
FB Besluitenlijst 2019 
Besluitnr. Besluit FB-

datum 

1912-08 Het FB neemt een voorgenomen besluit om dhr. prof.dr. E.R. Eliel te herbenoemen als Dean van de 
Graduate School of Science voor de periode van 1 januari 2020 tot diens pensioensleeftijd op 9 
april 2020. Indien zaken extra aandacht vragen loopt de besluitvorming via de decaan, zijnde 
eindverantwoordelijk voor de Graduate School.  

16-12-
2019 

1912-07 Het FB besluit om, gehoord hebbende de WD-en op 12 december 2019 en gehoord hebbende de 
voorbereidingscommissie o.l.v. Ubbink, niet verder te gaan met de nieuwe bacheloropleiding 
'International Bachelor of Bio-Science' en deze uit het Leids Register Opleidingen te halen. 

16-12-
2019 

1912-06 Het FB besluit de samenstelling van de benoemingsadviescommissie (BAC) voor de leerstoel 
“Foundations of deep learning” te wijzigen en benoemt dhr. prof.dr. A.W. van der Vaart en dhr. 
prof.dr. K.J. Batenburg ter vervanging van mw. prof.dr. A. Briegel en dhr. prof.dr. T.H.W. Back tot 
leden van de BAC. De samenstelling is hiermee als volgt:  
- Dhr. Prof.dr. K Hindriks (VU Amsterdam) 
- Mw. Prof.dr. C.M. Jonker ( TUD en LIACS) 
- Dhr. Prof.dr. A.W. van der Vaart (MI) 
- Dhr. prof.dr. K.J. Batenburg (MI/LIACS) 
- Mw. Dr. H.C.M. Kleijn (LIACS) 
- Dhr. Matthias Muller Brockhausen (student informatica) 
- Dhr. Prof.dr. H. Irth (decaan) 
- Dhr. Prof.dr. A. Plaat (WD LIACS, voorzitter) 
Adviseur: Dhr. Emiel Turlings (HRM) 

2-12-
2019 

1912-04 Het FB stelt het plan van aanpak ten aanzien van de stand-alone onderzoeksvisitatie in 2020 bij het 
CML vast en legt deze ter goedkeuring voor aan het College.  

2-12-
2019 

1912-01 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijke raad en instituutsraad van het LIACS, om 
dhr. prof.dr. A. Plaat te herbenoemen als wetenschappelijk directeur van het LIACS voor de periode 
van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024. 

2-12-
2019 

1911-29 Het FB stelt het 'Reglement Ethische Commissie W&N' per 25 november 2019 vast. 25-11-
2019 

1911-28 Het FB stelt het Minorenaanbod 2020-2021 vast en verzoekt het College hiermee in te stemmen.  25-11-
2019 

1911-27 Het FB besluit om mevr. dr.ir. I.C. de Pauw te benoemen tot extern lid van de Examencommissie 
van de opleiding 'Industrial Ecology' voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021. 

25-11-
2019 

1911-22 Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de leerstoel ‘Drug 
Research Biologics’ en benoemt als leden van de BAC: 
- Hermen Overkleeft, voorzitter (WD, HL LIC) 
- Johan Kuiper (HL LACDR) 
- Wim Jiskoot (HL LACDR) 
- Alexander Kros (HL LIC) 
- Henk Jan Guchelaar (HL LUMC) 
- Hans Aerts (HL LIC) 
- Miranda van Eck (OD, HL LACDR)  
- Hubertus Irth (decaan) 
- Marije Otto (student LACDR) 
Adviseur: Eveline Castermans (HRM) 

18-11-
2019 



1911-21 Het FB besluit om de samenstelling van een benoemingsadviescommissie (BAC) voor leerstoelen 
waarvoor open wordt geworven te wijzigen en voortaan twee vrouwelijk WP-leden op te nemen. 
Met ingang van 18 november 2019 bestaat de BAC voor een open werving uit minimaal zes leden. 
Tot deze leden behoren in ieder geval de decaan qq lid, de WD zijnde voorzitter, een lid van buiten 
Leiden, een lid van een aanpalend instituut, één of twee leden uit de staf van het instituut en een 
student. In het kader van de diversiteit zijn minimaal twee van de WP-leden vrouw en minimaal 
twee van de WP-leden man. 

18-11-
2019 

1911-20 Het FB gaat akkoord met het starten van een aanvraag voor een aanpassing van de 
vooropleidingseisen van de bacheloropleiding 'Biofarmaceutische Wetenschappen' (BFW) bij het 
LACDR.  

18-11-
2019 

1911-19 Het FB gaat akkoord met de intentieverklaring voor het aanvragen van een capaciteitsbeperking 
(numerus fixus) voor de bacheloropleiding 'Biofarmaceutische Wetenschappen' (BFW) bij het 
LACDR. 

18-11-
2019 

 


