food for 

Aquaculture. FAO 
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Vaknaam Toegepaste lineaire algebra 

   

Studiepunten (sp) 2.0  
   

Studiebelasting in uren 56  
  

Contacturen/semester 15 Co en 15 In 
   

Semester/fase 1/BI  
  

Docent S. Tamrin 
  

Omschrijving Vakinhoud: 
1. Vectoren: ( lineaire ) vectorruimten, (lineaire) 
deelruimten, voortbrengers, (on) afhankelijkheid 
van vectoren, basis en dimensie. 

 
2. Meetkunde met vectoren: inwendig produkt, 
lengte van vectoren, afstand en hoek tussen 
vectoren , uitwendig product, loodrechte projectie, 
orthogonale basis, lineaire regressie. 

 
3. Lineaire afbeeldingen en matrices: rijen en matrices 
als lineaire afbeelding, rekenregels voor matrices , 
oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen in 
matrixvorm, kern en beeldruimte van een matrix. 

 
4. Determinanten, eigenvectoren , eigenwaarden en 
eigenruimten. 

 
Leerdoelen Het kunnen oplossen van praktijkproblemen met wiskundige 

 technieken die gebaseerd zijn op vectormeetkunde en matrix- 
 rekening  
  

Onderwijsvorm Werkcollege met zelfstudie 
  

Voorkennis VWO-wiskunde 
  

Wijze van toetsen Tentamen, eventueel deeltentamens 
  

Literatuur Wiskunde in Werking, deel 1 
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Vaknaam Verpakking en etikettering van voedselproducten 
   

Studiepunten (sp) 5.0  
   

Studiebelasting in uren 140  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 pr en 15 We 
   

Semester/fase 3/BII  
  

Docent R.Stutgard, MSc. 
  

Vakomschrijving Studenten doen kennis op over relevante aspecten m.b.t. het 
 ontwerpen van verpakking, verpakkingsmateriaal en 
 verpakkingsprocessen die van toepassing zijn in de 
 voedselverpakkingsindustrie. Er zal een overzicht gegeven 
 worden over de diverse aspecten en functies van verpakking 
 met betrekking tot de consument (marketing), het product zelf 
 en de productieketen. De cursus is een integratie van diverse 

 

disciplines t.w. voedselverwerking, scheikunde, natuurkunde en 
microbiologie evenals, milieuwetenschappen, wetgeving en 
marketing.  
Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn: verpakking in 
relatie tot productkwaliteit en nieuwe verpakkingstechnologieën 
en –concepten. 
 

   

Leerdoelen Na het volgen van het vak wordt de student(e) geacht: 
 - Het doel van de verschillende verpakkingen te 
  onderscheiden en te weten wat voor soort 
  levensmiddel in wat voor soort verpakking moet. 
 - De vereiste te kennen wat op een etiket van een 
  voorverpakte levensmiddel moet staan. 
 - Het kunnen ontwerpen van verpakking, 
  verpakkingsmateriaal en verpakkingsprocessen. 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges (30 uren), practicum (30 uren) en werkcollege-uren 
 (15uren).  
  

Voorkennis Algemene voedingsleer, Verwerking van agrarische produkten 
  

Wijze van toetsen Tentamencijfer 2/3 
 Practicum 1/3 

Literatuur Hand-out  
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Vaknaam Verwerking van fruit en groenten 
  

Studiepunten (sp) 6.0 
  

Studiebelasting in uren 168 
  

Contacturen/semester 30 Co en 60 Pr 
  

Semester/fase 5/ BII 
  

Docent Ir. R. Sahtoe 
  

Leerdoelen Ten minste in staat zijn een compleet verwerkingsproces te 
 beschrijven, waarbij alle relevante aspecten zoals kwaliteit, 
 juiste keuze van technolgie, proces lay-out etc. ook in acht 
 genomen worden 
  

Vakomschrijving Inzichten zullen worden gegeven in faktoren die betrekking 
 hebben op specifieke producten en processen bij het verwerken 
 van fruit en groenten. Aan de orde komen relevante 
 fysiologische, fysische en chemische eigenschappen en aspecten 
 m.b.t. voedingswaarde. Ook worden behandeld de chemische en 
 biologische veranderingen die plaatsvinden gedurende 
 verwerking. De gehele ketenbenadering zal behandeld worden 
 waarbij diverse aspecten aan de orde komen die van belang zijn 
 bij het verwerken van fruit en groente 
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Practica 
 Werkcollege 
  

Voorkennis Levensmiddelenchemie, Plantaardige en dierlijke productie, 
 levensmiddelenmicrobiologie 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen: 50% 
 Werkopdracht: 25% 
 Practicumverslagen: 25% 
  

Literatuur Syllabus en hand-outs, wetenschappelijke en andere artikelen 
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 Vaknaam Verwerking van granen en oliehoudende gewassen 
    

 Studiepunten (sp) 5.0 
    

 Studiebelasting in uren 140 
    

 Contacturen/semester 30 Co en 45 Pr 
    

 Semester/fase 4/BII 
    

 Docenten Dr. R. Kross 
    

 Vakomschrijving In het algemeen heeft de cursus tot doel dat studenten inzicht 
   verkrijgen in de fundamenten en huidige methoden die 
   toegepast worden in de processen bij het verwerken van 
   oliehoudende gewassen, vnl. de bosbijproducten en granen, 
   vnl. rijst. De gehele ketenbenadering zal behandeld worden 
   waarbij diverse aspecten aan de orde komen die van belang zijn 
   bij de verwerkingsprocessen, zoals extractietechnieken, 
   droogtechnieken en waardetoevoeging. 
    
 Leerdoelen Bekend zijn met basis principes van olie-extractie. Afhankelijk 
   van het product, de juiste keuze kunnen maken van de 
   extractiemethode en verdere waardetoevoeging tot 
   hoogwaardige eindproducten. Ten minste in staat zijn een 
   compleet verwerkingsproces te beschrijven, waarbij alle 
   relevante aspecten zoals kwaliteit, juiste keuze van technolgie 
   etc. ook in acht genomen worden. 
    
 Onderwijsvorm Hoorcolleges, het uitwerken van opdrachten 
   Practicum: excursie naar Nickerie - drooginstallaties bij 
   ricemillers. Werkopdracht in groepsverband (uitvoering, 
   rapportage en presentatie). Laboratorium practicum 
    

 Voorkennis Levensmiddelenchemie, Thermische verwerking van 
   levensmiddelen. 
    

 Wijze van toetsen 
Schriftelijk tentamen 50% 
Practicumverslagen 50% 

    

 Literatuur Syllabus en hand-outs, wetenschappelijke en andere artikelen 
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 Vaknaam  Verwerking van vis- en vleesproducten 
    

 Studiepunten (sp)  6.0 
    

 Studiebelasting in uren  168 
    

 Contacturen/semester  30 Co en 60 Pr 
    

 Semester/fase  5 / BII 
    

 Docent  Ir. H. Bhagwandin / Dr. M. Huisden 
    

    

  Vakomschrijving Vleesverwerking: 
-vlees, vet en andere eetbare karkasdelen 
-principes van de vleesverwerking 

 -selektie van grondstoffen voor de vleesverwerking 
 -additieven gebruikt voor de vleesverwerking 
 -warmtebehandeling van vleesproducten 
 -categorieen van verwerkte vleesproducten 
 -drogen van vlees 
 -verpakking van vers-en verwerkt vlees 
 -sterilisatie van vleesproducten 
 -hygiene bij de vleesverwerking 
 -gebruik en onderhoud van equipment voor de vleesverwerking 
 -recepten voor de bereiding van verwerkte vleesproducten 

 Visverwerking, onderwerpen die aan de orde zullen komen: 
 Definitie van viskwaliteit en verwerking. 
 Samenstelling en voedingswaarde van visserij en 
 aquacultuurproducten. 
 Aspecten gerelateerd aan kwaliteit, bederf en hygiëne. 
 Conservering van visproducten. 
 Noodzaak tot verduurzaming van visserijproducten voor 
 Suriname. 
 Bewerkingen aan visserijproducten ( evisceratie, versnijden, 
 fileren, vermalen) 
 Methoden voor de verwerking van visserijproducten (drogen, 
 zouten, roken, marineren) 
 Grondstoffen en additieven voor de verwerking van 
 visserijproducten 
 Equipment voor de visverwerkingsindustrie 
 Kwaliteitscontrole bij de visverwerking 
 Opslag van visserijproducten 
 verpakking en labelling van visserijproducten 
 Recepten voor de bereiding van visserijproducten 
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Leerdoelen Visverwerking: De student wordt na volgen van het 
vakonderdeel geacht fundamentele kennis en inzicht inzake 
kwaliteit, hygiëne, verwerking en conservering van visserij -en 
aquacultuurproducten te hebben verkregen. 

 
Onderwijsvorm 

 
Visverwerking: Hoor -, veldcolleges, excursies en rapportage. 

 Minimaal 80% van de hoorcolleges en 100% van de excursies en 
 bedrijfsbezoeken bijwonen. Afronding van verslagen en 
 presentaties. 
  

Voorkennis Celbiologie, Inleiding agrarische productie, algemene 
 microbiologie, Chemie 
  

Wijze van toetsen Visverwerking: Tentamen. Uitvoering en rapportage m.b.t. 
 practicumopdrachten. 
 Tentamencijfer 80%, rapportage 20%. 
  

Literatuur Visverwerking: Collegedictaat kwaliteit en verwerking van 
 visserijproducten, en overige aan te geven literatuur ddor de 
 docent gedurende de collegeserie. 
 Wordt doorgegeven door de docent bij aanvang van de colleges 
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Vaknaam Voedselveiligheid 
   

Studiepunten (sp) 4.5  
   

Studiebelasting in uren 126  
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
   

Semester/fase 4/BII  
  

Docent R. Stutgard, MSc. 
  

Vakomschrijving In dit vak zal er een overzicht worden gegeven van de diverse 
 gevaren en risico’s van voedsel giftige en 
 vervuilende/verontreinigende stoffen, infectie’s, vreemde 
 materie en allergenen. Tijdens dit vak wordt verder een 
 introductie van de grondbeginselen van de vergiftenleer 
 gegeven, waarbij de belangrijkste giftige effecten op 
 orgaanniveau worden behandeld. 
 In groepsverband zullen studenten een gevarenanalyse 
 uitvoeren, die een deel zal zijn van de ‘Hazard Analysis Critical 
 Control Point System’ (HACCP). 
 Aandacht wordt tevens besteed aan de bewustwording t.a.v. 
 risico’s en de relevantie hiervan voor effectieve communicatie 
 over risico’s. 
  

Leerdoelen Na het volgen van het vak wordt de student(e) geacht: 

 - Kennis te hebben vergaard omtrent te verscheidene 
  vergiftigingen en verontreinigingen die levenmiddelen 
  onacceptabel maken voor menselijke consumptie. 
 - Onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende 
  vormen van voedselreacties. 
  

Onderwijsvorm Hoorcolleges (30 uren) en practicum (30 uren) 
  

Voorkennis Algemene microbiologie, levensmiddelenmicrobiologie, 
 verpakking en etikettering van voedselproducten. 
  

Wijze van toetsen Tentamencijfer ( 2/3 deel eindcijfer) 
 Practicum ( 1/3deel eindcijfer) 
  

Literatuur Syllabus voedselveiligheid 
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Vaknaam Voedsel Toxicologie 
Studiepunten (sp) 4.5 

  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 4/BII 
  

Docent Dr. Max Huisden 
  

Vakomschrijving In het vak komen de detoxificatie processen in het lichaam aan 
 de orde; hoe reageert het lichaam op psychotrofe 
 stoffen, gifstoffen en andere xenobiotics die op verschillende 
 manieren, waaronder via de voeding, kunnen binnendringen 
 (biotransformatie en eliminatie). Via welke kanalen in 
 de voedselketen kan er contaminatie optreden en 
 hoe kan dit tijdens de verwerking, opslag 
 en consumptie bereiding geminimaliseerd 
 worden. Onder welke omstandigheden is 
 de gevoeligheid voor dergelijke stoffen het 
 grootst; bijvoorbeeld gedurende 
 de zwangerschap kan er transplacentale vergiftiging optreden 
 van de ongeboren 
 vrucht. Er zal ook aandacht besteed worden aan natuurlijke toxi 
 nen in voedings-gewassen en dieren, kanker modulerende 
 stoffen, mycotoxinen, pesticiden, persistant organic pollutants 
 (POP), metalen, verpakkingsmateriaal, hormonen, 
 drugs en andere residuen en 
 hoe contaminatie vermeden kan worden middels wetgeving tav 
 verboden/nadelige middelen en grondstoffen, navolgen 
 van wachttijden en veiligheids voorschriften, inspectie, standard 
 operating procedures, kwaliteitscontrole en middels bv HACCP 
 en ISO certificering . 

 Een holistische kijk op de gezondheidsaspecten, waaronder 
 de invloed van een gezond milieu, goede voeding 
 en bevorderlijke levensstijlfactoren, genetische 
 polymorfismen, natuurlijke weerstand en het fysiologisch 
 stadium van ontwikkeling op de gevoeligheid van 
 de mens voor xenobiotische stoffen.  Verder komen aan de 
 orde verschillende laboratorium technieken waaronder techniek 
 en uit de moleculaire biologie zoals biomarkers, PCR, Western, 
 Northern en Southern-blotting, HPLC en GC alsook NMRI, 
 die wetenschappers in staat kunnen stellen om drugs 
 en gifstoffen en de negatieve gevolgen te identificeren en te 
 quantificeren. 
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 via de voeding en enkele gerelateerde biochemische en 
 fysiologische aspecten van detoxificatie alsook de preventie en 
 detectie van xenobiotics. 
  

Onderwijsvorm Behalve hoorcolleges, worden 
de studenten gestimuleerd recente wetenschappelijke informati 
e te zoeken, bestuderen, te presenteren, kritisch te evalueren 
en te bediscussieren. Interactieve klassen discussies 
over relevante onderwerpen dragen ertoe bij kennisverruiming 
te bevorderen terwijl waar mogelijk ook praktijk situaties aansc 
houwd worden (bv middels bedrijfsbezoeken aan de 
viskeuringsdienst, het BOG of voedselverwerkingsbedrijven). 

  
Voorkennis Bio-organische Chemie en Cel-biologie. 

  
Wijze van toetsen Klasse presentaties en participatie tijdens discussies (50%) 

 en groeps opdrachten en schriftelijke/mondelinge rapportage 
 (50%). 
  

Literatuur naslagwerk bv: Helferich, K en Winter, C. "Food Toxicology" --- 
 ISBN 0-8493-2760-1 
  
 
 

Vaknaam Waterkwaliteitsbeheer 
   

Studiepunten (sp) 4.0  
   

Studiebelasting in uren 112  
  

Contacturen/semester 30 Co en 15 We 
   

Semester/fase 4/BII  
  

Docent S. Mahabali, Dr. 
  

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

Leerdoelen Inzicht in /kennis van: 
 - Biologische-, Fysisch-chemische- en hydrologische 
  variabelen 
 - Het ontwikkelen en uitvoeren van 
  waterkwaliteitbepalingsplan 

Onderwijsvorm Hoor-, werk- en veldcollege 
  

Voorkennis Inleiding ecologie, Aquatische ecosystemen 
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Wijze van toetsen Schriftelijke tentamen (60%), waarbij niet lager dan 4,0 
 gescoord mag worden; Verslag (40%) 
 Minimaal 75% van de colleges bijwonen; Practica en verslagen 
 reeds afgerond te hebben. 

Literatuur Chapman, D. 1996: Water Quality Assessments 
 Bolier G en Baptist M.J.: Water Quality Management, TU Delft, 
 deel 1 en 2 

 

F. De Smedt: Inleiding tot het gebruik van waterkwaliteitsmodellen 
en Handouts. 
 
 

   

  
Vaknaam Wiskundige modellen voor voedselverwerking 

  

Studiepunten (sp) 4.5 
  

Studiebelasting in uren 126 
  

Contacturen/semester 30 Co en 30 Pr 
  

Semester/fase 5/BII 
  

Docent Dr. R. Kross 
  

Vakomschrijving De studenten zullen vaardigeheden opdoen m.b.t. het 
 verwerken van data afkomstig van experimentele studies. 
 Algemene methoden met toepassing van wiskundige modellen 
 worden gepresenteerd en gebruikt om verschijnselen van 
 massa- en warmte-overdracht te voorspellen en mogelijke 
 interacties met kwaliteitsveranderingen. Verder zal 
 onderzoeksdata geïnterpreteerd worden m.b.v. modellen van 
 massa- en warmte-overdracht. Wiskundige en empirische 
 modellen zoals van Fick en Page zullen gebruikt worden om 
 specifieke droogsystemen te beschrijven. Berekeningen van 
 droogparameters zoals difussie coefficient, droogconstante e.a. 
  

Leerdoelen 

Met behulp van wiskundige en empirische modellen 
droogprocessen simuleren. Het juiste model weten uit te kiezen. 
Voor droogsystemen. Experimentele data kunnen verwerken in 
verschillende droogmodellen. 

 

 

 

 
  

Onderwijsvorm Hoorcollege 
 Practica 
 Werkcollege 
  

Voorkennis Thermische verwerking van levensmiddelen 
  

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen: 50% 
 Practicumverslagen: 50% 
  

Literatuur Syllabus en hand-outs, wetenschappelijke en andere artikelen 
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**Note: Wijzigingen voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien vragen/opmerkingen: 
Contactpersoon: Mw. Ranoe Amrith, Secretaresse AP 
Contactnummer: 465558 toestel 2410 
E-mail: ranoe.amrith@uvs.edu 
  FTeW-AP@uvs.edu 
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