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INLEIDING  
 

Onderwijzen in de 21ste eeuw kan niet meer volgens traditionele onderwijssystemen - Het Onderwijs zal 

kinderen moeten uitrusten met cruciale levensvaardigheden, zoals kunnen communiceren, kritisch kunnen 

denken, creatief zijn, samen kunnen werken, naast de vakvaardigheden. Maar onderwijs voor mensen met 

een beperking en het kunnen omgaan met onze Surinaamse culturele diversiteiten, eist een inclusief en 

geintegreerd curricululum met een gedifferentieerde aanpak. Pas dan voldoen wij aan het onderwijs van de 

21ste eeuw. Een samenleving opgeleid volgens het onderwijs van de 21ste eeuw, komt tot betere besluiten en 

oplossingen in lastige probleemsituaties (probleem oplossend denken en handelen). Onderwijs stimuleert 

tevens de eerlijke onderlinge concurrentie (weg werken van de ongelijkheid). Dit onderwijs vraagt echter om 

goed opgeleide leerkrachten, passende leermaterialen en aangepaste school infrastructuur.  

 

Onze nieuwe visie luidt als volgt: “Het onderwijs richt zich op de competentieontwikkeling van alle leerlingen 

en studenten in geheel Suriname door het aanbieden van een uitdagende en veilige leeromgeving, waarbij 

zij:  Zelfstandig, zonder te blijven zitten samenwerken aan een cultuurbewust zijn en ruimte creëren voor 

culturele diversiteit en meertaligheid binnen de eigen talentontwikkeling om zo de stap te zetten naar het 

worden van een kritische burger met een goede fysieke en mentale gezondheid.” 

Met deze visie heeft het ministerie de stap gezet richting verandering / verbetering van ons onderwijs. 

 

Het doel van leerjaar 9 en 10 is gebaseerd op een goede oriëntatie van talenten en interesses van leerlingen 

die bewust en onderbouwd een keuze kunnen maken voor een onderwijsprofiel in het vervolgonderwijs. 

 

De kenmerken van het leerprogramma voor leerjaar 9 & 10 zijn gebaseerd op de kernfuncties van de nieuwe 

visie:  

Het curriculum  

• is gericht op oriëntatie en kennismaking met algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.  

• is gericht op leerling gestuurd onderwijs. 

• is gericht op het ontwikkelen en stimuleren van vaardigheden en talenten. 

• is gericht op vakkenintegratie  mbv het iSTREAMS programma.  

• is gericht op een combinatie van bestaande leerstofinhouden van MULO & LBO. 

De didactiek 

• is gericht op competentie ontwikkeling vanuit de 21-eeuwse vaardigheden.  

• is gericht op een gedeelde sturing (begeleid leren). 

De toetsing 

• is gericht op formatieve evaluatie van de opgedane kennis en vaardigheden. 

 

Voor u ligt het leerprogramma voor leerjaar 9 van het VOJ. Dit document is samengesteld als leidraad voor 

het schooljaar 2021 – 2022 tbv het onderwijs van leerjaar 9. 

Met dank aan de Werkgroep “curriculum leerjaar 9 & 10 bestaande uit Mw, Indira Ramdin; mw. Peggy 

Sofonie, mw. Wendy Riedewald, mw. Cheryll Elmont, dhr  Shridat Autar, dhr. Faisel Bafati, Dhr. Jim Kohinor 

en dhr. Errol IJzer.  Wij hopen hiermee de eerste stap te hebben gezet naar de vernieuwing en verbetering 

van ons onderwijs! 

 

Namens  

De commissie Onderwijsvernieuwing  

Oktober 2021  
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Lesurentabel  
     

Discipline  Vakken  

Uren per week per kwartaal 

1e 

kwartaal  

2e 

kwartaal  

3e 

kwartaal 

Innovation 

Studieloopbaanbegeleiding (SLB) 1 1 1 

Levensbeschouwelijke Vorming (LV) 2 2 2 

Geschiedenis/Culturele vorming/Maatschappijleer (GCM) 2 2 2 

Science 

Natuurkunde / Scheikunde (NaSk) 3 3 3 

Biologie (Bi) 2 2 2 

Agrarische Sector (AS) productie  3e kwartaal      2 

Aardrijkskunde (Ak) 2 2 2 

Technology & 

Engineering  

Techniek  Sector (TS) opgedeeld naar thema’s 

(Elektrotechniek, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, 

Procestechniek) 1e en 2e kwartaal  

2 2  0 

ICT (Hardware & software) 1 1 1 

Reading 
Nederlands (Ne) 4 4 4 

Engels (En) 3 3 3 

Art 

Beeldende Vorming (Bevo) /  
1 1 1 

Muziek (Mu)  

Lichamelijke Opvoeding  (Lo) 2 2 2 

Dienstverlening Sector (DS) opgedeeld naar thema’s (Mode 

Creatie en Commercie, Uiterlijke verzorging) 1e kwartaal 
2  0  0 

Mathematics  
Rekenen/ Economie  +  Handel & Administratie (Ec) 4 4 4 

Wiskunde en Statistiek (WiSt) 4 4 4 

Service  

Dienstverlening Sector (DS) opgedeeld naar thema’s 

(Toerisme & Horeca /  en Facilitaire dienstverlening)             

2e kwartaal  

0 2 0 

Zorg Sector (ZS) 3e kwartaal  0 0 2 
 Totaal (Openbaar Onderwijs) 35 35 35 
 Godsdienst onderwijs (voor de bijzondere scholen)  1 1 1 
 Totaal (Bijzondere Onderwijs) 36 36 36 
     
let bij het samenstellen van het lesrooster op   

1 Orientatievakken (OV) die 2x per week aanbod zullen komen; blokken van 2x 2lesuren per week 

2 elke kwartaal komen er 2 andere orientatie vakken (OV) aanbod 

3 leraren voor orientatie vakken, gaan wij uit van MULO leraren met affiniteit / kennis van een 

orientatie vak (OV) om die ook in te zetten  

4 heeft u de keuze om of TE of MU in te roosteren  

5 Orientatievakken (OV) per kwartaal  
 1e Kwartaal TS OV 

 1e Kwartaal DS OV 

 2e Kwartaal TS OV 

 2e Kwartaal DS OV 
 3e Kwartaal AS OV 
 3e Kwartaal ZS OV 
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1. Programma Innovatie uit het STREAMS programma voor leerjaar 9 
 

Innovatie: Levensbeschouwelijke Vorming, Studieloopbaanbegeleiding, Geschiedenis/ culturele vorming/ Maatschappijleer  

Doel Innovatie: De discipline Innovatie (Levensbeschouwelijke Vorming, Studieloopbaanbegeleiding, Geschiedenis/ culturele vorming/ Maatschappijleer) 

ontwikkelt de basiscompetenties van jonge Surinamers met betrekking tot deze vakken. Ze worden gevormd tot ruimdenkende, standvastige, kritische en 

creatieve jonge burgers met een positief zelfbeeld die kennis dragen van hun capaciteiten. Hierdoor kunnen zij situaties probleemoplossend en innovatief 

benaderen. 

 

Algemene leeruitkomst: leerlingen uit leerjaar 9 kunnen hun 21e-eeuwse vaardigheden toepassen in de levensbeschouwelijke, historische, maatschappelijke en 

culturele vorming. Dit doen zij door innovatieve oplossingen aan te dragen voor dagelijkse en praktische problemen in hun eigen omgeving en binnen de eigen 

culturen. 

Totaal aantal lesuren: 5 

 

• Studieloopbaanbegeleiding: 1 lesuur (het heel schooljaar door) 

• Levensbeschouwelijke Vorming: 2 lesuren (het heel schooljaar door) 

• Geschiedenis/Culturele vorming/Maatschappijleer: 2 lesuren (het heel schooljaar door) 

 

Belangrijk is dat er samen met de collega’s binnen de discipline wordt samengewerkt aan de (project) opdrachten van gemeenschappelijke 

thema’s.  
 

  



6 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR (MINOWC) – Cie ONDERWIJSVERNIEUWING ----- VERSIE 1: OKTOBER 2021 

Programma Studieloopbaanbegeleiding  
 

Leeruitkomst: Leerlingen demonstreren de 21e-eeuwse vaardigheden door hun toekomstperspectieven kritisch te beschouwen 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e 

kwartaal  

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Luisteren 

Onthouden 

De leerlingen kunnen: 

− aangeven wat 

studieloopbaanbegeleiding 

inhoudt. 

− het nut van SLB uitleggen. 

− enkele begrippen die 

voorkomen bij SLB benoemen. 

● Introductie 

studieloopbaanbegeleiding  

o Wat 

o Waarom 

o Hoe 

● Begrippen 

 

 

Quiz 

Woordspin 

Puzzel 

 

 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Problemen oplossen 

Luisteren 

Spreken 

Schrijven 

De leerlingen kunnen: 

− aangeven wat een portfolio is. 

− aangeven waarvoor een 

portfolio dient. 

− een portfolio starten. 

 

● Het portfolio 

o Wat is een portfolio 

o Waarvoor dient een 

portfolio 

o Aanleggen 

 

Praktijkopdracht 

Quiz 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Problemen oplossen 

Luisteren 

Spreken 

De leerlingen kunnen: 

− vertellen hoe ze het vorige 

schooljaar hebben ervaren. 

− verbanden leggen tussen hun 

handelingen en resultaten. 

Terugblik op het vorige jaar: 

Wat ging heel goed? 

Wat ging minder goed? 

Heb ik iets van mijn fouten 

geleerd?   

Waarom wel of waarom niet? 

 

 

Praktijkopdracht 

Filmpje maken 

Collage 

Verslag schrijven 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

2e 

Kwartaal 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Problemen oplossen 

Spreken 

Luisteren 

Lezen 

Schrijven 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen: 

− door het uitvoeren van 

opdrachten aantonen dat zij 

zelfkennis ontwikkeld hebben. 

− hun rol in relatie tot de eigen 

omgeving en de leeromgeving 

inzien. 

− omgaan met emoties en 

uitdagingen. 

Huidige situatie: 

● Zelfbeeld: 

o Wie ben ik? 

o Wat vind ik leuk/ niet 

leuk? 

o Wat kan ik? 

o Mijn omgeving 

o Mijn leeromgeving 

● Leren omgaan met emoties en 

uitdagingen 

 

Rollenspel 

Poster (“Selfie”) 

Filmpje 

Quiz 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Problemen oplossen 

Spreken 

Luisteren 

Lezen 

Schrijven 

Plannen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen: 

− de verschillende leerstijlen 

benoemen. 

− het verschil in de leerstijlen 

inzien. 

− de eigen leerstijl bepalen. 

− prioriteiten stellen met behulp 

van de prioriteitenmatrix. 

− een studieplanning maken. 

● Studieplanning maken 

o Leerstijlen van Kolb 

o Prioriteitenmatrix 

 

Praktijkopdracht 

Presentatie 

Mindmap 

Rollenspel 

 

 
 

3e 

Kwartaal 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Problemen oplossen 

Spreken 

Schrijven 

De leerlingen kunnen: 

− hun verwachtingen 

verwoorden. 

− aangeven welk beroep hij/zij 

het liefst zou uitoefenen en 

waarom. 

− onderzoeken wat hij nodig 

heeft om het doel te bereiken. 

Vooruitblik: 

● Mijn toekomst: 

● Wat verwacht ik? 

● Wat wil ik worden? 

Waarom? 

● Wat heb ik nodig? 

● Wat kan ik doen om daaraan 

te komen? 

Quiz 

Rollenspel 

Poster 

Filmpje 

Vision board 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Luisteren 

Lezen 

Schrijven 

Plannen 

Samenwerken 

− aangeven wat hij doet om zich 

toe te rusten met wat hij nodig 

heeft. 

− vertellen wat het verschil is 

tussen een persoonlijk 

ontwikkelingsplan en een 

persoonlijk activiteitenplan. 

− uitleggen waarvoor een POP en 

een PAP nuttig zijn. 

 

● POP 

● PAP 
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Programma Levensbeschouwelijke Vorming  
 

Leeruitkomst: Leerlingen demonstreren de 21e-eeuwse vaardigheden in omgeving gebeurtenissen waar taal, religie en cultuur een rol spelen. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen 
Leerstofinhouden/ 

onderwerpen 
Mogelijke  toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e 

kwartaal 

Luisteren 

Kritisch denken 

Lezen 

De leerlingen kunnen vertellen waar het 

vak Levensbeschouwelijke Vorming zich 

mee bezighoudt  

Introductie 

 

 

Woordspin 

Brainstormsessie 

Discussie 

 

 

 

Luisteren 

Creativiteit 

Communiceren 

Kritisch denken 

Tekenen 

Onderscheid 

maken 

Inlevingsvermogen 

Samenwerken 

Onderzoeken 

 

 

De leerlingen kunnen: 

- de verwevenheid van zichzelf met 

ouders, familie en sociale relaties 

uitleggen. 

- inzien dat de werkelijkheid vanuit 

verschillende kijkrichtingen of 

zienswijzen benaderd kan worden. 

- met behulp van voorbeelden 

aantonen dat die begrijpen dat 

overtuigingen, ervaringen en 

waardevolle inzichten in de 

opvoeding worden overgedragen 

Kijk op jezelf 

● Wie ben ik? 

● Familie, thuis en 

afkomst… 

− Het huwelijk en 

alternatieve relaties 

− De kinderen 

● Stamboom  

● Levensvragen 

Presentatie 

Rollenspel 

Filmpje 

Verslag 

Poster 

Interview 

Schrijven van een lied, 

verhaal, gedicht 

 

2e 

Kwartaal 

Luisteren 

Creativiteit 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid 

maken 

Inlevingsvermogen 

Samenwerken 

Onderzoeken 

 

De leerlingen kunnen: 

- het verschil aangeven tussen 

persoonlijke overtuiging,  

gemeenschappelijke overtuiging 

en een godsdienstige overtuiging 

- de verschillende godsdiensten en 

culturen naar hun gewoonten en 

gebruiken aangeven. 

- levensbeschouwing herkennen 

aan de hand van belangrijke 

Kijk op God 

● Hoe het begon 

● Verhalen over het 

ontstaan van de mens 

● Godsdiensten en hun 

symbolen 

● Jongeren en geloof 

● Levensvragen 

 

Presentatie 

Rollenspel 

Filmpje 

Verslag 

Poster 

Interview 

Schrijven van een lied, 

verhaal, gedicht 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen 
Leerstofinhouden/ 

onderwerpen 
Mogelijke  toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 uitingsvormen zoals: belangrijke 

geschriften, rituelen, feesten en 

symbolen, organisaties, leden en 

aanhangers. 

- inzien dat een levensbeschouwing 

kan zorgen voor inspiratie in het 

leven. 

- inzien dat de groepen mensen een 

levensbeschouwing aanhangen en 

daarmee tot uitdrukking brengen 

wat belangrijk voor hen is. 

3e 

kwartaal 

Luisteren 

Creativiteit 

Communiceren 

Kritisch denken 

Tekenen 

Onderscheid 

maken 

Inlevingsvermogen 

Samenwerken 

Onderzoeken 

Problemen 

oplossen 

 

 

De leerlingen kunnen: 

- de onlosmakelijke relatie tussen 

zichzelf en hun leefmilieu 

uitleggen. 

- het verschil aangeven tussen 

natuur en milieu.  

- door het uitvoeren van 

opdrachten aantonen dat ze 

inzicht hebben in het eigen 

milieugedrag en in manieren om 

dat gedrag te verbeteren. 

- de totstandkoming van wetten, 

regels en afspraken uitleggen. 

- een eigen standpunt met 

betrekking tot het behoud van de 

natuur formuleren en motiveren 

- hun standpunt ethisch 

rechtvaardigen. 

Kijk op de wereld 

● De omgeving in beeld 

● Ik en de natuur 

● Afspraken en regels 

● Levensvragen 

● Afsluiting LeVo L9 

 

Presentatie 

Rollenspel 

Filmpje 

Verslag 

Poster 

Interview 

Schrijven van een lied, 

verhaal, gedicht 
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Programma Geschiedenis/Culturele vorming/Maatschappijleer 
 

Leeruitkomst: Leerlingen demonstreren de 21e-eeuwse vaardigheden in maatschappelijke gebeurtenissen waar historie en cultuur een rol spelen. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e 

Kwarta

al 

Luisteren 

Kritisch denken 

Spreken 

Onthouden 

Aanleren van 

waarden en normen 

Navertellen 

Toepassen van 

bronnen 

De leerlingen kunnen: 

- het belang van geschiedenis 

op school aangeven. 

 

- uitleggen  wat de begrippen 

prehistorie, historie en 

archeologie inhouden. 

 

- het  begrip “bron” verklaren 

en de geraadpleegde 

bronnen aangeven bij de 

verzameling van informatie 

over de prehistorie en 

historie. 

Wat is geschiedenis?  

Wat is geschiedenis? 

Het belang van geschiedenis 

Vaderlandsliefde 

 

Prehistorie 

Historie 

Archeologie 

 

Wat zijn bronnen 

Soorten bronnen 

Rollenspel over 

Vaderlandsliefde 

 

 

 

 

Luisteren 

Kritisch denken 

Spreekvaardigheid 

Onthouden 

Onderscheid maken 

Mening geven 

Vertellen 

De leerlingen kunnen:  

-vertellen wat het nut van scholing en 

verschillende schooltypes is.  

- aangeven hoe er naar werk gezocht 

kan worden.  

De school 

Het schoolgaan 

Soorten scholen 

Zoeken naar werk 

Presentatie 

Rollenspel 

Filmpje 

Verslag 

Poster 

Interview 

Schrijven van een lied, 

verhaal, gedicht. 

 

Luisteren 

Kritisch denken 

Spreken 

Onthouden 

Inzicht hebben 

De leerlingen kunnen: 

-  uitleggen wat de begrippen 

arbeidsovereenkomst, 

vakbeweging, loon en 

gastarbeiders inhouden. 

Het werk 

De arbeidsovereenkomst 

De vakbeweging 

Het loon 

De gastarbeiders 

Presentatie 

Rollenspel 

Filmpje 

Verslag 

Poster 

 



12 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR (MINOWC) – Cie ONDERWIJSVERNIEUWING ----- VERSIE 1: OKTOBER 2021 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Begrippen 

omschrijven 

- de rol van de 

arbeidsovereenkomst, de 

vakbeweging, het loon en de 

gastarbeiders aangeven. 

Interview 

Schrijven van een lied, 

verhaal, gedicht. 

2e 

Kwarta

al 

Luisteren 

Kritisch denken 

Spreken 

Onthouden 

Tekenen en aflezen  

 

 

 

 

De leerlingen kunnen: 

- vertellen wat slavernij inhoudt. 

- uitleggen wat werd bedoeld 

met de driehoekshandel. 

 

- een onderscheid maken tussen 

de stads- en plantageslaven. 

 

- aangeven wat de gevolgen van  

slavernij zijn geweest voor Suriname. 

-  de oorzaken van de achteruitgang 

van de plantages in Suriname 

beschrijven. 

 

-verklaren wat de oorzaken zijn van 

de afschaffing van de slavernij in 

Suriname. 

 

-vertellen wat staatstoezicht inhoudt. 

De slavernij en haar gevolgen 

Slavernij 

 

Driehoekshandel 

 

 

Stadsslaven 

Plantageslaven 

 

Gewijzigde 

bevolkingssamenstelling 

Bloei van de plantages 

Onderdrukking en de strijd 

daartegen 

 

Gebrek aan arbeiders strijd van de 

Marrons, plantenziekten, gebrek 

aan kapitaal 

 

Absenteïsme  

Economische redenen 

Abolitionisten 

 

Staatstoezicht 

Schriftelijke repetitie met 

de volgende onderdelen: 

▪ tijdlijn tekenen en 

invullen met de 

gebeurtenissen. 

▪ kaartlezen 

▪ vragen 

 

 

Luisteren 

Kritisch denken 

Onthouden 

De leerlingen kunnen verklaren wat 

de oorzaken en gevolgen zijn van de 

Grote geografische 

ontdekkingen 

 

Klassiek debat over de 

voordelen en nadelen van 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Spreken: 

vertellen/uitleggen 

 

komst van de Europeanen naar 

Amerika.  

Komst van de Europeanen 

Oorzaken en gevolgen 

de komst van de 

Europeanen naar Amerika 

3e 

Kwarta

al 

Luisteren 

Kritisch denken 

Spreken 

Onthouden 

Raadplegen  

 

 

 

De leerlingen kunnen:  

- de eerste groepen 

contractarbeiders die naar 

Suriname kwamen opnoemen. 

- de begrippen contractarbeid en 

contractarbeiders beschrijven. 

 

- aangeven wat de oorzaak is 

geweest van de komst van 

contractarbeiders naar Suriname 

waren. 

 

- uitleggen wat het belang en de 

meerwaarde is van de 

verschillende groepen in 

Suriname. 

Les 4 Immigratie 

 

De komst van de    Chinezen, 

Portugezen en de Libanezen  

Hun latere vestiging en de handel 

Contractarbeid 

Groepen 

Contractarbeiders 

Gebrek aan arbeiders 

Bevolkingsaanwas 

Lage lonen 

Plantages werden behoed voor 

algemene ondergang 

Nieuwe middelen van bestaan 

Kleine landbouw 

Culturele aanwinst 

Verslag maken over 

“Immigratie” waarbij de 

behandelde leerstof 

gebruikt mag worden en 

tenminste 1 andere bron. 

 

Luisteren 

Kritisch denken 

Spreekvaardigheid 

Onthouden  

Inlevingsvermogen 

Inzicht hebben 

Bewustworden 

Respect tonen 

De leerlingen kunnen: 

- inzien dat er verschillende 

godsdienst groeperingen 

bestaan. 

- inzien dat er mensen zijn die 

geen godsdienst aanhangen. 

- inzicht krijgen in de gebruiken en 

gewoonten van de verschillende 

godsdiensten 

Mens en kerk 

Natuurgodsdiensten 

Het Christendom 

Het Hindoeïsme 

De Islam 

Kleine Christelijke organisaties 

Atheïsme 

 

Presentatie 

Rollenspel 

Filmpje 

Verslag 

Poster 

Interview 

Schrijven van een lied, 

verhaal, gedicht 
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2. Programma Science uit het STREAMS programma voor leerjaar 9 
 

Science: Natuurkunde/Scheikunde (NaSk), Biologie, Agrarische productie, Aardrijkskunde   

Doel Science: De discipline Science (NaSk, Biologie, Agrarische productie, Aardrijkskunde) draagt bij aan de vorming van jonge Surinamers tot  zelfstandige en 

kritische burgers, door hen kennis, inzicht en vaardigheden aan te leren met betrekking tot natuurkundige, scheikundige, biologische/agrarische en 

geografische begrippen/verschijnselen door onderzoek te doen. Vervolgens moeten zij de opgedane kennis kunnen toelichten en toepassen. 

Algemene leeruitkomst: Leerlingen van leerjaar 9 kunnen de basiskennis en vaardigheden in natuurkunde, biologie en scheikunde toepassen om eenvoudige 

natuurkundige, scheikundige, biologische, agrarische en geografische verschijnselen te onderzoeken en verklaren. Dit doen zij aan de hand van praktische of 

hands on opdrachten en activiteiten uit hun eigen omgeving en cultuur. 

 

Totaal aantal lesuren: 

• NaSk : 3 lesuren (het heel jaar door) 

• Biologie: 2 lesuren (het heel jaar door) 

• Agrarische Sector (AS) productie: 2 lesuren (3e kwartaal) 

• Aardrijkskunde: 2 lesuren (het heel jaar door) 

 

Belangrijk is dat er samen met de collega’s binnen de discipline wordt samengewerkt aan de (project) opdrachten van gemeenschappelijke 

thema’s.  
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Programma Natuurkunde / Scheikunde (NaSk)  
 

Leeruitkomst: De leerlingen kunnen m.b.v. huis, tuin en keuken experimenten de eigenschappen van vaste, vloeibare en gas stoffen onderzoeken en uitleggen. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke 

toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

1e 

kwartaal 

Luisteren 

Onderscheid maken 

Communiceren 

Verbanden leggen  

De leerlingen kunnen:  

- uitleggen waarover natuurkunde en  

   scheikunde gaan.  

 

- de relatie leggen tussen  

  Natuurkunde en Scheikunde 

 

- toelichten hoe stoffen zijn  

  opgebouwd. 

Hoofdstuk 1 

Inleiding in de natuurkunde/scheikunde 

 

Wat is natuurkunde/scheikunde? 

 

 

Hoe onderzoek je een stof? 

De opbouw van een stof 

 

 

Tekening en uitleg 

 

 

  

Toepassen   De leerlingen kunnen:  

 

- toelichten wat grootheden, 

  eenheden en voorvoegsels zijn. 

 

- aan de hand van de drie  

  dimensies  

  (lengte, breedte, hoogte)  de  

  omtrek, oppervlakte en volume  

  berekenen.  

Hoofdstuk 2 

Lengte, oppervlakte en volume 

Lengte meeting (Practicum: de lengte 

meten)  

 

Oppervlaktebepaling (Berekening: het 

verband leggen tussen lengte, breedte 

en hoogte) 

Volume bepaling (Inhoud berekenen 

m.b.v. concreet materiaal)  

(integratie met Wi) 

Lengte, oppervlakte en 

volume meten en 

berekenen van 

verschillende 

voorwerpen  

 

 

 

2e 

kwartaal 

Luisteren 

Onderscheid maken 

Communiceren 

Verbanden leggen  

De leerlingen kunnen: 

 

- het verschil tussen massa en  

  gewicht aangeven.  

 

- de formule (G = m x g ) toepassen  

  bij het berekenen van gewicht. 

Hoofdstuk 3 

 

Massa en volume 

Massa 

 

Massa en gewicht 

 

Massa, volume en 

gewicht berekenen van 

verschillende 

voorwerpen en stoffen 

(vb. water, rijst, zout, 

pesi etc) 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke 

toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

Toepassen  

De leerlingen kunnen:  

- uitleggen wat dichtheid inhoudt.  

- vertellen wat het verband is tussen  

   massa en volume. 

- middels eenvoudige opgaven de  

  massa , dichtheid en volume  

  uitrekenen door het toepassen van  

  de formule ( m = v ×ƒ )  

Hoofdstuk 4 

 

Dichtheid 

 

Dichtheid van een stof 

 

 

 

- Densimeter maken 

met een stukje hout en 

een spijker. 

- van verschillende 

voorwerpen en stoffen 

de dichtheid schatten. 

 

 

 

3e 

kwartaal 

Luisteren 

Onderscheid maken 

Communiceren 

Verbanden leggen  

De leerlingen kunnen de dichtheid 

berekenen en aan de hand van een tabel 

aangeven van welk materiaal een 

voorwerp is gemaakt.  

 

Hoofdstuk 4 

Dichtheid 

Hoe onderzoek je van welk materiaal 

een voorwerp is gemaakt?  

 

- Demonstratie/ 

vertellen. 

- Collage maken van 

afbeeldingen van  

verschillende 

voorwerpen en stoffen. 

 

 

 

Toepassen  

De leerlingen kunnen: 

-uitleggen hoe een kracht werkt en    

  kunnen deze tekenen.  

-de relatie tussen kracht en druk 

  aangeven en deze in de praktijk  

  herkennen. 

-vertellen waarvan gewicht 

   afhankelijk is en hoe het berekend 

   moet worden.  

Hoofdstuk 9 

Krachten 

Wat is een kracht? 

Het gewicht van een voorwerp is een 

kracht 

 

Massa en gewicht 

 

- Tekening/ 

demonstratie 

- Voorbeelden uit de 

praktijk noemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisteren 

Onderscheid maken 

Communiceren 

Verbanden leggen  

De leerlingen kunnen: 

- uitleggen wat luchtdruk inhoudt. 

- toelichten wat luchtdruk is en hoe  

  die wordt berekend. 

- vertellen wat er met de moleculen 

   gebeurt bij een luchtdruk.  

Hoofdstuk 10 

Druk 

Wat is druk? 

Nog eens druk 

Lucht en luchtdruk 

Demonstratie (evt. 

proef). Vb opgeblazen 

ballon. 
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Programma Biologie/Agrarische productie 
 

Leeruitkomst: de leerlingen kunnen de basiskennis over de groei van planten, het milieu en milieu afval toepassen in onderzoekende en verkennende 

opdrachten uit de eigen omgeving en binnen hun eigen cultuur of culturen. 

 

  Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke 

toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

1e 

kwartaal 

Begrip omschrijven 

Verschil aangeven 

Creativiteit 

 

Opnoemen 

Beschrijven 

Verschil aangeven 

De leerlingen kunnen:  

 

- het begrip Biologie omschrijven 

- het verschil tussen levend – dood en  

  levenloos aangeven.  

- de zeven levensverschijnselen  

   beschrijven en het belang daarbij  

   aangeven.  

 

- kenmerkende eigenschappen van cellen 

  opnoemen, de samenstellende delen  

  daarvan beschrijven en de meest  

  voorkomende organisatieniveaus   

  binnen organismen  benoemen en  

  beschrijven. 

 

-het verschil tussen een loep en een  

  microscoop aangeven 

 

Wat doe je in de Biologie 

 

Begrippen: 

Biologie - levend –dood – 

levenloos 

Levensverschijnselen 

 

 

 

Organen en cellen 

Plantaardige cellen 

Dierlijke cellen 

 

 

 

 

Hoe werk je in de Biologie? 

 (microscoop + loep) 

 

 

Collage maken met 

afbeeldingen van de 

begrippen 

 

 

 

 

 

 

Tekening van de 

cellen met alle delen 

 

 

Met een loep een 

bloem bekijken en 

natekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijven 

Omschrijven 

 

De leerlingen kunnen 

-de bouw van een plant en hun  

  functies beschrijven. 

 

- het begrip fotosynthese omschrijven 

De bouw en functie van  de 

wortels, stengels en bladeren 

 

 

Fotosynthese  

Herbarium maken 

 

2e 

kwartaal 

Kritisch denken 

Creativiteit 

De leerlingen kunnen: 

 

Ordening (kenmerken) 

 

Werkstuk maken 

Kwartetspel maken  
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  Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke 

toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 -kenmerken noemen die gebruikt worden bij 

het indelen van bacteriën, schimmels, 

planten, dieren 

 

-het plantenrijk indelen in afdelingen en 

groepen 

 

-het dierenrijk indelen in zeven afdelingen 

en groepen 

 

Bacteriën, schimmels, planten, 

dieren 

 

 

Indeling is het plantenrijk 

 

 

Indeling in het dierenrijk 

Creativiteit 

Samenwerken 

Kritisch denken 

Presenteren 

De leerlingen kunnen: 

 

-in een afbeelding van een mens de 

beenderen benoemen 

-de functies van het skelet benoemen 

 

-de kenmerken beschrijven en hoe de 

samenstelling van beenderen verandert 

tijdens het leven van de mens 

 

-vier manieren onderscheiden waarop 

beenderen met elkaar zijn verbonden 

 

-delen van een gewricht en hun functies  

  noemen 

 

-de bouw en werking van spieren  

  beschrijven 

 

-het belang van een goede  

 lichaamshouding aangeven 

Stevigheid en beweging 

 

Geraamte (schedel, romp, 

ledematen) bouw en functies 

 

 

Samenstelling van been  

 

 

 

Beenverbindingen 

 

 

Typen gewrichten 

 

 

Bouw en werking spieren 

 

 

Belang van een goede 

lichaamshouding 

Een werkstuk maken 

van een bewegende 

pop 
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  Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke 

toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

-verschillende blessures noemen 

 

 

Blessures 

 

3e 

kwartaal 

 

Opnoemen 

Observeren 

Toelichten 

Beschrijven 

Kritisch denken 

Samenwerken 

Presenteren 

Spreken 

De leerlingen kunnen: 

 

- van bruine bonen de delen en functies  

  beschrijven  

 

-de kieming van een zaad 

(bruine bonen) uitvoeren en beschrijven 

 

-de begrippen groei en ontwikkeling 

omschrijven 

 

-de ontwikkeling van een koolwitje 

(vlinder) en bruine kikker beschrijven 

 

-de levensfasen van de mens noemen 

Groei en ontwikkeling 

 

Bouw van bruine bonen 

 

 

Kieming 

 

 

Groei en ontwikkeling van een 

koolwitje 

 

Groei en ontwikkeling van een 

bruine kikker 

 

Ontwikkeling bij de mens 

 

Een zaad laten 

ontkiemen en 

verslag maken 

 

 

Maken van een 

filmpje/ 

verslag/presentatie 

 

 

Benoemen 

Omschrijven 

Afleiden 

Vermeerderen 

Creativiteit 

Kritisch denken 

Samenwerken 

 

De leerlingen kunnen: 

 

-de delen van een bloem, kenmerken en 

hun functies benoemen 

 

-het begrip bestuiving omschrijven 

 

-het begrip bevruchting omschrijven en 

het verloop van de bevruchting aangeven 

 

-uit een afbeeldingen van planten afleiden 

hoe vruchten en zaden verspreid worden 

Bloemen, vruchten, zaden 

 

Bouw en functie van de bloem 

 

 

Bestuiving  

 

Bevruchting 

 

 

 

Vruchten en zaden 

Tekening bouw 

van de bloem 

Planten 

vermeerderen 
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  Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke 

toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

-beschrijven hoe ongeslachtelijke 

voortplanting bij zaadplanten kan 

plaatsvinden 

 

-vermeerderings(voortplantings) methoden 

bij planten benoemen, demonstreren en de 

voordelen daarvan aangeven 

- de verschillende bestrijdingsmethoden 

voor ziekten en plagen voorstellen 

Verspreiding van  

vruchten en zaden 

 

Ongeslachtelijke voortplanting 

(knollen, bollen, uitlopers 

 

 

Vegetatieve (ongeslachtelijke) en 

generatieve (geslachtelijke) 

Vermeerdering 

 

Chemische bestrijding 

Biologische bestrijding 

 

Creativiteit 

Samenwerken 

Kritisch denken 

De leerlingen kunnen: 

 

-het begrip afval omschrijven 

-biologisch afbreekbaar en niet biologisch 

afbreekbaar afval onderscheiden 

 

-de kringloop van stoffen beschrijven 

- toelichten dat de mens van voedsel, water, 

zuurstof, grondstoffen, energie, 

voedselproductie en recreatie van 

ecosystemen afhankelijk is. 

 

- beschrijven hoe de mens ecosystemen 

kan beïnvloeden  

-beschrijving op welke wijze de mens de 

productie van biomassa kan doen 

toenemen door cultuurtechnische 

maatregelen zoals grondbewerking, 

Afval en milieu 

 

Biologische afbreekbaar afval 

en   niet-biologisch 

afbreekbaar afval 

 

 

De kringloop van stoffen 

 

 

 

 

Grondbewerking/bemesting 

bestrijding van ziekten en plagen 

(integratie met AK) 

Een speelgoed 

maken van afval 
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  Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen 
Mogelijke 

toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

bemesting en bestrijding van ziekten en 

plagen 

- toelichten waarom de mens er belang bij 

heeft een duurzame relatie met het 

milieu te bevorderen. 
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Programma Aardrijkskunde 
 

 Leeruitkomst: de leerlingen kunnen zich oriënteren op het zonnestelsel, de aarde, zeeën en rivieren, de grenzen van Suriname, de kust, het klimaat en de 

vegetatie van Suriname. Zij demonstreren hun oriëntatievermogen middels praktische opdrachten en voorbeelden uit hun eigen omgeving. 

 

Kwartaal Vaardigheden  Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ Materiaal 

 

1e 

kwartaal 

Communiceren 

Beschrijven 

Tekenen 

De leerlingen kunnen de aarde 

beschrijven als onderdeel van 

het zonnestelsel. 

De aarde als planeet 

de aarde 

het zonnestelsel 

de manen 

asteroïden  

planetenstelsel 

 

Opdrachten maken 

Tekenen 

 

 

 

 

 

 

 

Communiceren 

Inzicht hebben 

Kaartkennis 

De leerlingen kunnen: 

-een verdeling van het water op 

aarde maken 

-de zeeën benoemen 

Onze rivieren opnoemen een 

aanwijzen op de kaart 

-de delen van een rivier 

herkennen 

Het water op aarde 

 

Zeeën  

 

 

 

 

Rivieren  

Opdracht in de vorm van 

een invuloefening en een 

blindekaart 

 

2e 

kwartaal 

Beschrijven 

Opnoemen 

De leerlingen kunnen: 

 

- het begrip grens verklaren. 

- de soorten grenzen  

  opnoemen. 

- de grenzen van Suriname  

   aangeven. 

- de oostelijke  en westelijke  

  grensconflicten van ons land  

  beschrijven. 

 

Begrenzing van Suriname 

De begrenzingen van 

Suriname  

De buurlanden  

Natuurlijke , kunstmatige en 

taalgrens. 

Frans Guyana 

 Guyana 

 

 

 

Vragen beantwoorden  

Opdrachten uitvoeren  
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Kwartaal Vaardigheden  Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ Materiaal 

Communiceren 

Inzicht hebben 

De leerlingen kunnen: 

 

- het reliëf van Suriname 

  beschrijven. 

- inzicht krijgen in de type 

  vegetatie in Suriname 

Het reliёf en de vegetatie 

 

Het reliёf van Suriname 

 

Vegetatie 

 

 

Schema’s maken van 

soorten vegetaties 

 

 

 

 

3e 

kwartaal 

Communiceren 

Beschrijven 

Inzicht hebben 

Onderscheid 

maken 

Samenwerken  

Creativiteit  

Probleemoplosse

nd vermogen 

De leerlingen kunnen: 

-  het begrip kust beschrijven. 

- de diverse kust opnoemen. 

- de verschillende banken die  

  voorkomen voor  onze kust 

  noemen.  

 

- de factoren die bepalend zijn 

  voor het klimaat beschrijven. 

- uitleggen wat zij onder weer 

en klimaat verstaan. 

- de klimaatfactoren benoemen 

en beschrijven. 

- een klimaatindeling maken. 

- de factoren die van invloed 

zijn op ons land verklaren.  

- de seizoenen van Suriname 

opnoemen en verklaren. 

-kunnen een algemeen indeling 

maken van vegetatie. 

-kunnen de verschillende 

vegetaties van Suriname 

benoemen, herkennen en 

verklaren. 

De kust en het klimaat 

De Kust 

Het klimaat 

 

 

 

 

 

Factoren die bepalend zijn voor 

het klimaat 

 

Het klimaat (algemeen) 

 

Klimaatfactoren 

Klimaatindeling 

Factoren die van invloed zijn op 

ons klimaat 

 

Seizoenen van Suriname 

Vegetatie 

Vegetaties van Suriname 

(integratie met NaSk / BI / AS) 

opdrachten met de kaart 

van Suriname 

 

 

 

 

 

 

Een weersbericht 

samenstellen 

 

Spreekbeurt over actuele 

gebeurtenissen die zijn 

veroorzaakt door 

klimaatveranderingen. 

 

Discussie over de voor-en 

nadelen van de 

verschillende seizoenen. 

Vegetatietypen 

herkennen via video’s en 

foto’s. 
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3. Programma Technology & Engineering uit het STREAMS programma voor leerjaar 9 
 

Technology & Engineering:  Elektrotechniek, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Procestechniek   

Doel Technology & Engineering: De discipline Technology & Engineering ontwikkelt de basiscompetenties van jonge Surinamers met betrekking tot  deze 

vakken. Leerlingen zijn in staat zich te oriënteren en ontwikkelen hiermee hun interesses en talenten op alle facetten van deze verschillende vakgebieden. 

Algemene leeruitkomst: leerlingen kunnen basisbegrippen en basistechnieken in de ICT, Bouwkunde, Techniek, Werktuigbouwkunde, olie en gas toepassen in 

een eigen technisch ontwerp. 

 

Totaal aantal lesuren: 

• ICT: 1 lesuur per week (het heel schooljaar door) 

• Elektrotechniek, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Procestechniek: 2 lesuren per week (1e en 2e kwartaal)  

 

Belangrijk is dat er samen met de collega’s binnen de discipline wordt samengewerkt aan de (project) opdrachten van gemeenschappelijke 

thema’s.  
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Programma ICT  
 

Leeruitkomst voor ICT: Leerlingen kunnen de basishandelingen uitvoeren op een computer, telefoon, tablet of laptop om een digitale opdracht uit te voeren. In 

deze opdracht demonstreren de leerlingen hun basiskennis en de basisvaardigheden op ICT gebied. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e Kwartaal 

Luisteren 

Observeren 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Problemen 

oplossen 

Spreken 

De leerlingen kunnen: 

 

- vertellen waarvoor de 

afkorting ICT staat 

- voorbeelden van ICT-

toepassingen benoemen 

- het belang van ICT  in een 

beroep of functie 

aangeven  

Introductie ICT Quiz 

Mindmap 

Presentatie 

Filmpje 

 
 

Luisteren 

Observeren 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Onthouden 

Spreken 

De leerlingen kunnen: 

- het belang van een 

computer aangeven 

- de onderdelen van een 

computer herkennen 

- het verschil aangeven 

tussen hardware en 

software. 

- handelingen die niet veilig 

zijn voor de PC herkennen 

 

Computer Basics: 

− Belang van de computer 

− Onderdelen 

− Hardware/Software 

− Bestandsbeheer (File 

Explorer) 

− Basis onderhoud 

 

Demonstratie 

Praktijkopdracht 

Uitleg filmpje 

Poster 

Quiz 

 

Luisteren 

Observeren 

Kritisch denken 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

De leerlingen kunnen:  

 

- met alle functies van het 

toetsenbord omgaan. 

Toetsenbordvaardigheden  Demonstratie 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Verbanden leggen 

Spreken 

 

- met behulp van het 

toetsenbord en de muis 

invoeren. 

Luisteren 

Observeren 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Lezen  

Invoeren 

De leerlingen kunnen:  

 

- de functie van MS Word en 

de werkomgeving van 

Word aangeven. 

- de basishandelingen 

uitvoeren, zoals: openen 

en opslaan van een 

document, invoeren,  

wissen, formatteren en 

afbeeldingen invoegen. 

MS Word Basics: 

− Introductie 

− Werkomgeving 

− Openen document 

− Opslaan 

− Invoeren/ Wissen 

− Formatteren 

− Afbeelding invoegen 

 

Demonstratie 

Praktijkopdracht 

 

2e Kwartaal 

 

Luisteren 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Spreken 

Lezen 

Invoeren 

De leerlingen kunnen: 

 

- aangeven wat de 

gedragsregels van het 

mailen zijn. 

- een Gmail account 

aanmaken. 

- berichten verzenden en 

beantwoorden. 

- bijlagen toevoegen. 

Email: 

− E-mail etiquette 

− Gmail account creëren 

− Verzenden/ontvangen van 

mail 

− Reageren op mails 

− Attachment 

upload/download 

Demonstratie 

Praktijkopdracht 

Uitleg filmpje 

Poster 

 

Luisteren 

Observeren 

Kritisch denken 

Communiceren 

De leerlingen kunnen: 

 

Internet: 

− Basisbegrippen 

− Browsen 

− Zoeken 

Demonstratie 

Praktijkopdracht 

Uitleg filmpje 

Poster 



29 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR (MINOWC) – Cie ONDERWIJSVERNIEUWING ----- VERSIE 1: OKTOBER 2021 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Spreken 

Lezen 

Invoeren 

- basisbegrippen die horen 

bij internetgebruik 

aangeven 

- de websites bezoeken 

- zoekopdrachten geven 

- bestanden downloaden 

  

− Informatie halen van 

internet: 

o Kopiëren/Plakken 

o Downloaden 

  

Quiz 

3e Kwartaal 

Luisteren 

Observeren 

Kritisch denken 

Communiceren 

Onderscheid maken 

Onderzoeken 

Verbanden leggen 

Spreken 

Lezen 

Invoeren 

De leerlingen kunnen:  

 

- de functie van Google 

Drive aangeven. 

- bestanden uploaden en 

downloaden. 

- online samenwerken met 

anderen door het delen 

van bestanden. 

- de functie van Google 

Docs, Google Sheets en 

Google Slides aangeven 

Google Productivity tools: 

− Introductie 

− Google Drive 

− Google Docs 

o Docs 

o Sheets 

o Slides 

 

Demonstratie 

Praktijkopdracht 

Uitleg filmpje 

Poster 
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Programma Elektrotechniek  
 

Leeruitkomst: De leerlingen kunnen een eigen idee voor elektriciteitsopwekking ontwerpen om hun basiskennis over elektriciteit te demonstreren.  

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

 

Luisteren 

Kritisch denken  

verbanden leggen 

Discussie 

De leerlingen kunnen:  

- Onderzoeken en uitleggen 

welke elektriciteitsbronnen 

er zijn en op welke manier 

elektriciteit wordt 

opgewekt. 

- uitleggen of demonstreren 

wat elektriciteit is en hoe 

die werkt. 

- de studiemogelijkheden en 

beroepsperspectieven 

benoemen. 

 

Elektriciteitsbronnen 

Opwekking van elektriciteit 

Magneet en elektromagneet 

windenergie 

-zonnepanelen 

-hydro energie 

 

 

Structuur van het beroepsonderwijs 

Schriftelijke toets/quiz 

 

 

Mondelinge toets 

 

Communiceren 

Luisteren 

Aantekening 

maken 

 

Kritisch denken  

 

Discussie 

De leerlingen kunnen: 

- de veiligheidsaspecten bij de 

uitoefening van het vak 

verklaren. 

- het verschil aangeven 

tussen geleiders en 

isolatoren.  

Veiligheid (PPE) 

 

 

 

 

Isolatoren en geleiders 

Tekenen/collage 

Mondelinge  toets 

 

Praktijkopdracht 

 

 

Onderscheid 

maken 

 

Onderzoeken 

De leerlingen kunnen: 

- kennismaken met 

elektrische componenten. 

 

- kennismaken met de nodige 

gereedschappen/ 

meetinstrumenten 

 

Wcd doos/breakerkast/ 

Verschillende schakelaar 

Lampen,stopkontakt etc. 

 

Multimeter(analoog en digitaal) 

Schroevendraaiers/cutter/ 

Schriftelijke toets 

Praktische opdrachten 

Mondelinge  toets 

 

Mondelinge  toets 

 

praktijkopdracht/collage 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

  Combinatietang 

Communiceren 

Luisteren 

Kritisch denken  

Onderzoeken 

De leerlingen kunnen de toepassing 

van de verschillende materialen en 

gereedschappen herkennen en 

benoemen 

Verschillende materialen en 

gereedschappen 

Schriftelijke toets 

Praktische opdrachten 
 

Communiceren 

Inzicht hebben 

Toepassen 

De leerlingen kunnen: 

- de verschillende symbolen 

van grootheid en eenheid 

van elektriciteit herkennen. 

- het verband tussen de 

grootheden U=I*R 

aangeven. 

 

 

Spanning, stroomsterkte, 

weerstand,vermogen  

 

 

De wet van Ohm 

 

 

Schriftelijke toets 

 

 

 

opdracht 

 

 

 

 

Luisteren 

 

Communiceren 

 

Beschrijven 

 

Nadenken 

Toepassen 

 

 

Creativiteit 

 

 

 

De leerlingen kunnen: 

- een eenvoudige 

schakeling bouwen. 

 

 

- een serieschakeling van 

lampen bouwen. 

 

- een parallelschakeling 

bouwen.  

 

- de werking van een 

magneet, een 

elektromagneet en een 

dynamo demonstreren. 

 

 

Eenvoudige 

schakeling(schakeling in serie 

met een lamp) 

 

Serieschakeling 

 

 

Parallelschakeling 

 

 

Magneet en elektromagneet 

 

 

 

 

Schriftelijke toets 

Praktische opdrachten 

Mondelinge  toets 

 

praktijkopdracht 

 

 

constructie elektromagneet 

 

praktijkopdracht/collage 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

- alternatieve 

elektriciteitsopwekking 

methoden beschrijven 

-zonnepanelen 

-hydro energie 

-windenergie 
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Programma Bouwkunde 
 

Leeruitkomst: Leerlingen demonstreren de toepassing van hun timmer,metsel en schilder kennis over het materiaal en hun vaardigheden in een eigen 

bouwkundig ontwerp. 

 

Kwartaal vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

Luisteren 

 

Aantekening 

maken 

 

Kritisch denken 

 

Verbanden leggen 

 

Observeren 

De leerlingen kunnen: 

 

- de verschillende 

mogelijkheden en 

beroepsperspectieven van 

het vak bouwkunde 

aangeven/uitleggen. 

 

- aangeven uit welke 

onderdelen bouwkunde 

bestaat en wat elk van ze 

inhouden. 

 

- de toepassing van 

verschillende 

gereedschappen en 

materialen die binnen 

bouwkunde voorkomen 

herkennen en benoemen 

-  

 

Beroepsperspectieven en 

mogelijkheden van BK 

 

 

 

 

 

 

Timmeren 

Metselen 

Schilderen 

 

 

Gebruik van gereedschappen 

Gebruik van materialen  

Gereedschappen en materialen bij 

timmeren 

Gereedschappen en materialen bij 

metselen  

Gereedschappen en materialen bij 

schilderen 

Verslag/werkstuk/ 

presentatie, waarbij de 

volgende punten worden 

verwerkt:  

- de vragen en opdrachten  

   bij elke les 

- Het oriёntatiebezoek  

 

 

 

 

Onderzoek 

Creativiteit 

 

Aantekening 

maken 

De leerlingen kunnen: 

- verschillende verfsoorten 

herkennen.  

- verschillende mengkleuren 

maken. 

 

 

Verf (lakverf,waterverf,vernis,beits) 

 

 

Verslag/werkstuk/ 

presentatie, waarbij de 

volgende punten worden 

verwerkt:  

- de vragen en opdrachten   
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Kwartaal vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

Kritisch nadenken 

 

Observeren 

- gebruiken van 

verschillende verfsoorten 

 

- verschillende 

gereedschappen en 

middelen bij het verven 

gebruiken. 

 

- een werkstuk maken van 

hout. 

 

- Toepassen van eenvoudige 

bouw gereedschappen. 

 

- zien wat er gedaan wordt 

bij metselen. 

- de werkzaamheden van 

dichtbij ervaren. 

 

 

Ladders,kwasten 

 

 

 

 

Houtbewerking, 

gereedschappen 

 

Metselen, metselwerken 

 

   bij elke les 

- Het oriёntatiebezoek  

 

 

Opdracht 

Filmpje/een bezoek 

brengen waar er gebouwd 

wordt 

Bezoek aan een 

bouwmaterialenzaak 
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Programma Werktuigbouwkunde 
 

Leeruitkomst: De leerlingen demonstreren de toepassing van hun materialenkennis in een praktische huis, tuin, voertuig of keukenopdracht in de 

werktuigbouwkunde en autotechniek. 

 

Kwartaal vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

Luisteren 

 

Aantekening 

maken 

 

Kritisch 

nadenken 

 

Verbanden 

leggen 

 

Observeren 

De leerlingen kunnen: 

 

- de verschillende 

mogelijkheden en 

beroepsperspectieven van 

het vak 

werktuigbouwkunde 

aangeven/uitleggen. 

 

- uitleggen wat wordt 

verstaan onder 

materialenkennis. 

 

- materialen in twee groepen 

verdelen en voorbeelden 

daarbij noemen. 

 

- de eigenschappen van 

materialen noemen. 

 

- vertellen wat 

gereedschappen zijn en 

waarvoor ze gebruikt 

kunnen worden. 

 

Werktuigbouwkunde 

 

Beroepsperspectieven en 

mogelijkheden van WTB 

 

 

 

Materialenkennis 

 

 

Metalen 

Niet metalen 

 

Eigenschappen van materialen 

 

 

Gereedschappen 

 

 

 

Handgereedschappen 

Meetgereedschappen 

Aftekengereedschappen 

 

Veiligheid op de werkplek 

Verslag/werkstuk/ 

presentatie, waarbij de 

volgende punten worden 

verwerkt:  

- de vragen en opdrachten  

   bij elke les 

- Het oriёntatiebezoek  

 

 

 

Demonstratie 
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Kwartaal vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

- de gereedschappen van 

elkaar onderscheiden en 

voorbeelden daarbij 

noemen. 

 

- uitleggen welke de 

belangrijkste persoonlijke 

beschermingsartikelen zijn 

en aangeven waarom die 

belangrijk zijn.  

 

 

Luisteren 

Communiceren 

Aantekeningen 

maken 

 

Kritisch denken 

Observeren 

 

 

 

De leerlingen kunnen: 

- de verschillende 

mogelijkheden en 

beroepsperspectieven van 

het vak Gawasa binnen de 

vakrichting 

Werktuigbouwkunde 

aangeven/uitleggen. 

 

- Uitleggen of demonstreren 

hoe gasinstallatie worden 

geplaatst en welke 

materialen en 

gereedschappen gebruikt 

worden. 

- Uitleggen of demonstreren 

hoe waterinstallatie 

aangelegd wordt en welke 

materialen en 

Gawasa 

Beroepsperspectieven en 

mogelijkheden van Gawasa  

 

 

 

 

 

 

Materialenkennis en 

gereedschapsleer 

 

 

 

 

Eigenschappen van waterleiding 

materialen (koper,pvc) 

Gereedschappen 

 

 

Verslag/werkstuk/presenta

tie, waarbij de volgende 

punten worden verwerkt:  

- de vragen en opdrachten 

bij elke les 

- Het oriёntatiebezoek  

 

 

 

Demonstratie 

 

 

  

 



37 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR (MINOWC) – Cie ONDERWIJSVERNIEUWING ----- VERSIE 1: OKTOBER 2021 

Kwartaal vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

gereedschappen daarbij 

nodig zijn. 

- vertellen  over de 

toepassing van Gawasa 

gereedschappen 

 

 

Toepassing gereedschappen 

 

 

 

Luisteren 

 

Communiceren 

 

Aantekening 

maken 

 

Kritisch 

nadenken 

 

Observeren 

 

Creativiteit 

 

Probleemoplosse

nd vermogen 

 

Presenteren 

 

 

 

 

 

De leerlingen kunnen: 

- vertellen wat zij onder 

voertuigentechniek 

verstaan. 

- de verschillende 

mogelijkheden en 

beroepsperspectieven van 

het vak Voertuigentechniek 

aangeven/uitleggen. 

- de toepassing van 

verschillende 

gereedschappen en 

materialen die binnen 

Voertuigentechniek 

voorkomen herkennen en 

benoemen. 

- de werking van de 

verschillende motoren 

uitleggen. 

- uitleggen welke 

veiligheidsvoorschriften in 

acht genomen moeten 

worden 

Voertuigentechniek 

 

 

Beroepsperspectieven en 

mogelijkheden van gawasa  

 

 

Materialenkennis en 

gereedschapsleer 

 

 

 

 

 

 

Diesel en gasoline motoren 

 

2 takt- en 4 takt motoren  

 

 

Veiligheid 

Verslag/werkstuk/ 

presentatie, waarbij de 

volgende punten worden 

verwerkt:  

- de vragen en opdrachten  

   bij elke les 

- Het oriёntatiebezoek  

 

 

 

Demonstratie 
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Programma Procestechniek  
 

Leeruitkomst: De leerlingen kunnen in een eigen presentatie hun kennis over het ontstaan, de exploitatie en het raffineren van aardgas en aardolie 

demonstreren. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

 

Onderzoeken 

 

 

 

 

Presenteren 

 

 

 

 

Presenteren 

 

De leerlingen kunnen door 

onderzoek aangeven op welke 

wijze aardolie en aardgas ontstaan. 

De leerlingen kunnen in een 

presentatie aangeven op welke 

wijze de exploratie van aardolie en 

aardgas plaatsvindt. 

De leerlingen kunnen in een 

presentatie aangeven wat het 

begrip petrochemie inhoudt en tot 

welke producten aardolie wordt  

verwerkt. 

 

Ontstaan aardolie en aardgas 

 

 

 

 

 

Exploratie van aardolie en aardgas: 

- seismisch onderzoek 

- proefboringen 

- testen 

- Het raffineren van aardolie 

- Aardolieproducten 

 

Presentatie/poster 

 

 

 

 

 

Presentatie/werkstuk/ 

collage 

 

 

Presentatie 
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4. Programma Reading uit het STREAMS programma voor leerjaar 9 
 

Reading: Nederlands en Engels 

Doel Reading (learning standard): De discipline Reading (Nederlands en Engels) ontwikkelt de communicatieve vaardigheden van jonge Surinamers als één van 

de belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden. Hierbij wordt de ontwikkeling van grammatica, spelling en vocabulaire toegepast in de belangrijke taalvaardigheden: 

luisteren, spreken, lezen en schrijven, die allemaal deel uitmaken van de competentie Communicatie. 

 

Algemene leeruitkomst: De leerlingen kunnen de taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven toepassen in communicatie naar anderen, waarbij 

duidelijke grammatica, spelling en vocabulaire worden toegepast. 

 

Totaal aantal lesuren: 7  

• Nederlands: 4 lesuren 

• Engels: 3 lesuren 

 

Belangrijk is dat er samen met de collega’s binnen de discipline wordt samengewerkt aan de (project) opdrachten van gemeenschappelijke 

thema’s.  
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Programma Nederlands  
 

Leeruitkomst: De leerlingen kunnen in de Nederlandse taal: de luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid toepassen in een dagelijkse activiteiten van deze 

leerlingen. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hup Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e   

kwartaal 

Lezen De leerlingen kunnen 

verhalende teksten lezen  

 

Functioneel lezen (1) + (2) 

vb. stappenplan lezen  Leesbeurten  

Schrijven De leerlingen kunnen een 

verhaal schrijven 

Functioneel schrijven (1) + (2)  

 

De leerlingen krijgen het begin 

van het verhaal en moeten  een 

mogelijk vervolg en einde 

verzinnen 

 

Schrijven De leerlingen kunnen de regels 

bij werkwoordspelling 

toepassen 

Spelling 

Stam 

Ik-vorm  

werkwoordspelling(o.t.t./o.v.t/v.d.) 

 

In de vorm van kwartet of bingo 

 

Schrijven De leerlingen kunnen de 

zinsdelen onderscheiden in  

zinnen. 

Grammatica 

persoonsvorm, onderwerp, 

werkwoordelijk gezegde,lijdend 

voorwerp en meewerkend voorwerp 

- Een uitlegfilmpje maken 

- zinsdelen uit een  

  informatiefolder  

  benoemen  

 

Schrijven De leerlingen kunnen het 

geleerde bij spelling en 

grammatica herkennen in 

multiple choice oefeningen en 

kunnen synoniemen van 

tegenstellingen  onderscheiden 

 

ATK 

Herhaling spelling en grammatica 

Synoniemen 

Tegenstellingen 

 

Memoryspel 
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Kwartaal Vaardigheden Hup Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Spreken De leerlingen kunnen 

communicatieve vaardigheden 

toepassen  

 

Spreken 

 

Spreekbeurt 

 
 

2e  

kwartaal 

Lezen De leerlingen kunnen begrijpend 

lezen en eenvoudige vragen 

beantwoorden 

 

Functioneel lezen (1) + (2) 

vb. stappenplan lezen en uitvoeren 

Tekststructuur 

Aan de hand van vragen de 

antwoorden zoeken in een tekst 
 

Schrijven  De leerlingen kunnen een 

informele brief schrijven 

 

Functioneel schrijven (1) + (2) 
Een brief schrijven voor een 

vriend(in) 
 

Schrijven De leerlingen kunnen de 

spellingsregels bij werkwoorden 

toepassen en kunnen 

hoofdletters en leestekens op 

de juiste manier aangeven 

Spelling 

werkwoordspelling(o.t.t./o.v.t/ v.d.) 

Hoofdletter (begin van de zin, namen 

van personen, organisaties, merken en 

producten)  

Interpunctie (punt, vraagteken, 

uitroepteken, komma) 

 

Fouten zoeken in een tekst 

 

Schrijven  De leerlingen kunnen 

woordsoorten benoemen 

Grammatica 

Taalkundig ontleden (lidwoord, 

zelfstandig naamwoord, zelfstandig 

werkwoord, hulpwerkwoord, bijvoeglijk 

naamwoord, bijwoord, voegwoord, 

voorzetsel, telwoord)  

 

Zinnen knippen en door elkaar 

halen 

 

Schrijven  De leerlingen kunnen het 

geleerde bij spelling en 

grammatica herkennen in 

multiple choice oefeningen en 

ATK 

Herhaling spelling en grammatica 

Spreekwoorden en uitdrukkingen 

Wat hoort bij elkaar spel 
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Kwartaal Vaardigheden Hup Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

kunnen spreekwoorden en 

uitdrukkingen toepassen 

 

Spreken  De leerlingen kunnen 

communicatieve vaardigheden 

toepassen 

  

Spreken Rollenspel 

 

3e  

kwartaal 

Lezen  De leerlingen kunnen begrijpend 

lezen en  vragen beantwoorden 

Functioneel lezen (1) + (2) 

vb. stappenplan lezen en uitvoeren 

Tekststructuur 

 

Lezen tot een fout  

Schrijven  De leerlingen kunnen een 

uitnodigingsbrief  schrijven 

Functioneel schrijven (1) + (2) Uitnodigingsbrief   

Schrijven De leerlingen kunnen de 

spellingsregels bij werkwoorden 

toepassen en kunnen (vaste) 

voorzetsels en lidwoorden op de 

juiste manier gebruiken 

 

Spelling 

Herhaling leerstof 1e en 2e kwartaal 

(vaste)voorzetsels, lidwoorden 

 

Wat hoort bij elkaar spel  

Schrijven De leerlingen kunnen zinsdelen 

en woordsoorten benoemen  

Grammatica 

redekundige en taalkundige ontleding 

(leerstof 1e en 2e kwartaal) 

 

Zinnen knippen en door elkaar 

halen 

 

Schrijven De leerlingen kunnen het 

geleerde bij spelling en 

grammatica herkennen in 

multiple choice oefeningen en 

kunnen de vreemde woorden 

op een correcte manier  

schrijven  

 

ATK 

Herhaling spelling en grammatica 

Vreemde woorden  

Multiple choice oefeningen  
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Kwartaal Vaardigheden Hup Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Spreken De leerlingen kunnen 

communicatieve vaardigheden 

toepassen  

 

Spreken  Interview   
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Programma Engels 
 

Leeruitkomst: De leerlingen in leerjaar 9 kunnen basisvocabulaire toepassen in simpele tekst en conversaties met anderen. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e kwartaal 

Schrijven en 

spreken 

De leerlingen kunnen 

algemene basiswoorden   

herkennen en schrijven 

- The basics: The English Alphabet, Days 

of the week, Months of the year, 

Colors, Holidays & Celebrations and 

Seasons, Meals of the day, Colors, 

Clock reading 

- Nouns (common, proper, singular, 

plural, countable, uncountable) 

- Numbers (cardinal, ordinal) 

Dictation ( listening/ writing) 

 

 

 

Gap exercises/ audio listening 

 

Lezen 

Schrijven  

Spreken 

De leerlingen kunnen de 

basisregels van grammatica 

toepassen in de oefeningen  

- Articles (a, an, the) 

- Auxiliaries: to be/ to have, 

punctuation marks, synonyms, 

opposites, degrees of comparisons 

- Pronouns (personal, possessive, 

demonstrative, interrogative, 

reflexive) 

- Simple Present tense 

Oral Assignments (speaking) : 

* Theme based Speeches 

*News Anchor 

 
 

Schrijven De leerlingen kunnen de 

gegeven werkwoorden 

vervoegen in de 

tegenwoordige tijd en de 

gegeven zinnen 

ontkennend en vragend 

maken 

- Introductions of verbs: Positive 

sentences in the Simple Present tense 

- Regular and irregular verbs, 

prepositions 

- Negative sentences in the Simple 

Present tense 

- Yes / No questions in the Simple 

Present tense 

Writing assignments 

* Describing places/ events 

- Creative writing: 

* Write about a day in your 

life/ favorite place 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

2e kwartaal 

Schrijven De leerlingen kunnen de 

tijd zowel digitaal als 

analoog herkennen en 

lezen en kunnen de datum 

op de correcte manier 

formuleren 

- Time & Date 

- Introduction of Adjectives  

Writing assignments: 

*Write your own poem 

 
 

Schrijven De leerlingen kunnen de 

verschillende tijden 

herkennen en op de 

correcte manier vervoegen 

- Positive sentences in the Present 

Continuous tense 

- Negative sentences in the Present 

Continuous tense 

- Yes / No questions in the Present 

Continuous tense 

Reading assignments: 

Short stories 

Books   
 

Schrijven en 

spreken 

De leerlingen kunnen de 

verschillende tijden 

herkennen en op de 

correcte manier vervoegen 

- Introduction of prepositions 

- Simple Present tense   

- Present Continuous tense, past 

Continuous tense 

Scene 

 

3e kwartaal  

Spreken- en 

schrijven 

De leerlingen kunnen de 

zinsdelen herkennen en 

benoemen 

- Basic sentence structure: Subject & 

Predicate 

- Positive sentences in the Simple Past 

tense (R) 

- Yes / No questions in the Simple Past 

tense 

Oral Assignments (speaking) : 

* Roleplaying in 

groups/individual 

* Acting out as famous 

persons/movie 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Schrijven De leerlingen kunnen op 

basis van S + V + O een 

goed geformuleerde zin 

maken en kunnen zinnen 

met een foutieve volgorde 

herkennen. 

- Sentence structure / Word order: S + 

V + O 

- Negative sentences in the Simple Past 

tense 

- Yes / No questions in the Simple Past 

tense 

 

Grammar: Use of the 

tenses/applying grammar rules 

Spelling: Comprehension 

exercises 

Vocabulary: Translations and 

theme based exercises on 

opposites/synonyms 

 

 

 

 

 

Schrijven 

Spreken  

De leerlingen kunnen 

aangeven welke Tense 

gebruikt wordt in de 

oefeningen. 

 

De leerlingen kunnen m.b.v. 

eenvoudige woorden zaken 

in hun directe omgeving 

navertellen in het Engels 

- Simple Present versus Simple Past 

tense.  

Vocabulary on:  School, The House, 

Family, professions, sports, Clothing, 

on the farm, Human body, Countries, 

Nationalities 

- Words misused/ Informal Letter 

writing (the basics) 

Writing assignments 

* Write the lyrics to a potential 

popular song. 

* Write a letter to someone 

important 
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5. Programma Art uit het STREAMS programma voor leerjaar 9 
 

Art: Beeldende Vorming/ Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Mode Creatie en Commercie & Uiterlijke verzorging 

Doel Art: De discipline Art (Beeldende Vorming, Lichamelijke Opvoeding, Muziek, Mode Creatie en Commercie & Uiterlijke verzorging) richt zich op het 

vermogen van beleven, beschouwen, interpreteren en het ontwikkelen van een kritische houding waarbij de motorische, sociale, emotionele, cognitieve 

vaardigheden op creatieve en kunstzinnige wijze tot uiting komen. Hierbij wordt betekenis gegeven aan de wereld. 

 

Totaal aantal lesuren voor Art:  

• Beeldende Vorming/ Muziek: 1 lesuur (het heel jaar door) [de mogelijkheid bestaat dat de school kies welke wordt verzorgt adhv beschikbaarheid]  

• Lichamelijke Opvoeding: 2 lesuren (het heel jaar door) 

• Mode Creatie en Commercie & Uiterlijke verzorging: 2 lesuren per week (gedurende 1e kwartaal) 

 

 

Belangrijk is dat er samen met de collega’s binnen de discipline wordt samengewerkt aan de (project) opdrachten van gemeenschappelijke 

thema’s.  
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Programma Beeldende vorming 
 

Algemene leeruitkomst: De leerlingen kunnen decoratief als perspectief, illustratief en fantasie tekeningen uitbeelden, textiele producten ontwerpen met 

gebruik van basistechnieken uit de beeldende vorming. Leerlingen worden geïnspireerd door voorbeelden uit hun eigen omgeving en uit hun eigen culturen. 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e 

Kwartaal 

Observeren 

Tekenen 

Kleuren 

Knippen 

Componeren 

Creatief denken 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen decoratieve 

composities tekenen of construeren 

m.b.v. geometrische figuren 

Decoratief 

 Maak een compositie van 5 

geometrische figuren 

(rechthoek, vierkant, 

driehoek, cirkel) 

Inkleuren met stukjes stof 

 

Observeren 

Tekenen 

Kleuren 

Knippen 

De leerlingen kunnen vanuit 

verschillende perspectieven 

rechthoekige figuren in 3D tekenen of 

construeren 

Perspectief: 

 

Een balk van verschillende 

zijden tekenen 

Een balk in 3D maken met 

karton 

Zwart-wit arceren door te 

kijken waar de schaduw 

valt 

 

Observeren 

Tekenen 

Kleuren 

De leerlingen kunnen zo gedetailleerd 

mogelijk levensechte figuren of 

voorwerpen natekenen of fotografisch 

vastleggen 

Illustratief 

 

 

Een blad zo realistisch 

mogelijk natekenen 

kleuren zoals het blad er 

werkelijk uitziet 

 

2e 

Kwartaal 

Knippen 

Plakken 

Kleuren 

Creatief denken 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen een fantasie 

ontwerp creëren of ontwerpen 

Fantasie 
Een masker voor carnaval 

ontwerpen door gebruik te 

maken van decoratie 

materiaal 

 

Tekenen 

Kleuren 

De leerlingen kunnen een huis in 

perspectief tekenen 

Perspectief Een huis in perspectief 

tekenen 
 



51 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR (MINOWC) – Cie ONDERWIJSVERNIEUWING ----- VERSIE 1: OKTOBER 2021 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Tekenen 

Kleuren 

Plakken 

Schrijven 

Vouwen 

Creatief denken 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen een decoratieve 

ontwerp creëren en versieren met 

materiaal uit de natuur 

Decoratief 

Een paaskaart maken 

Een paaswens erbij 

bedenken 

kleuren/versieren met 

materiaal uit de natuur 

 

3e 

Kwartaal 

Meten 

Tekenen 

Creatief denken 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen een mensfiguur 

naar de juiste verhoudingen tekenen  

Illustratief Mensfiguur tekenen 

Maatlint meenemen om te 

meten 

 

Tekenen 

Plakken 

Knippen 

Vouwen 

Schrijven 

Observeren 

Creatief denken 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen een speelgoed 

voor een kleuter in 3D met 

restmateriaal ontwerpen  

Fantasie Bedenk een speelgoed 

voor een kleuter in 3D 

Gebruik hiervoor 

restmateriaal zoals 

toiletrol, touw, papier, 

kralen, doppen etc. 

 

Tekenen 

Schilderen 

Kleuren 

Schrijven 

Creatief denken 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen een witte T-shirt 

beschilderen met decoratieve figuren 

en of letters 

Decoratief Een vakantie T-shirt 

tamponeren/beschilderen 

met decoratieve figuren 

zoals geometrische figuren, 

harten etc of letters van je 

naam (hoogte: 4 cm) 

 

 

  



52 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR (MINOWC) – Cie ONDERWIJSVERNIEUWING ----- VERSIE 1: OKTOBER 2021 

Programma Muziek 
 

Algemene leeruitkomst: De leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden toepassen in het herkennen van muzieksoorten, muziekinstrumenten en noten. 

Tevens ontwikkelen zij hun zangtalenten en vermogen. Dit doen zij in activiteiten en opdrachten die gerelateerd zijn uit hun eigen omgeving en in hun eigen 

culturen en talen. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

 

 

 

 

Herkennen 

Onderscheiden 

Knutselen 

De leerlingen kunnen 

muzieksoorten onderscheiden 

en muziekinstrumenten 

herkennen 

Muzieksoorten en muziekinstrumenten 
Eigen muziekinstrumenten 

maken. 

Foto’s verzamelen van 

muziekinstrumenten 

 

 

 

 

 

Zingen 

Luisteren 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen 

eenvoudige korte liederen op 

de juiste toonhoogte zingen 

 

Toonladder C en zang Liederen zingen 

(duo, trio, koor) 
 

 

 

Onderscheiden 

Herkennen 

Berekenen 

De leerlingen kunnen noten 

onderscheiden en die plaatsen 

op de notenbalk 

 

Noten en notenbalk Noten laten plaatsen op de 

notenbalk (karton) 
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Programma Lichamelijke Opvoeding 
 

Algemene leeruitkomst: De leerlingen kunnen hun uithoudingsvermogen vergroten met sport en beweging zoals atletiek, vloer turnen, toestelturnen, 

balspelen, dans of zwemmen. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e Kwartaal 

Ademhaling 

regelen 

 

 

 

 

 

Concentratie 

 

 

 

 

Afstanden 

berekenen 

 

 

De leerlingen kunnen hun 

uithoudingsvermogen 

ontwikkelen door binnen een 

bepaalde tijd afstanden af te 

leggen waarbij zij explosieve 

kracht ontwikkelen  

 

 

De leerlingen kunnen hun 

doorzettingsvermogen 

ontwikkelen en de ademhaling 

beheersen 

 

De leerlingen kunnen werken 

met een stopwatch en kunnen 

de som van de afgelegde 

afstanden berekenen 

Atletiek duurloop : coopertest 12 min 

Duurloop training over een bepaalde 

afstand, binnen 12 minuten uitvoeren. 

Zoveel mogelijk ronden proberen te 

maken, waarbij 1 ronde gelijk is aan 200m 

 

 

 

Atletiek: sprinten 

startvormen: staande start, vallende start, 

geknielde start 

sprinten over een bepaalde afstand 

Warming up oefeningen aanleren: 

buttkicks, anklings en highknees 

Sprinten over een afstand van ongeveer 

40 meter 

Coopertest 12 minuten 

met een afstand van 200 

meter 

 

Start techniek geknielde 

start 

Sprinten over een afstand 

van 40 meter 

 

Pilonnen 

Stopwatch 

Fluit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motoriek 

 

Concentratie 

 

Ademhaling 

beheersen 

De leerlingen kunnen 

motorische handelingen met 

turnoefeningen zoals: 

voorover rollen, achterover 

rollen, handstand en 

spreidsprong op een correcte 

manier toepassen 

Vloer turnen: 

Rol voorover, rol achterover tot spreidzit 

Rol voorover, rol achterover tot hurkzit en 

tot stand komen 

Radslag en handstand 

 

 

Serie turnen: 

Handstand 

Rol voorover tot stand 

Rol achterover tot stand 
Kleine turnmatten 

Grote turnmat 

Kegels 

Bok/kast 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 De leerlingen kunnen 

motorische vaardigheden en 

concentratievermogen 

ontwikkelen en verfijnen 

 

Toestel turnen bok/kast: 

Spreid- en hurksprong over een bok/kast 

met een veerplank 

 

Radslag 

Spreid- en hurksprong 

over een bok/kast met 

een veerplank 

Veerplank 

 

 

 

 

Inschattingsvermog

en 

 

Communicatie 

 

Samenwerken 

 

Ademhaling 

beheersen 

 

Motoriek 

De leerlingen kunnen vang- en 

werptechnieken met de hand 

en een tennisbal in een 

samenspel toepassen  

De leerlingen kunnen hun 

inschattingsvermogen en 

communicatieve 

vaardigheden ontwikkelen 

Werpen en vangen: aanleren 

bovenhandse gestrekte worp, 

onderhandse worp en grondballen 

stoppen en verwerken. 

 Spel: 

Eindspel werpbal met 6 honken, waarbij 

de regels van slagbal worden toegepast 

Eventueel aanleren: slagbal met 6 honken 

met de slagplank en de regels 

aanleren van voorlangse gestrekte worp, 

boogbal en grondbal 

Bovenhandse gestrekt 

worp en onderhandse 

worp over een afstand van 

8 meter 

6 honken 

Slagplank 

Fluit 

 

Tennisballen 

2e Kwartaal 

Communicatie 

 

Samenwerken 

 

Inschattingsvermog

en 

 

Ademhaling 

beheersen 

 

Motoriek 

 

 

 

De leerlingen kunnen op een 

correcte manier de technieken 

bovenhandse, 

onderarmtechniek en 

onderhands serveren  

toepassen tijdens het 

volleybalspel en uitbeelden in 

een stripverhaal of tekening 

De leerlingen kunnen hun 

inschattingsvermogen en hun 

communicatieve 

vaardigheden ontwikkelen 

 

 

Volleybal: 

Bovenhandse techniek 

Onderarmtechniek 

Volleybal individueel hooghouden 

Volleybal hooghouden in groepen van 4.  

Onderhands serveren 

Spel: 

Volleybal 6 tegen 6 

 

 

6 keer samenspel en 

bovenhandse techniek 

 6 keer samenspel 

onderarmtechniek 

Technieken bovenhandse 

en onderarm beoordelen 

 

 

Kegels 

Volleyballen 

Volleybal net 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Communicatie 

 

Samenwerken 

 

Ademhaling 

beheersen 

 

Tellen 

 

Motoriek 

 

De leerlingen kunnen 

individueel en in 

groepsverband ritmische 

bewegingen op de maat 

maken 

De leerlingen kunnen 

synchronisch in 

groepsverband eenvoudige 

danscombinaties en 

dansfiguren toepassen op 

muziek 

De leerlingen kunnen een 

eigen creatieve dans intro 

bedenken en presenteren 

De leerlingen mogen hun 

eigen kledingstijl en 

kleurencombinatie bepalen bij 

het voordragen van hun 

klassikale dans 

Ritmiek: bewegen en muziek 

Ritmisch tellen 

8 tellen aanleren zonder muziek 

8 tellen aanleren met muziek 

Bewegingspasjes : 

Marcheren 

Hieltik 

Zijtik 

V-step 

 Double Sidestep 

Intro: 

Eigen creatieve intro bedenken en 

uitvoeren. 

Klassikale dans: 

Intro en de 5 bewegings pasjes 

Klassikale dans : Intro + de 

5 danspasjes 

Speakerbox 

Muziek 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

3e Kwartaal 

 

Inschattingsvermog

en 

 

Communicatie 

 

Samenwerken 

 

Ademhaling 

beheersen 

De leerlingen kunnen op een 

correcte manier de technieken 

toepassen van de chestpass, 

bouncepass, dribbelen en 

pivoteren tijdens het 

basketbal spel en uitbeelden 

in een stripverhaal of tekening 

 De leerlingen kunnen de 

technieken bij set-shot en lay-

up op een correcte manier 

uitvoeren 

Basketbal: Chestpass, bouncepass, 

overhead pass verbeteren 

Hoge dribbel, lage dribbel en Pivoteren 

5 tegen 5 positiespel : samenspelend 

passen en dribbelen. 

  

Chest en bounncepass 

over een afstand van 8 

meter 

Dribbelen over een 

afstand van 15 meter en 

pivoteren  

Basketballen 

Kegels / pionnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschattingsvermog

en 

 

Communicatie 

 

Samenwerken 

 

Ademhaling 

beheersen 

De leerlingen kunnen op een 

correcte manier de technieken 

toepassen van passen, 

dribbelen en drijven tijdens 

het voetbal spel 

De leerlingen kunnen een 3v3 

samenspelend passeren, 

uitbeelden in een video 

Voetbal: aanleren van: dribbelen, drijven, 

pass, jongleren (bal hooghouden) en trap 

op doel (wreef en binnenkant voet). 

Eventueel Spel: 1-1, 2-2. 

Spelregels behandelen. 

Voetbal: 

Dribbelen 

Passen en aannemen 

Drijven 

Spelvorm : 3v3 positie spel en 

samenspelend passeren 

Passen en aannemen over 

een afstand van 10 meter 

Dribbelen over een 

afstand van 15 meter 

Drijven over een afstand 

van +- 20 meter 

 

 

 

 

Voetballen 

Kegels/pionnen 

 

 

 

 

 

 

 

Inschattingsvermog

en 

 

 

De leerlingen kunnen de juiste 

technieken bij de schoolslag 

en borstcrawl toepassen over 

een afstand van 25m 

Zwemmen: 

Vaststellen beginsituatie 

Water weerstand ervaren 

Techniek schoolslag 

6 banen schoolslag en 2 

banen borstcrawl in een 

Zwembad 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Ademhaling 

beheersen 

 

Motoriek 

 

 

Stopwatch 

gebruiken 

 

Tijd aflezen 

De leerlingen kunnen hun 

doorzettingsvermogen 

ontwikkelen en  hun 

ademhaling beheersen 

De leerlingen kunnen elkaar 

observeren en het aantal 

afgelegde banen tijdens het 

zwemmen aangeven. 

De leerlingen kunnen werken 

met een stopwatch en de 

correcte tijd aangeven tijdens 

het observeren 

Ademhalingsoefeningen boven en onder 

water 

  

Schoolslag en borstcrawl: 

Uitdrijven in combinatie met beenslag en 

armslag met ademhaling 

6 banen schoolslag en 2 banen borstcrawl 

trekken ( zwembad van 25 meter ). 

 

zwembad met een lengte 

van 25 meter 
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Programma Mode Creatie en  Commercie & Uiterlijke verzorging  
 

Algemene leeruitkomst: De leerlingen demonstreren hun kennis over en vaardigheid in Mode Creatie en Commercie & Uiterlijke verzorging m.b.v. een 

creatieve en praktische opdracht. Deze opdrachten worden geïnspireerd door de eigen omgeving en de eigen culturen. 

Bestemd voor 1 (één) kwartaal 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen 
Leerstofinhouden/ 

onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

 

Spreken 

Luisteren 

Betrokkenheid 

Creativiteit  

De leerlingen kunnen de begrippen 

Mode Creatie en Commercie & 

Uiterlijke verzorging in eigen 

woorden uitleggen  

Introductie studierichting 

Mode, Creatie, Commercie & 

Uiterlijke verzorging 

Woordspin 

Verslag maken 

Video maken 
 

 

Luisteren  

Presenteren 

Betrokkenheid 

Creativiteit 

De leerlingen kunnen aan de hand 

van eigen voorbeelden uitleggen 

hoe de mode is ontstaan 

Ontstaan mode en mode in 

Suriname 

Discussie, presentatie 

vertellen 
 

 

Luisteren  

Presenteren 

Betrokkenheid 

Creativiteit 

Spreken 

De leerlingen kunnen op een 

eenvoudige manier vertellen over 

de verschillende soorten mode  

Soorten mode  Collage 

Filmpje maken 

Tekening 

Presentatie 

 

 

Luisteren 

Overtuigingskrac

ht 

De leerlingen kennen het verband 

uitleggen tussen hygiëne thuis en op 

school  

Hygiëne thuis en op school Opdrachten maken 

 Verslag 

Tekening laten maken 

 

 

Luisteren  

Presenteren 

Betrokkenheid 

Creativiteit 

De leerlingen kunnen vertellen 

waarom hygiёne heel belangrijk is 

voor het lichaam   

 

Lichaamsverzorging 

 
Informatie opzoeken en 

presenteren   

Collage maken 

 

 

Luisteren  

Presenteren 

Betrokkenheid 

De leerlingen kennen het verschil 

tussen manicure en pedicure  Verzorging handen en voeten  

Video laten maken 

Opdrachten  

Tekening laten maken 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen 
Leerstofinhouden/ 

onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Creativiteit Presentatie 

 

 

 

Luisteren  

Presenteren 

Betrokkenheid 

Creativiteit 

De leerlingen kennen het verschil 

tussen haar- en 

huidverzorgingsproducten 
Haar- en 

huidverzorgingsproducten 

Filmpje bekijken 

Tekening maken 

Presentatie 

Collage maken 
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6. Programma Math uit het STREAMS programma voor leerjaar 9 
 

Math: Rekenen, Economie, Wiskunde, Statistiek, Handel & Administratie 

 

Doel Math: De discipline Math (Rekenen, Wiskunde, Economie, Statistiek, Handel & Administratie) draagt bij aan de vorming van jonge Surinamers tot 

zelfstandige en kritische burgers door hen zowel rekenkundige als wiskundige handelingen in de praktijk te laten uitvoeren. Hierbij gebruikmakend van 

rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden om een probleem in een functionele situatie op te lossen. 

 

Algemene leeruitkomst: Leerlingen kunnen rekenkennis, -inzicht en -vaardigheden toepassen om problemen in 

een functionele en/of praktische situatie op te lossen. Dit doen ze aan de hand van praktische opdrachten in hun eigen 

omgeving en cultuur. 

 

Totaal aantal lesuren: 8 

• Rekenen/ Economie  +  Handel & Administratie: 4 lesuren (het heel jaar door) 

• Wiskunde en Statistiek: 4 lesuren (het heel jaar door) 

 

Belangrijk is dat er samen met de collega’s binnen de discipline wordt samengewerkt aan de (project) opdrachten van gemeenschappelijke 

thema’s.  
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Programma Rekenen, Economie,  Handel & Administratie 
 

Algemene leeruitkomst: De leerlingen kunnen praktische rekenproblemen oplossen m.b.v. formele reken- en 

wiskundige strategieën voor het aanpakken, onderbouwen, oplossen, beoordelen en beredeneren van deze 

problemen. Deze strategieën zijn: het optellen, het aftrekken, het delen, vermenigvuldigen in betalen met geldbedragen; in 

winst, verlies, inkoop en verkoop situaties; in percentages en tijd . 

 

Inhoud: optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, procenten, geld, handel en administratie. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e 

kwartaal 

Optellen 

Aftrekken 

Delen 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Communiceren 

De leerlingen kunnen m.b.v. 

strategieën in het optellen, 

aftrekken, delen en 

vermenigvuldigen rekenproblemen 

in de 

werkelijkheid oplossen 

Optellen, aftrekken, delen, 

vermenigvuldigen  

Vb. 25.817,65 + 247.713,98 

43.444,25 - 7.684,36  

7.978 x 4,3 

2.078,8 : 34,4 

Aan de hand van een spel  

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen m.b.v. 

vaardigheden met het delen een 

complexer rekenprobleem op 

lossen in de praktijk 

 

Staartdelingen uitwerken en de 

uitkomst afronden 

Vb 848,97 : 26 

Een spel maken  

Lezen  

Luisteren 

Spreken  

Communiceren 

Creatief denken                            

Samenwerken 

 De leerlingen kunnen op  

e een eenvoudige manier en aan  de 

hand van voorbeelden de  

  begrippen handel en administratie in 

eigen       

  woorden uitleggen 

  Introductie: 

         - Handel                                        

      - Administratie 

 

Verschil tussen handel en 

administratie 

  Een woordspin  

Een filmpje/video in  

  elkaar zetten  
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Delen 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen  

getallen/bedragen omzetten in 

percentages en promille om 

percentage vraagstukken uit de 

praktijk op te lossen 

Procenten en promille Een som oplossen, 

waarover er is nagedacht. 

Leerlingen delen het 

antwoord met elkaar en 

zetten de antwoorden op 

het bord 

 

Lezen  

Luisteren 

Schrijven 

Creatief denken 

De leerlingen kunnen: 

-de taken en beroepen van  handel 

en administratie uitleggen aan de 

hand van eigen voorbeelden 

 

-aan de hand van eigen 

voorbeelden uitleggen wat een 

goede beroepshouding is binnen 

handel en administratie 

-Taken en beroepen in de handel en 

administratie  

 

 

 

 

-Beroepshouding handel en 

administratie 

 

 

verslag 

presentatie 

demonstratie 

 

2e 

kwartaal 

Delen 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen 

getallen/bedragen uitdrukken in 

percentages en promille om 

percentage vraagstukken uit de 

praktijk op te lossen en omgekeerd  

Uitdrukken in procenten en promille Poster maken met 

kortingen 

 

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen  praktische 

opdrachten oplossen m.b.t. inkoop, 

verkoop, winst/verlies  

 

Inkoop, verkoop, winst/verlies (2 

delen) 

Een mini verkoop 

organiseren 

 

Schrijven 

Luisteren 

Spreekvaardigheid 

De leerlingen kunnen de 

betalingsmogelijkheden in woorden 

Betalingsmogelijkheden Poster 

Rollenspel 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Samenwerken 

ICT vaardigheden 

en met eigen voorbeelden 

uitleggen   

Optellen 

Delen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen het 

gemiddelde berekenen  

 

Gemiddelden berekenen 

 

Aan de hand van een 

bewegingsspel 

 

3e 

kwartaal 

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Delen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen aan de hand 

van dagen tellen en de interest 

formules van: tijd in jaren,  

tijd in maanden  

en tijd in dagen rekenen in goede 

en foutieve voorbeelden 

wat de tijdsindicatie is voor 

aankomende gebeurtenissen en 

evenementen 

Interest formules: 

Tijd in jaren 

Tijd in maanden 

Tijd in dagen 

Dagen tellen 

Verkeerslicht: voorbeelden 

laten zien die goed of fout 

zijn d.m.v rood, oranje, 

groene kaarten 

 

Schrijven 

Plakken 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

ICT vaardigheden 

De leerlingen kunnen verschillende 

winkelinventarissen/show-casen 

presenteren 

Winkelinrichting/winkelindeling  

 

 

 

Tekening maken 

Poster maken 

 

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Delen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen de praktische 

problemen oplossen  m.b.v. 

interest formules met 

terugrekenvraagstukken  

 

Interest formules 

Terugrekenvraagstukken 

Memoryspel  
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Samenwerken 

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Delen 

Kritisch denken 

Probleem oplossen 

De leerlingen kunnen vraagstukken 

oplossen waarbij de rente van 

verschillende kapitalen uitstaan 

tegen een rentepercentages   

Rente nummer en standvastige deler Quiz  
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Programma Wiskunde en Statistiek 
 

Algemene leeruitkomst: De leerlingen kunnen eenvoudige geometrische producten ontwerpen/ontwikkelen met behulp van 

geometrische berekeningen m.b.v. positieve en negatieve getallen en de distributieve eigenschap 

 

Inhoud: lengte, breedte, hoogte, oppervlakte, inhoud, positieve en negatieve getallen en de distributieve 

eigenschap. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

1e kwartaal 

Optellen 

Vermenigvuldigen 

Meten 

Tekenen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen de 

lengte en omtrek van 

rechthoeken en vierkanten in 

de praktijk meten en 

berekenen en daarvan 

draadmodellen maken 

 

Lengte en omtrek berekenen (rechthoek en 

vierkant) 

Omtrek van rvan een 

boek, het tafelblad,  het 

schoolbord, het lokaal 

meten en berekenen 

 

Draadmodellen maken 

 

Optellen 

Vermenigvuldigen 

Meten 

Tekenen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen de 

lengte en oppervlakte van 

rechthoeken en vierkanten  in 

de praktijk meten  en 

berekenen 

Lengte en oppervlakte berekenen (rechthoek 

en vierkant) 

Lengte en oppervlakte 

van van een boek, het 

tafelblad,  het 

schoolbord, het lokaal 

meten en berekenen 
 

Optellen 

Vermenigvuldigen 

Meten 

Tekenen 

Kritisch denken 

Communiceren 

De leerlingen kunnen de 

basishoogte, omtrek en 

oppervlakte van driehoeken 

meten en berekenen 

 

Basishoogte, omtrek en oppervlakte 

berekenen  (driehoeken)  

 

Draadmodellen maken 

 

Aan de hand van een 

spel 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

2e kwartaal 

Optellen 

Vermenigvuldigen 

Meten 

Tekenen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen de 

oppervlakte, omtrek en 

inhoud van balken en 

kubussen meten en berekenen 

 

Oppervlakte, omtrek, inhoud (balk, kubus)  

 

Een spel maken 

 

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

Creatief denken 

De leerlingen kunnen in de 

praktijk breuksommen, 

decimale getallen optellen, 

aftrekken, en 

vermenigvuldigen oplossen 

waarbij breukdelen van 

geometrische figuren 

uitgeknipt en geplakt worden 

Ordenen (breuken decimale getallen, 

gemiddelde, afronden) 

Aan de hand van 

geometrische figuren 

breukdelen uitknippen 

en plakken 
 

Optellen 

Delen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

Creatief denken 

De leerlingen kunnen aan de 

hand van voorbeelden het 

gemiddelde berekenen  

Bewerkingen 

Aan de hand van een 

bewegingsspel 
 

 

3e kwartaal 

Optellen 

Aftrekken 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

De leerlingen kunnen m.b.v. 

strategieën vraagstukken met 

negatieve getallen met elkaar 

optellen en aftrekken 

Negatieve getallen (optellen, aftrekken) Aan de hand van een 

quiz  
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen Leerstofinhouden/ onderwerpen Mogelijke toetsvormen 
Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

Creatief denken 

Delen 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

Creatief denken 

De leerlingen kunnen m.b.v. 

strategieën  vraagstukken met 

negatieve getallen delen en 

vermenigvuldigen 

Negatieve getallen (delen, 

vermenigvuldigen) 

Aan de hand van een 

quiz  

 

Optellen 

Aftrekken 

Vermenigvuldigen 

Kritisch denken 

Communiceren 

Probleem oplossen 

Samenwerken 

Creatief denken 

De leerlingen kunnen de 

distributieve eigenschap in 

praktische vraagstukken 

toepassen 

Distributieve eigenschap Aan de hand van een 

spel 
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7. Programma Service uit het STREAMS programma voor leerjaar 9 
 

Service: Toerisme & Horeca, Zorg en Welzijn en Facilitaire dienstverlening 

Doel Service: De discipline Service (Toerisme & Horeca, Zorg en Welzijn en Facilitaire dienstverlening) ontwikkelt de basiscompetenties van jonge Surinamers 

met betrekking tot deze vakken.  

 

Algemene leeruitkomst: Leerlingen in leerjaar 9 kunnen zich oriënteren in de toerisme, horeca, zorg & welzijn en de facilitaire dienstverlening en ontwikkelen 

de basisvaardigheden in elke sector. 

 

Totaal aantal lesuren voor Service:  

• Toerisme & Horeca, en Facilitaire dienstverlening: 2 lesuren per week (gedurende 2e kwartaal) 

• Zorg en Welzijn: 2 lesuren per week (gedurende 3e kwartaal) 

 

 

Belangrijk is dat er samen met de collega’s binnen de discipline wordt samengewerkt aan de (project) opdrachten van gemeenschappelijke 

thema’s.  
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Programma Service 
 

Leeruitkomst: Leerlingen kunnen de basisbegrippen in de toerisme, de horeca en facilitaire dienstverlening, zorg & welzijn demonstreren in een passende 

praktijkopdracht. 

 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen 
Leerstofinhouden/ 

onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

 

 

Spreken 

Verschil 

aangeven 

Inlevingsverm

ogen 

Kritisch 

denken 

Luisteren 

Communicere

n 

Samenwerken 

 

De leerlingen kunnen:  

- de begrippen toerisme, 

vakantie, recreatie en zakelijke 

toerisme uitleggen aan de hand 

van eigen voorbeelden 

- het verschil tussen de 

verschillende soorten toerisme 

uitzoeken en presenteren. Ook 

kunnen zij aangeven welke 

gebieden in Suriname zich 

hiervoor lenen. 

De leerlingen kunnen de afkorting 

horeca toelichten en illustreren 

met voorbeelden uit hun eigen 

woonomgeving. 

De leerlingen kunnen het verschil 

tussen de verschillende typen 

horecabedrijven toelichten en 

deze illustreren met eigen 

voorbeelden 

De leerlingen kunnen de 

beroepen  in de horecasector 

identificeren  en deze bespreken. 

 

Toerisme en Horeca 

 

Toerisme, vakantie, recreatie en 

zakelijke toerisme 

 

 

 

Massatoerisme, ecotoerisme, 

cultuurtoerisme, 

dagtoerisme,natuurtoerisme 

  

 

 

 

Introductie horeca 

 

 

Hotel, restaurant, café (en 

catering) 

 

 

 

 

Beroepen in de horecasector 

 

 

 

Quiz, verslag 

 

 

 

verslag/collage/rollenspel 

 

 

 

 

 

 

Collage/demonstratie 

 

 

Collage/presentatie 

 

 

 

 

 

Rollenspel/presentatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

beeldmateriaal 
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Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen 
Leerstofinhouden/ 

onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

De leerlingen kunnen uitleggen 

wat de begrippen mastiek en 

mise en place inhouden en het 

belang hiervan aangeven. 

De leerlingen kunnen de 

basishandelingen behorende bij 

het poleren uitvoeren 

 

 

 

 

Mastiek, mise en place 

 

 

Het poleren 

 

Praktijkopdracht/ 

demonstratie 

Spreken 

Kritisch 

denken 

Luisteren 

Communicere

n 

 

 

De leerlingen kunnen: 

 - de verschillende mogelijkheden 

en beroepsperspectieven van het 

vak Facilitaire Dienstverlening 

aangeven/uitleggen. 

 

- uitleggen wat Facilitaire 

Dienstverlening inhoudt. 

- de verschillende beroepen die 

bij FD horen opnoemen met 

bijbehorende werkzaamheden. 

Facilitaire Dienstverlening 

 

Beroepsperspectieven en 

mogelijkheden van Facilitaire 

Dienstverlening 

Beroepshouding 

 

Omschrijving Facilitaire 

Dienstverlening 

Beroepen binnen Facilitaire 

Dienstverlening 

Quiz, verslag 

 

verslag/collage/rollen-spel 

 

 

Collage/presentatie 
 

 

Spreken 

Inlevingsverm

ogen 

Kritisch 

denken 

Bewustwordin

g 

Luisteren 

Communicere

n 

 

 

De leerlingen kunnen: 

- de verschillende mogelijkheden 

en beroepsperspectieven van het 

vak Zorg en Welzijn 

aangeven/uitleggen. 

 

- kunnen vertellen waarom de 

gezondheidszorg heel belangrijk 

is. 

 

Zorg en Welzijn 

 

Beroepsperspectieven en 

mogelijkheden van Zorg en 

Welzijn 

 

 

 

De gezondheidszorg in 

Suriname 

 

Groepsopdracht waarbij het 

belang van Zorg en Welzijn 

wordt aangegeven. 

Collage maken van 

bejaardentehuizen of 

crèches met namen en 

adressen.  

 

 



73 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR (MINOWC) – Cie ONDERWIJSVERNIEUWING ----- VERSIE 1: OKTOBER 2021 

Kwartaal Vaardigheden Hulp Leerdoelen 
Leerstofinhouden/ 

onderwerpen 
Mogelijke toetsvormen 

Hulpmiddelen/ 

Materiaal 

- aangeven uit welke 

specialisaties Zorg en Welzijn 

bestaat en wat ze inhouden. 

Bejaardenzorg 

Kinderopvang en verzorging 

 

 

Spreken 

Inlevingsverm

ogen 

Kritisch 

denken 

Luisteren 

Communicere

n 

Samenwerken 

Presenteren 

 

De leerlingen kunnen vertellen 

waarom hygiёne enorm 

belangrijk is binnen de Service 

vakken (Toerisme en Horeca, 

Facilitaire Dienstverlening en Zorg 

en Welzijn) 

Hygiёne (waaronder 

persoonlijke hygiёne) 

 

Informatie opzoeken en 

presenteren over hygiёne bij 

de verschillende beroepen 

binnen Service. 

Rollenspel 

Poster maken 

 

 

Zelfstandig 

werken 

Samenwerken 

Probleemoplos

send 

vermogen 

De leerlingen kunnen hun 

opdrachten afronden en hun 

portfolio samenstellen. 

Opdrachten 

Portfolio 

Finaliseren en inleveren 

portfolio 
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Boeken/Reader lijst  
 

Discipline  Vak Boeken/Syllabi 

Innovatie 

Studieloopbaanbegeleiding Reader SLB voor Jongeren  

Levensbeschouwelijke Vorming Reader Levensbeschouwing & Burgerschap 

Geschiedenis/Culturele vorming/Maatschappijleer 
Geschiedenis voor het Mulo deel 1 en 2  en Sociale Wereldoriëntatie (SWO) + ML 

voor het Alg.Vormend en Beroepsgericht Ond. Junioren 

Science 

Natuurkunde/Scheikunde Natuurkunde voor nu en straks 1M cd en Delta serie 

Biologie 
Biologie voor jou 1 MHV/ Biologie voor jou 1A en 1B handboek en werkboek / 

Sociale Wereldoriëntatie (SWO) 

Agrarische productie 
Reader LBO/ Biologie voor jou 1 MHV/ Biologie voor jou 1A en 1B handboek en 

werkboek 

Aardrijkskunde 
Aardrijkskunde in het Geografisch Brandpunt deel 1 en 2 /                                

Sociale Wereldoriëntatie (SWO) 

Technology & 

Engineering 

ICT ICT basis (hardware & software)  

Bouwkunde Reader Bouwkunde 

Electrotechniek Reader Electrotechniek 

Werktuigbouwkunde Reader Werktuigbouwkunde  

Procestechniek Reader Procestechniek 

*Reading 

Nederlands 
BV Taal oefenboek en basisboek deel 1 en 2/ Taal Leren Door Zelf Corrigeren deel 

1 en 2/ Functioneel Nederlands deel 1 en deel 2 

Engels 
At First Sight deel 1 workbook & textbook / Practice & Progress deel 2 /Basic 

English Workbook -1 & 2 

Art 

Beeldende vorming/Muziek  Zie programma  

Lichamelijke Opvoeding  Zie programma  

Mode Creatie en Commercie & Uiterlijke Verzorging Reader Fashion & Care  

Mathematics 
Rekenen/Economie en Handel & Administratie 

Praktisch Bedrijfsrekenen en Handelskennis voor Leao en  

Bedrijfsrekenen voor Mavo scholen 

Wiskunde en Statistiek Moderne Wiskunde deel 1 en Getal en Ruimte deel 1 

Service Toerisme & Horeca/ Facilitaire Dienstverlening Reader Dienstverlening  

  Zorg & Welzijn Reader Zorg & Welzijn 

 


