
Besluitenlijst 2021 faculteitsbestuur W&N 
Besluitnr. Besluit FB-datum
2109-17

Het faclteitsbestuur besluit, op basis van de notitie ‘Inbedding examencommissie SCS/BS bij disciplinaire examencommissies’ 
d.d. 13 augustus 2021, om:
- de examencommissie Biologie BSc en Biology MSc te verzoeken om de in de notitie genoemde taken en bevoegdheden van 
de specialisatierichting Science Communication & Society per 1 november 2021 te verzorgen;
- de examencommissie Computer Science MSc, ICT in Business & the Public Sector MSc, Media Technology MSc te verzoeken 
om de in de notitie genoemde taken en bevoegdheden van de specialisatierichting Business Studies per 1 november 2021 te 
verzorgen;
- de examencommissies van de masteropleidingen waarbinnen deze masterspecialisaties worden aangeboden te verzoeken 
om de betreffende commissies mandaat te verlenen voor de in de notitie genoemde taken en bevoegdheden;
- de overkoepelende examencommissie SCS/BS met ingang van 1 november 2021 op te heffen.

29-09-21

2109-16 Het faculteitsbestuur besluit:
- akkoord te gaan met de inhoud van de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de beoogde nieuwe opleiding Quantum 
Information Science & Technology;
- akkoord te gaan met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en het financiële convenant van de beoogde nieuwe 
opleiding;
- het huisvestingsplan en de doorrekening van de nieuwe opleiding Quantum Information Science & Technology goed te 
keuren;
- nader overleg te voeren met de betrokken instituten over mogelijke knelpunten rond aanloopkosten;
- het College van Bestuur te vragen om de samenwerkingsovereenkomst en het financiële convenant te tekenen en de 
macrodoelmatigheidsaanvraag voor de beoogde nieuwe opleiding in te dienen.

29-09-21

2109-13 Het faculteitsbestuur besluit om prof. dr. G.J. Kroes te benoemen als lid van de Vaste commissie voor de 
wetenschapsbeoefening (WeCo) met ingang van 30 september 2021.

15-09-21

2109-12 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan prof. dr. E. Bouwman als lid van de Vaste commissie voor de 
wetenschapsbeoefening (WeCo) per 30 september 2021.

15-09-21

2109-9 Het faculteitsbestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel voor een student exchange agreement tussen het LIC en Xiamen 
University, en deze ter ondertekening aan de vice-decaan en de partneruniversiteit aan te bieden. 

15-09-21

2109-8 Het faculteitsbestuur stemt in met het doorgeleiden van de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de beoogde nieuwe opleiding 
Quantum Information Science en Technology aan het College van Bestuur. 

15-09-21

2109-7 Het faculteitsbestuur besluit om voor het academisch jaar 2021-2022 af te wijken van de Regeling Financiële Ondersteuning 
Studieverenigingen-FWN 2020 op het specifieke punt dat als vergoedingshoogte van de bestuursbeurzen het bedrag van 2020-
2021 zal worden gehanteerd. 

15-09-21

2109-5 Het faculteitsbestuur gaat, gezien de notitie 'Proces proctoring bij tentamens' d.d. 6 juni 2011, akoord:
 1. om het advies van de verantwoordelijke examencommissie over te nemen voor wat betreft de inzet van online proctoring-
tools bij online en hybride tentamens ten tijde van de covid-19-pandemie, zolang de tentamenorganisatie verder voldoet aan 
de criteria van de notitie; 
2. om het aanbieden van online proctoring-tentamens na de covid-19-pandemie alleen toe te staan parallel aan fysieke 
tentamens (hybride tentamens), zoals bedoeld in criterium 1 van de notitie en na gemotiveerd verzoek en apart besluit van 
het faculteitsbestuur;
3. om de lijst met toegestane optionele toepassingen (bijlage 3) vast te stellen; 
4. om uitzonderingen op de criteria van de notitie uitsluitend toe te staan na gemotiveerd verzoek en na positief advies van de 
Science Teacher Support Desk (uitvoerbaarheid) en de FWN-contactpersoon privacy.
Dit besluit richt zich op zwaardere vormen van online proctoring (d.w.z. indien er sprake is van opname en tijdelijke opslag van 
audio- en videomateriaal). 

08-09-21

2109-4

Het faculteitsbestuur besluit, wat betreft de besteding van NPO-middelen voor studentenbegeleiding, akkoord te gaan met: 
- een budget voor studieverenigingen vastgesteld op K€ 20, waarbij verenigingen via de studentassessor geld aanvragen voor 
vooraf getoetste en vastgestelde sociale activiteiten;
- een budget voor de wellbeing officer vastgesteld op K€ 80, uit te geven aan facultaire activiteiten i.h.k.v. welzijn en sociale 
binding;
- de uitbreiding van 0.4 FTE naar 0.8 FTE (K€ 50) voor de aanstelling van een wellbeing officer, waarbij de additionele FTE 
vanuit de NPO middelen komt; 
- een budget voor afstudeerbegeleiding vastgesteld op K€ 40, waarbij de wellbeing officer de activiteiten in afstemming met 
opleidingen organiseert;
-  een budget voor mentoraat/tutoraat vastgesteld op K€ 200, waarbij opleidingen via de wellbeing officer geld aanvragen voor 
activiteiten uit een vastgesteld keuzemenu;
- een algemeen budget voor opleidingen vastgesteld op K€ 210, waarbij opleidingen via de wellbeing officer geld aanvragen 
voor activiteiten uit een vastgesteld keuzemenu op thema’s welzijn of doorstroom.

08-09-21

2109-1 Het faculteitsbestuur besluit akkoord te gaan met het verzoek van het LION om een Tenure Track-positie open te stellen in het 
kader van diens activiteiten in het nationale Quantum Groeifonds.

01-09-21

2108-4 Het faculteitsbestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel voor een MOU en student exchange agreement tussen het LION 
en de National University of Science and Technology MISIS, en deze ter ondertekening aan te bieden aan de vice-decaan en de 
partneruniversiteit.

23-08-21

2108-3
Het faculteitsbestuur besluit het reglement Selectie & Plaatsing van de bacheloropleiding Biofarmaceutische Wetenschappen, 
reeds vastgesteld door het FB d.d. 12 juli 2021, naar aanleiding van VSNU-besluitvorming opnieuw vast te stellen.

23-08-21

2108-2 Het faculteitsbestuur besluit, gezien de brief van het CvB d.d. 8 juli ’21, artikel 4.1.8 en verduidelijkend artikel 4.1.9 uit de 
facultaire bachelor- en master OERen 21-22 te verwijderen en de herziene versies te publiceren.

23-08-21

2108-1 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om in te stemmen met het budget voor de studieverenigingen, het 
budget voor wellbeing officer, de uitbreiding aanstelling wellbeing officer, het budget voor afstudeerbegeleiding, het budget 
voor mentoraat/tutoraat en het algemeen budget opleidingen. 

23-08-21

2107-14 Het faculteitsbestuur besluit, mede op basis van het positieve advies van het LUF, akkoord te gaan met de toekenning van een 
gift van Google aan een PhD bij het LION.  

12-07-21



2107-10 Het faculteitsbestuur besluit prof. dr. F.M. Spieksma te herbenoemen tot plaatsvervangend wetenschappelijk directeur MI van 
1 april 2021 tot en met 31 december 2021. 

12-07-21

2107-9
Het faculteitsbestuur besluit, gehoord de WERA en de instituutsraad, prof. dr. F. de Haas te benoemen tot wetenschappelijk 
directeur ad interim van het MI voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021.

12-07-21

2107-7
Het faculteitsbestuur besluit, gehoord hebbende de instituutsraad en de wetenschappelijke raad, prof. dr. A. Tukker te 
herbenoemen als wetenschappelijk directeur van het CML voor 1 jaar van 1 september 2021  tot en met 31 augustus 2022.

12-07-21

2107-6 Het faculteitsbestuur stelt, na postieve instemmingvan de faculteitsraad, het inhoudelijk plan van de kwaliteitsmiddelen 2022-
2024, alsmede de financiele verdeling definitief vast. 

12-07-21

2107-5 Het faculteitsbestuur stelt, na positieve instemming van de faculteitsraad, het reglement voor Selectie en Plaatsing voor de 
numerus fixus BFW 2022-2023 definitief vast.

12-07-21

2107-4 Het faculteitsbestuur gaat akkoord met de samenstelling en inhoud van het informatiedossier t.b.v. de visitatie van de 
bacheloropleiding Biologie, de masteropleiding Biology en de specialisatie Science Communication and Society, op voorwaarde 
van opvolging van de adviezen. 

12-07-21

2107-3 Het faculteitsbestuur gaat akkoord met het voorliggende plan van uitvoering voor de midterm review onderwijs van de 
opleiding(en) Governance of Sustainability en Industrial Ecology, met de instelling van de voorgestelde midtermcommissie en 
met de vraagstelling aan deze commissie. Daarnaast stemt het bestuur in met de voorgestelde samenstelling van het 
informatiedossier. 

07-07-21

2107-2
Het faculteitsbestuur besluit, gehoord hebbende de instituutsraad en de wetenschappelijke raad, prof. dr. H. Overkleeft te 
herbenoemen als wetenschappelijk directeur van het LIC  voor 1 jaar van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

07-07-21

2106-13 Het faculteitsbestuur stelt, onder voorbehoud van instemming van de faculteitsraad,  het reglement voor Selectie en Plaatsing 
voor de numerus fixus BFW 2022-2023 vast.

21-06-21

2106-12 Het faculteitsbestuur besluit om de OER’en van de FWN-opleidingen voor het jaar 2021-22, exclusief  de joint-degree 
opleidingen die worden aangeboden i.s.m. de TU Delft, vast te stellen.

21-06-21

2106-11
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met het aanbrengen van differentiatie in het toekennen van de facultaire onderwijsprijs.

21-06-21

2106-7 Het faculteitsbestuur stemt in met het voorstel voor de inhoudelijke besteding van de kwaliteitsmiddelen, uitgezonderd het 
voorstel voor Wisk4all, en legt het voorstel voor instemming voor aan de faculteitsraad.

14-06-21

2106-5 Het faculteitbestuur besluit de benoeming van prof. dr. E.R. Eliel als dean van de Graduate School te verlengen tot 31 
december 2021. En in verband hiermee bij het College van Bestuur het verzoek in te dienen tot een aanstelling na 
pensioengerechtigde leeftijd voor 8 uur/week. 

02-06-21

2106-2
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenomen tot leden van de Raad van Advies van STW voor de 
termijn van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025:  prof. dr. S.M. Verduyn Lunell (voorzitter), prof. dr. I. de Pater en dr. F. Euldrink 

02-06-21

2106-1 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Raad van Advies LION  voor de periode 
van 1 juni  2021  tot 31 mei 2025: 
- dhr. prof. dr. Vinod Subramanian
- mw. dr. Christa Hooijer
- mw. prof. dr. Cristiane Morais Smith (Hoogleraar Condensed Matter Theory, Universiteit Utrecht)
- dhr. prof. dr. Sander Otte (Hoogleraar Nanotechnologie, Technische Universiteit Delft)
- dhr. prof. dr. Sylvestre Bonnet (Hoogleraar Scheikunde, Leids Instituut voor Chemie)

02-06-21
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