
FB Besluitenlijst juli - augustus 2020 
Besluitnr. Besluit FB-datum 

2007-07 Het FB besluit, gehoord hebbende de instituutsraad en de wetenschappelijke 
raad, Prof.dr. H.J.A. Rottgering  te herbenoemen als wetenschappelijk directeur 
van de Sterrewacht voor de periode van 15 augustus 2020 tot 14 augustus 2024. 

13-07-20 

2007-06 Het faculteitsbestuur benoemt Erik Kellerhuis tot lid van de Opleidingscommissie 
van de opleiding MSc Statistical Science voor de periode van 13 juli 2020 tot 1 
november 2020.  

13-07-20 

2007-05 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 juli 2020 decharge aan 
Sebastian Ploner als lid van de Opleidingscommissie van de opleiding MSc 
Statistical Science.  

13-07-20 

2007-04 Het faculteitsbestuur besluit om voor de periode van 9 juli 2020 tot 1 april 2021 
Dr. F.M. Spieksma te benoemen tot plaatsvervangend Wetenschappelijk 
Directeur van het Mathematisch instituut, en verleent een beperkt mandaat ter 
vervanging van de WD van 9 juli 2020 tot 1 oktober 2020  

06-07-20 

2007-03 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan Prof. dr. P. 
Stevenhagen als wetenschappelijk directeur van het Mathematisch instituut per 9 
juli 2020.    

06-07-20 

2007-02 Het faculteitsbestuur besluit om Dr. M.P. Veldhuis te benoemen tot lid van de 
facultaire bibliotheekcommissie voor de periode 6 juli 2020 tot en met 1 
september 2022.  

06-07-20 

2007-01 Het faculteitsbestuur besluit om voor de periode van 6 juli 2020 tot 1 september 
2020 het advies van de examencommissie over te nemen voor wat betreft de 
inzet van online proctoring tools bij online tentamens.  

06-07-20 

2008-22 Het FB besluit de begroting 2021-2024 vast te stellen en, gehoord hebbende de 
faculteitsraad, aan te bieden aan het College van Bestuur.  

31-08-20 

2008-21 Het faculteitsbestuur besluit om voor het academisch jaar 2020-2021 het advies 
van de examencommissies over te nemen wat betreft de inzet van online 
proctoring tools bij online tentamens.  

31-08-20 

2008-20 Het faculteitsbestuur stelt de procedure van de voordracht voor de studentleden 
van de Opleidingscommissie voor het academisch jaar 2020-2021 vast, zoals 
vastgelegd in artikel 14 lid 4 van het Faculteitsreglement.  

31-08-20 

2008-19 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan Jacqueline 
Meulman als opleidingsdirecteur van de MSc Statistical Science per 1 september 
2020.    

31-08-20 

2008-17 Het Faculteitsbestuur besluit om prof. dr. Frank van der Duijn Schouten te 
benoemen als wetenschappelijk directeur ad interim voor het Mathematisch 
Instituut, voor de periode van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021.  

31-08-20 

2008-15 Het FB stemt in met een pilot voor het instellen van een facultair ambtelijk 
secretariaat ter ondersteuning van examencommissies, ingevuld door twee 
functionarissen (1,4 fte) bij SOSZ op schaal 10 voor de periode van twee jaar.  

24-08-20 

2008-13 Het FB stelt de addenda m.b.t. toelating in relatie tot Covid-19 in de BSc en MSc 
OER 19-20 vast. 

24-08-20 

2008-12 
Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur Ellemijn van den Ende te 
benoemen tot voorzitter van het facultair stembureau voor de periode van 1 
september 2020 tot 1 september 2023. 

24-08-20 



2008-11 
Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur onder dankzegging Ron 
van Veen per 1 september 2020 te dechargeren als voorzitter van het facultair 
stembureau. 

24-08-20 

2008-10 
Het FB besluit, gehoord hebbende de faculteitsbesturen, (vice) wetenschappelijk 
directeuren en opleidingscommissie, om Prof.dr. S. le Cessie te benoemen als 
opleidingsdirecteur van de MSc Statistical Science voor de periode van 1 
september 2020 tot 1 september 2024. 

24-08-20 

2008-03 
Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de 
leerstoel ‘Moleculaire Microbiologie’ en benoemt als leden van de BAC: 
- Dhr prof. dr. J.T. Pronk (TU Delft)  
- Dhr prof. dr. G.P. van Wezel (WD IBL, voorzitter)  
- Dhr prof. dr. A. Kros (LIC)  
- Mw prof. dr A. Briegel (IBL)  
- Mw prof. dr. A.H. Meijer (IBL)  
- Marleen van Dorst (studente Biologie)  
Adviseur HR: Guido van Hooff 

19-08-20 

2008-02 
Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de 
leerstoel ‘Deep Learning’ en benoemt als leden van de BAC: 
- Dhr prof. dr. A. (Alan) Hanjalic (TUD)  
- Dhr prof. dr. ir B.P.F. (Boudewijn) Lelieveldt (LUMC)  
- Mw dr. K.J. (Katy) Wolstencroft (LIACS)  
- Mw prof. dr. ir. N. (Nele) Mentens (LIACS)  
- Dhr Mees Gelein (student)  
- Dhr prof. dr. A (Aske) Plaat (vz) 
Adviseur HR: Brigitta de Bruijn 

19-08-20 

 


