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Besluit FB-datum

1905-09 Het FB besluit het CvB te verzoeken om een nieuwe leerstoel ”Biotherapeutics Delivery” in te stellen bij 

het LACDR en deze vrij te geven voor open werving.

13-5-2019

1905-05 Het FB besluit om de volgende personen te benoemen als leden van de Ethische Commissie voor de 

periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2023: mevr. dr. S. Verberne (LIACS), mevr. prof. dr. E.C.M. de Lange 

(LACDR), dhr. prof. dr. C.J. ten Cate (IBL) en mevr. dr. D.M. Heinrich (LION).

6-5-2019

1905-04 Het FB besluit het CvB te verzoeken om een nieuwe leerstoel “Spacial aspects of nature resource 

management” in te stellen bij het CML en deze vrij te geven voor open werving.

6-5-2019

1905-03 Het FB besluit om dhr. Andreas Greven, hoogleraar in de wiskunde aan de University of Erlangen, te 

benoemen tot Kloosterman hoogleraar voor het jaar 2020.

6-5-2019

1905-02 Het FB besluit om dhr. Mark Alber, hoogleraar in de wiskunde aan de University of California, te 

benoemen tot Kloosterman hoogleraar voor het jaar 2019.

6-5-2019

1905-01 Het FB stelt de 'Terms of reference' ten behoeve van de externe visitatie van het Lorentz Center in 2019 

vast en legt deze ter besluitvorming voor aan het College.

6-5-2019

1904-11 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan dhr. dr. C. Tudorache als lid van de 

Opleidingscommissie Biologie per 1 mei 2019. 

29-4-2019

1904-10 Het FB besluit om mevr. dr. A.M. Land-Zandstra te benoemen als lid van de Opleidingscommissie 

Biologie voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 november 2021.

29-4-2019

1904-07 Het faculteitsbestuur besluit om dhr. dr. J. Wang te benoemen als lid van de MSc Opleidingscommissie 

bij het LIACS voor de periode van 8 april 2019 tot 1 november 2020. Het faculteitsbestuur verleent onder 

dankzegging decharge aan dhr. dr. E.M. Bakker als lid van de MSc Opleidingscommissie bij het LIACS per 8 

april 2019.

8-4-2019

1904-06 Het faculteitsbestuur besluit om dhr. dr. J.G.C. van Hasselt (LACDR) en dhr. prof. dr. S.F. Portegies Zwart 

(STRW) te benoemen als leden van de Bibliotheekcommissie FWN voor de periode van 8 april 2019 tot 1 

september 2022. Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan dhr. prof. dr. E.H. J. 

Danen (LACDR) als lid van de Bibliotheekcommissie FWN per 8 april 2019.

8-4-2019
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