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Besluitenlijst faculteitsbestuur april 2018 
 
 
1804-03 Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de leerstoel 

‘Gecondenseerde Materie’ en benoemt als leden van de BAC: 
- Mw. prof. dr. B. Noheda (Rijks Universiteit Groningen)  
- Dhr. dr. S.A. Bonnet (LIC)  
- Dhr. prof. dr. E. Eliel (WD-LION, vz.)  
- Dhr. prof. dr. J. Aarts (LION)  
- Dhr. prof. dr. J.M. van Ruitenbeek (LION)  
- Mw. prof. dr. A. Achucarro (LION)  
- Dhr. prof. dr. G.R. de Snoo (Decaan FWN)  
- Dhr. Guido Stam (studentlid) 

 
1804-04 Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de leerstoel 

‘Quantum Informatie Theorie’ en benoemt als leden van de BAC: 
- Dhr. prof. dr.H. Buhrman (CWI)  
- Dhr. prof. dr. E.R. Eliel (LION)  
- Dhr. prof. dr. A.W. van der Vaart (WD MI, vz)  
- Dhr. prof. dr. B. Edixhoven (MI)  
- Dhr. prof. dr. P. Stevenhagen (MI)  
- Mw. dr. C. Kalle (MI)  
- Dhr. prof. dr. G.R. de Snoo (decaan FWN)  
- Dhr. Mark van den Bergh (studentlid) 

 
1804-06 Het faculteitsbestuur besluit om mevr. dr. N.A. Soudzilovskaia te benoemen als lid van de 

Examencommissie Biologie voor de periode van 9 april 2018 tot 1 november 2019. Het 
faculteitsbestuur verleent decharge aan dhr. prof. dr. ir. P.M. van Bodegom als lid van de 
Examencommissie Biologie per 9 april 2018.  

 
1804-07 Het faculteitsbestuur stelt de voordracht vast voor de bijzondere leerstoel ‘Global Change 

and Marine Ecosystems’ bij het CML en draagt de benoeming voor aan het College. 
 
1804-08 Het faculteitsbestuur besluit om dhr. dr. G.J.P. van Westen te benoemen als lid van de 

Opleidingscommissie BFW & BPS voor de periode van 9 april 2018 tot 1 november 2020. 
Het faculteitsbestuur verleent decharge aan dhr. dr. D. van der Es als lid van de 
Opleidingscommissie BFW & BPS per 9 april 2018.  

 
1804-09 Het faculteitsbestuur besluit om dhr. prof. dr. James Kasting te benoemen tot Oort 

Hoogleraar voor het jaar 2018.  
 
1804-11  Het faculteitsbestuur besluit om dhr. dr. M.M. Bonsangue en dhr. dr. D. Claessen te 

benoemen als profileringsdocenten van het FWN Honours College per 2 april 2018.  
 
1804-12  Het faculteitsbestuur besluit om dhr. dr. M. van der Zee te benoemen als lid van de 

Examencommissie van het FWN Honours College voor de periode van 16 april 2018 tot 1 
november 2019.  

 
1804-13  Het faculteitsbestuur besluit om mevr. drs. M.M.H. Laman, dhr. dr. M.M. Bonsangue en 

dhr. dr. D. Claessen te benoemen als leden van de Toelatingscommissie van het FWN 
Honours College voor de periode van 16 april 2018 tot 1 november 2020.  


