
 

Besluitnr Besluit FB-datum

2003-17 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan dhr. prof.dr. J.J. Boersema (CML) als lid van de 
facultaire bibliotheekcommissie per 1 januari 2020.

18-03-20

2003-16 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en de opleidingscommissie 
BFW/BPS van het LACDR, om mevr. prof.dr. M. van Eck te herbenoemen als opleidingsdirecteur van 
de MSc Biopharmaceutical Sciences voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

18-03-20

2003-14 Het FB stelt de 'Regeling Financiële Ondersteuning Studievereniging FWN 2020' per 9 maart 2020 
vast.

9-03-20

2003-13 Het FB besluit om dr. J. Schalk te benoemen tot tijdelijk lid als vervanger van dr. G.E. Breeman van de 
Toelatingscommissie van de opleiding Governance of Sustainability voor de periode van 2 maart 2020 
tot 1 november 2020.

9-03-20

2003-08 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en opleidingscommissies van het 
LION, om dhr. prof.dr. M.P. van Exter te herbenoemen als opleidingsdirecteur van de BSc 
Natuurkunde en de MSc Physics voor de periode van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2020.

2-03-20

2003-07 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan dhr. dr. S. Cucurachi als lid van de 
Opleidingscommissie van de masteropleiding Industrial Ecology per 2 maart 2020.

2-03-20

2003-06 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan mevr. prof.dr.ir. E.H.W.J. Cuppen als lid van de 
Toelatingscommissie van de masteropleiding Industrial Ecology per 2 maart 2020.

2-03-20

2003-05 Het FB besluit om dhr. dr. S. Cucurachi te benoemen tot lid van de Toelatingscommissie van de 
masteropleiding Industrial Ecology voor de periode van 2 maart 2020 tot 1 november 2020.

2-03-20

2003-04 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur, de opleidingscommissie Industrial 
Ecology en het bestuur van de faculteit TBM in Delft, om dhr. dr. S. Cucurachi te benoemen als 
opleidingsdirecteur van de MSc Industrial Ecology voor de periode van 2 maart 2020 tot 2 maart 2024.

2-03-20

2003-02 Het FB besluit de facultaire rapportage van de 3e BFR 2019 per 2 maart 2020 vast te stellen en deze 
aan te bieden aan het College van Bestuur.

2-03-20

2003-01 Het FB besluit akkoord te gaan met de zelfevaluatie van de midterm onderzoek van de STRW en deze 
aan te bieden aan het College van Bestuur.

2-03-20

2002-12 Het FB besluit om mevr. L.M. Brederode-Veerman en mevr. N. Sneevliet voor te dragen als leden van 
het facultair stembureau FWN voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2023 ter vervanging van 
mevr. M.J. van Egeraat en mevr. A.T. Hoenderdos. Wegens uitdiensttreding verzoekt het FB om 
mevr. M.J. van Egeraat te dechargeren per 1 maart 2020. Mevr. A.T. Hoenderdos is reeds uit dienst 
van de universiteit getreden.

24-02-20

2002-11 Het FB besluit om prof. dr. P. van Dokkum, mr. M. Oudeman en dr. W. van der Zande te benoemen 
tot leden van de Raad van Advies Sterrewacht voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

24-02-20

2002-10 Het FB stelt het facultair beleid 'Emeriti hoogleraren' per 24 februari 2020 vast. 24-02-20
2002-09 Het FB stelt de voordracht voor het Leids Register Opleidingen 2021-2022 (LRO) richting het College 

vast.
24-02-20

2002-08 Het FB besluit dr. W.F. Jager te benoemen tot lid van de Examencommissie van de opleiding MST BSc 
voor de periode van 17 februari 2020 tot 1 november 2020

17-02-20

2002-07 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan mevr. prof.dr.ir. E.H.W.J. Cuppen als 
opleidingsdirecteur van de MSc Industrial Ecology per 15 februari 2020.

17-02-20

2002-01 Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de leerstoel ‘Molecular 
Astrophysics’ en benoemt als leden van de BAC:
- Mw. dr. S.M. Cazaux (TU Delft) 
- Dhr. prof. dr H.S. Overkleeft (LIC) 
- Dhr. prof. dr. H. Rottgering (WD Sterrewacht, voorzitter) 
- Dhr. Prof. dr. K. Kujiken (Sterrewacht) 
- Dhr. Prof. dr. H.V.J. Linnartz (OD Sterrewacht) 
- Mw. dr. Elena Rossi (Sterrewacht) 
- Dhr. prof. dr. ir. M.T. Kreutzer (decaan) 
- Christiaan van Buchem (student) 
Adviseur P&O: Emiel Turlings

3-02-20
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