
FB Besluitenlijst Juli 2019 
Besluitnr. Besluit FB-datum 

1907-25 Het FB besluit, gehoord hebbende het MT van het LACDR, om mevr. prof.dr. M. van 
Eck te benoemen als plaatsvervangend WD van het LACDR.  

22-7-2019 

1907-24 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en 
opleidingscommissie van het LACDR, om dhr. prof.dr. E.H.J. Danen te benoemen als 
opleidingsdirecteur van de BSc Biofarmaceutische Wetenschappen voor de periode 
van 1 september 2019 tot 1 september 2023. 

22-7-2019 

1907-23 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan mevr. prof.dr. M. 
van Eck als opleidingsdirecteur van de BSc Biofarmaceutische Wetenschappen per 1 
september 2019. 

22-7-2019 

1907-22 Het FB besluit, gehoord hebbende de opleidingsdirecteuren, afdelingshoofden en 
instituutsraad van het MI, om dhr. prof.dr. P. Stevenhagen te benoemen als 
wetenschappelijk directeur van het MI voor de periode van 15 september 2019 tot 
15 september 2023. 

22-7-2019 

1907-21 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan dhr. prof.dr. A.W. 
van der Vaart als wetenschappelijk directeur van het MI per 15 september 2019. 

22-7-2019 

1907-20 In navolging van het adviesrapport “NeCEN 2019. A new governance for the 
Netherlands Centre for Electron Nanoscopy” stellen de faculteitsbesturen van FWN 
en het LUMC per 1 juli 2019 ten behoeve van NeCEN een Supervisory Board in. De 
Supervisory Board houdt toezicht op het functioneren van de Executive Board van 
NeCEN en kent de volgende samenstelling: 
- Decaan FWN 
- Decaan LUMC 
- Wetenschappelijk directeur van het IBL (FWN) 
- Afdelingshoofd Chemische Immunologie (LUMC) 

15-7-2019 

1907-18 Het FB stelt het Plan van Aanpak van de BSc Molecular Science and Technology (BSc 
MST) naar aanleiding van de opleidingsvisitatie in 2018-2019 vast en legt deze ter 
goedkeuring voor aan het College.  

15-7-2019 

1907-17 Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de 
leerstoel ‘Spatial aspects of natural resource management’ en benoemt als leden 
van de BAC: 
- Dhr. Prof.dr. Arnold Tukker, voorzitter (CML) 
- Dhr. Prof.dr. Peter van Bodegom (CML) 
- Mevr. Prof.dr. Martina Vijver (CML) 
- Mevr. Dr. Laura Scherer (CML) 
- Mevr. Dr. Ellen Cieraad (CML) 
- Dhr. Prof.dr. Jan Kolen (decaan FdA) 
- Dhr. Prof.dr. Andrew Skidmore (Twente University) 
- Dhr. prof.dr. G.R. de Snoo (Decaan FWN)  
- Dhr. Mike Slootweg (student MSc IE en BSc Sterrenkunde)  

15-7-2019 

1907-07 Het FB besluit het CvB te verzoeken om een nieuwe leerstoel “Microfysiological 
Modeling” in te stellen bij het LACDR en deze vrij te geven voor open werving. 

1-7-2019 

1907-06 Het FB besluit het CvB te verzoeken om een nieuwe leerstoel “Drug Discovery and 
Development” in te stellen bij het LIC en deze vrij te geven voor open werving. 

1-7-2019 

1907-05 Het FB besluit het CvB te verzoeken om een nieuwe leerstoel “Drug Discovery and 
Development” in te stellen bij het LACDR en deze vrij te geven voor open werving. 

1-7-2019 



1907-04 Het FB besluit het CvB te verzoeken om een nieuwe leerstoel “Artificial Intelligence 
and Data Theory” in te stellen bij het MI en Instituut Psychologie en deze vrij te 
geven voor open werving. 

1-7-2019 

 


