
Besluitnr. Besluit FB-datum

1911-18 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen ICT in Business & the Public Sector MSc, Masterspecialisatie Business Studies voor de 
periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:            - Jelle Sytra                                                                                                                                                                                              
- Ryan Prima                                                                                                                                                                                            
- Marika Bazelmans

11-11-2019  

1911-17 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit de bestaande 
(bachelor)opleidingscommissies en examencommissies, als weergegeven in bijlage 1, verantwoordelijkheden, 
te geven voor de onderwijsevaluatie en (toets)kwaliteitszorg van de minorprogramma’s van onze faculteit. 
Deze verantwoordelijkheden worden vastgelegd in het Faculteitsreglement middels het daarin opnemen van 
bijlage 1.

11-11-2019

1911-16 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit de OD’s van de aanbiedende 
instituten c.q. meest verwante bacheloropleidingen, als weergegeven in bijlage 1, verantwoordelijkheden, 
overeenkomstig die van een opleidingsdirecteur, te geven voor de organisatie van minorprogramma’s van 
onze faculteit. Deze verantwoordelijkheden worden vastgelegd in het Faculteitsreglement middels het daarin 
opnemen van bijlage 1.

11-11-2019

1911-15 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit de samenstelling van de 
examencommissie HC Beta and Life Sciences te wijzigen door benoeming van een (hoogleraar)lid uit eigen 
faculteit.

11-11-2019

1911-14 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit de OC van BFW formeel aan te 
wijzen als OC die taken uitvoert m.b.t. onderwijsevaluatie en advisering t.a.v. het onderwijsaanbod in het 
Honours College. Deze verantwoordelijkheid wordt door de faculteit vastgelegd in een bijlage van het 
Faculteitsreglement.

11-11-2019

1911-13 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit het HC-programma onder formele 
verantwoordelijkheid te brengen van de OD van de bacheloropleiding Biologie, die daarmee ten aanzien van 
dit faculteitsbrede traject de taken en bevoegdheden krijgt overeenkomstig die van een opleidingsdirecteur, 
als bedoeld in de WHW en het Faculteitsreglement. Deze verantwoordelijkheid wordt door de faculteit 
vastgelegd in een bijlage van het Faculteitsreglement.

11-11-2019

1911-12 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit de OC Biologie de 
verantwoordelijkheid toe te kennen voor de kwaliteitszorg en medezeggenschap ten aanzien van het SCS-
onderwijsaanbod. Deze verantwoordelijkheid wordt door de faculteit vastgelegd in een bijlage van het 
Faculteitsreglement.

11-11-2019

1911-11 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit het Science Communication and 
Society-programma onder formele verantwoordelijkheid te brengen van de OD van de masteropleiding 
Biology, die daarmee ten aanzien van deze faculteitsbrede masterspecialisatie de taken en bevoegdheden 
krijgt overeenkomstig die van een opleidingsdirecteur, als bedoeld in de WHW en het Faculteitsreglement. 
Deze verantwoordelijkheid wordt door de faculteit vastgelegd in een bijlage van het Faculteitsreglement.

11-11-2019

1911-10 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit de nieuwe OC ICT in 
Business/Business Studies de verantwoordelijkheid toe te kennen voor de kwaliteitszorg en medezeggenschap 
ten aanzien van het BS-masteraanbod en SBB-minoraanbod. Deze verantwoordelijkheid wordt door de 
faculteit vastgelegd in een bijlage van het Faculteitsreglement.

11-11-2019

1911-09 Het bestuur van FWN, in vergadering bijeen op 11 november 2019, besluit het Business Studies-programma 
onder formele verantwoordelijkheid te brengen van de OD ICT in Business (LIACS), die daarmee ten aanzien 
van deze faculteitsbrede masterspecialisatie de taken en bevoegdheden krijgt overeenkomstig die van een 
opleidingsdirecteur, als bedoeld in de WHW en het Faculteitsreglement. Deze verantwoordelijkheid wordt 
door de faculteit vastgelegd in een bijlage van het Faculteitsreglement.

11-11-2019

1911-08 Het FB besluit om het Business Studies-programma onder formele verantwoordelijkheid te brengen van de 
OD ICT in Business (LIACS), die daarmee ten aanzien van deze faculteitsbrede masterspecialisatie de taken en 
bevoegdheden krijgt overeenkomstig die van een opleidingsdirecteur, als bedoeld in de WHW en het 
Faculteitsreglement. Deze verantwoordelijkheid wordt door de faculteit vastgelegd in een bijlage van het 
Faculteitsreglement.

11-11-2019

1911-07 Het faculteitsbestuur besluit om  prof. dr. H. Schiessel te benoemen tot lid van de Opleidingscommissie van de 
opleiding MSc Physics voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021

11-11-2019

1911-06 Het faculteitsbestuur besluit om prof. dr. Ir. T.H. Oosterkamp te benoemen tot lid van de Opleidingscommissie 
van de opleiding BSc Natuurkunde voor de periode van 1 november 2019 to 1 november 2021.

11-11-2019

1911-05 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan prof. dr. Ir. S.J.T. van 
Noort als lid van de Opleidingscommissie van de opleiding MSc Physics.

11-11-2019

FB Besluitenlijst 2019



1911-04 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan prof. dr. H. Schiessel als 
lid van de Opleidingscommissie van de opleiding BSc Natuurkunde.

11-11-2019

1911-03 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen BSc Wiskunde en MSc Mathematics voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 
2020:                                                                                                                                       - Josefien Overeem                                                                                                                                                                            
- Tim Greven                                                                                                                                                                                          
- Tijn Jacobs                                                                                                                                                                                            
- Maarten Markering                                                                                                                                                                      
- Jeske Bol                                                                                                                                                                                              
- Kevin van Helden                                                        

11-11-2019

1911-02 Het FB verzoekt het FB van FGW, zijnde penvoerder van de gezamenlijke bacheloropleiding Urban Studies, om 
dhr. Dr. E.G.M. Kleijn te dechargeren uit het Opleidingsbestuur 'Urban Studies' per 14 oktober 2019. Het FB 
draagt per 14 oktober 2019 dhr. Dr. S. Cucurachi (CML) als opvolger voor.

4-11-2019

1911-01 Het FB besluit om prof.dr. Giorgi Dvali, professor of physics verbonden aan New York University en de Ludwig 
Maximilian Universität te München en directeur van het Max-Planck-Institut for Physics te München, te 
benoemen tot Lorentz Hoogleraar voor het jaar 2020.

4-11-2019

1910-71 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences voor de periode van 
1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                           - 
Prof. dr. E.C.M. de Lange (voorzitter)                                                                                                                                                  
- Dr. B.A. Slütter                                                                                                                                                                                         
- Dr. D. van der Es                                                                                                                                              

28-10-2019

1910-70 Het faculteitsbestuur besluit om dr. B. Mast te benoemen tot lid van de Examencommissie van de opleidingen 
Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences voor de periode van 17 december 2018 
tot 1 november 2019.

28-10-2019

1910-69 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences voor de periode van 
1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                  - Niek 
Kijk in de Vegte                                                                                                                                                                                
- Quinten Sprenkels                                                                                                                                                                                       
- Zosia van Eesteren                                                                                                                                                                                      
- Marinda van de Kuijl                                                                                                                                                                                     
- Timothy Markesteijn

28-10-2019

1910-68 Het faculteitsbestuur besluit om dhr. F. Aiobi te benoemen tot lid van de Opleidingscommissie van de 
opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences voor de periode van 1 
november 2019 tot 1 november 2022

28-10-2019

1910-67 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan dr. J.J. Geerlings als lid van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences 
per 1 november 2019. 

28-10-2019

1910-66
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleiding Governance of Sustainability voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                   
- Hanneke Peeters                                                                                                                                                                                                                        
- Charlotte de Graaff                                                                                                                                                                              
- Sabine de Graaff

28-10-2019

1910-65
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleiding Governance of Sustainability voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2022:                                                                                                                                                 
- Dr. M.P. Veldhuis                                                                                                                                                                                        
- Dr. H. Ward                                                                                                                                                                                              
- Dr. S.S. Jhagroe                                                                                                                                   

28-10-2019

1910-64 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan mw. D. Rademakers, 
mw. H. Hristhove en mw. W. Zu als lid van de Opleidingscommissie van de opleidingen MSc LST en MSc 
Chemistry.

28-10-2019

1910-63
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen LST MSc en MSc Chemistry voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                                                                                    
- Dr. R. Hage (extern lid)                                                                                                                                                                                                    
- Prof. dr. M.T.M. Koper                                                                                                                                                                               
- Prof. dr. A. Kros (Voorzitter Chemistry)                                                                                                                          - 
Dr. M.H. de Smit (voorzitter LST)   

28-10-2019



1910-62 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen LST MSc en MSc Chemistry voor de periode van 1 november 2019 tot 
1 november 2020:                                                                                                                                                                    - 
Marleen hoefnagel                                                                                                                                                                                   
- Thijs Poppe                                                                                                                                                                                                      
- Marten Raaphorst                                                                                                                                                                                        
- Aisling Foley                                                                                                                                                                                                                 
- Paula van Royen                                                                                                                                                                                          
- Elsa Coolen

28-10-2019

1910-61 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan dr. Xishu Li als lid van 
de Opleidingscommissie van de opleidingen MSc LST en MSc Chemistry.

28-10-2019

1910-60
Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan dhr. Van Gameren, mw. 
M. Hendrikse en mw. A. Knottnerus als lid van de Opleidingscommissie van de opleiding Industrial Ecology

28-10-2019

1910-59 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan Prof. dr. ir. M.C.M. van 
Loosdrecht als lid van de Examencommissie van de opleiding Industrial Ecology

28-10-2019

1910-58
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleiding Industrial Ecology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                                                                                             
- Dr. ir. K.F. Mulder (voorzitter)                                                                                                                                                                
- Prof. dr. ir. P.M. van Bodegom                                                                                                                                                                     
- Dr. E. van der Voet                                                                                                                                

28-10-2019

1910-57
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleiding Industrial Ecology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                                                
- Marc van der Meide                                                                                                                                                                                     
- Bart de Bruin                                                                                                                                                                                                     
- Stephanie Cap                                                                                                                                                                                            
- Mira Groot

28-10-2019

1910-56
Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan dhr. J. van Bemmelen, 
mw. A. Flier en mw. F. Perdijk als lid van de Opleidingscommissie BSc Biology en MSc Biology

28-10-2019

1910-55
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen Biologie en Biology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                              
- Reginold Jesuratnam                                                                                                                                                                                              
- Manon Brenters                                                                                                                                                                                                      
- Jordy van der Beek                                                                                                                                                                                        
- Julia Staats

28-10-2019

1910-54
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen Biologie en Biology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                                                                                         
- Prof. dr. P.G.L. Klinkhamer (voorzitter)                                                                                                                                                    
- Prof. dr. P.C. van Welzen (extern lid)                                                                                                                                                             
- Dr. N.A. Soudzilovskaia                                                                                                                                                                                         
- Dr. A.J.M. Peeters                                                                                                                                                                                             
- Dr. G.P.H. van Heusden

28-10-2019

1910-53 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan Ilse van Beelen en 
Daniel Heemann als lid van de Opleidingscommissie Statistical Science

28-10-2019

1910-52 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Statistical Science voor de periode van 1 november 2019 tot 1 
november 2020:                                                                                                                                                                                           
- Marieke van Drunen                                                                                                                                                                                 
- Marina Lobanova                                                                                                                                                                                          
- Sebastian Ploner                                                                                                                                                                                           
- Rudian Plug

28-10-2019

1910-51
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding MST BSc voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                                  
- Marouscha Puister                                                                                                                                                                                            
- Robin Timmermans                                                                                                                                                                                        
- Ivo Joosten                                                                                                                                                                                                       
- Rosanne Vergunst                                                                                                                                                                                                     
- Esmee Spuijbroek                                                                                                                                                                                    
- Aron Kibbelaar 

28-10-2019

1910-50 Het factulteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan Farhan Afendi en 
Chantal Huisman als lid van de Opleidingscommissie BSc MST.

28-10-2019



1910-49 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen BSc Natuurkunde en MSc Physics voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 
2021:                                                                                                                                                               - Prof. dr. K.E. 
Schalm (voorzitter)                                                                                                                                                                     
- Dr. S.W.H. Eijt (extern lid)                                                                                                                                                                            
- Dr. D.F.E. Samtleden                                                                                                                                                                                               
- Dr. A. Silvestri                                                                                                                                                                                              
- Dr. V. Cheianov

28-10-2019

1910-48 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan dr. P. Gast als lid van de Examencommissie 
van de opleidingen BSc Natuurkunde en MSc Physics per 1 november 2019.

28-10-2019

1910-47 Het factuleitsbestuur verleen onder dankzegging decharge aan Mateos Hidalgo en Karina González-Lopez als 
lid van de Opleidingscommissie van de opleiding MSc Physics.

28-10-2019

1910-46 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan Martijn de Jong  als lid van de 
Opleidingscommissie van de opleiding BSc Natuurkunde  per 1 november 2019.

28-10-2019

1910-45
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleiding MSc Physics voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                                              
- Lennard Kwakernaak                                                                                                                                                                                    
- Osama Karkout                                                                                                                                                                                               
- George Korovin

28-10-2019

1910-44
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleiding BSc Natuurkunde voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                                             
- Simone van der Schot                                                                                                                                                                                     
- Serafine Beugelink                                                                                                                                                                                           
- Matthijs Rog                                                                                                                                

28-10-2019

1910-43
Het faculteitsbestur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot lid van de Examencommissie van 
de opleiding Computer Science MSc, ICT in Business & the Public Sector MSc, Media Technology MSc voor de 
periode van 1 november 2019 to 1 november 2021:                                                                     - Dr. H. Basold                                                                                                                                                                                                      
- Prof. dr. F.S. de Boer                                                                                                                                                                                     
- Dr. F. Le Fever                                                                                                                                                                                                           
- Prof. dr. ir. F.J. Verbeek                                                                                                                                                                               
- Dr. S. Verberne

28-10-2019

1910-42 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan de onderstaande 
personen als lid van de Examencommissie Computer Science MSc, ICT in Business & the Public Sector MSc, 
Media Technology MSc:                                                                                                                                 - Dr. E. van der 
Kouwe                                                                                                                                                                                       - 
Dr. M.T.M. Emmerich                                                                                                                                                                                 
- Ing. A.J.G. Regensburg-Tuink

28-10-2019

1910-41
Het faculteitsbestur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot lid van de Examencommissie van 
de opleiding BSc Informatica voor de periode van 1 november 2019 to 1 november 2021:                                                                                                                                                                                                   
- Prof. dr. F.S. de Boer                                                                                                                                                                                         
- Ing. A.J.G. Regensburg-Tuink                                                                                                                                                                   
- Dr. M.T.M. Emmerich                                                                                                                                                                                    
- Prof. dr. ir. F.J. Verbeek                                                                                                                                                                       
- Dr. S. Verberne

28-10-2019

1910-40 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan dr. E. van der Kouwe als 
lid van de Examencommissie BSc Informatica.

28-10-2019

1910-39 Het faculteitsbestuur besluit om onderstaande personen te (her)benoemen als lid van de 
Opleidingscommissie BSc Informatica.                                                                                                                                           
Voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                   
- Mw. V. Braams                                                                                                                                                                                                    
- Dhr. S.M. Derakhshan                                                                                                                                                                                        
- Dhr. L. Janssens                                                                                                                                                                                                
- Dhr. K.L. Kropf                                                                                                                                                                                                    
Voor de periode van 1 november 2019 tot  1 november 2021:                                                                                                     
- Dr. R. Meerhoff                                                                                                                                                   

28-10-2019

1910-38
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen ICT in Business & the Public Sector MSc, Masterspecialisatie Business Studies voor de 
periode van 1 november 2019 tot 1 november 2022:                                                                              - Dr. X. Li                                                                                                                                                                                                                   
- Dr. J. Wang                                                                                                                                                                                                                     
- Dr. G.J. Ramackers  

28-10-2019



1910-37 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen vanaf 1 november 2019 onder dankzegging decharge 
te verlenen als lid van de Opleidingscommissie  Computer Science MSc, ICT in Business & the Public Sector 
MSc, Media Technology MSc:                                                                                                                                   - Jan 
van Staalduinen                                                                                                                                                                                    
- Mees Gelein                                                                                                                                                                                             
- Bianca Blom                                                                                               

28-10-2019

1910-36 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen Computer Science MSc, Media Technology.                                                                                                                                   
Voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Ruben van der Waal                                                                                                                                                                                  
- Maurits de Groot                                                                                                                                                                                             
- Ingrid Weerts                                                                                                                                                                                                   
Voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                 
- Dr. E.M. Bakker

28-10-2019

1910-35 Het faculteitsbestuur herbenoemt de onderstaande personen als lid van de Examencommissie van de 
opleiding MSc Astronomy voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                     
- Prof. dr. I.A.G. Snellen                                                                                                                                                                                   
- Prof. dr. B.R. Brandl                                                                                                                                                                                     
- Prof. dr. H. Hoekstra                                                                                                                                                                                  
- Dr. M.A. Kenworthy                                                                                                                                                                                               
- Prof dr. A. de Koter

28-10-2019

1910-34 Het faculteitsbestuur (her)benoemt de onderstaande personen als lid van de Opleidingscommissie MSc 
Astronomy.                                                                                                                                                                                                
Voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                 
- Prof. dr. M.R. Hogerheijde                                                                                                                                                                                 
- Prof. dr. C. Keller                                                                                                                                                                                                     
- L. Trapman, Msc                                                                                                                                                                                                  
Voor de periode van 1 november 2019 to 1 november 2020:                                                                                                                 
- Robin Mentel                                                                                                                                                                                                   
- Micha Heilman                                                                                                                                                                                                            
- Joey Braspenning

28-10-2019

1910-33 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 november 2019 aan Malavika Vasist als lid van de 
Opleidingscommissie MSc Astronomy

28-10-2019

1910-32 Het faculteitsbestuur (her)benoemt de onderstaande personen als lid van de Opleidingscommissie BSc 
Sterrenkunde voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                              
- Dr. A.G.A. Brown                                                                                                                                                                                                
- Maxine Lelasseux                                                                                                                                                                                           
- Huub Visser                                                                                                                                                                                                  
- Raul Wolters                                                                                                                                                                                                  
- Rick Dullaart

28-10-2019

1910-31 Het faculteitsbestuur besluit onder dankzegging de onderstaande personen per 1 november 2019 decharge te 
verlenen als lid van de Opleidingscommissie BSc Sterrenkunde:                                                                                 - 
Frank Leysen                                                                                                                                                                                                    
- Sascha van Ruiten

28-10-2019

1910-29 Het FB besluit, in overeenstemming met het bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, een 
benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de leerstoel “Artificial Intelligence and Data Theory” en 
benoemt tot lid van de BAC:
- Mw. dr. K. van Deun (Tilburg University), 
- Dhr. Prof.dr. S.A.R.B. Rombouts (Instituut Psychologie/LUMC), 
- Dhr. Prof.dr. P. Stevenhagen (WD MI, voorzitter), 
- Mw. Prof.dr. J.J. Meulman (MI), 
- Dhr. Prof.dr. Aad van der Vaart (MI), 
- Dhr. Prof.dr. Joost Batenburg (MI/LIACS), 
- Dhr. Prof. dr. P.F. Wouters (decaan FSW), 
- Mevr. Noor Tilman (Student Master Statistical Science),
Marieke van den Berg (P&O) is adviseur van de commissie.

28-10-2019

1910-27 Het FB gaat akkoord met het instellen van een Opleidingscommissie voor de ‘MSc ICT in Business and the 
Public Sector’.

21-10-2019

1910-25 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Statistical Science voor de periode van 1 november 2019 tot 1 
november 2020:                                                                                                                                                                                            
- Marieke van Drunen                                                                                                                                                                                           
- Marina Lobanova                                                                                                                                                                                                                
- Sebastian Ploner                                                                                                                                                                                      
- Rudian Plug

21-10-2019



1910-24 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen LST MSc en Chemistry voor de periode van 1 november 2019 tot 1 
november 2020:                                                                                                                                                               - 
Marleen hoefnagel                                                                                                                                                                                      
- Thijs Poppe                                                                                                                                                                                                  
- Marten Raaphorst                                                                                                                                                                                         
- Aisling Foley                                                                                                                                                                                                  
- Paula van Royen                                                                                                                                                                                     
- Elsa Coolen

21-10-2019

1910-23 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen BSc Natuurkunde en MSc Physics voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 
2021:                                                                                                                                                  - Prof. dr. K.E. Schalm 
(voorzitter)                                                                                                                                                            - Dr. S.W.H. 
Eijt (extern lid)                                                                                                                                                                      - 
Dr. D.F.E. Samtleden                                                                                                                                                                                     
- Dr. A. Silvestri                                                                                                                                                                                             
- Dr. V. Cheianov

21-10-2019

1910-22 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan dr. P. Gast als lid van de Examencommissie 
van de opleidingen BSc Natuurkunde en MSc Physics per 1 november 2019.

21-10-2019

1910-21 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding MSc Physics voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 
2020:                                                                                                                                                                                                 
- Lennard Kwakernaak                                                                                                                                                                                  
- Osama Karkout                                                                                                                                                                                             
- George Korovin

21-10-2019

1910-20 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding BSc Natuurkunde voor de periode van 1 november 2019 tot 1 
november 2020:                                                                                                                                                                                               
- Simone van der Schot                                                                                                                                                                                     
- Serafine Beugelink                                                                                                                                                                                        
- Matthijs Rog                                                                                                                                

21-10-2019

1910-19
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen LST MSc en Chemistry voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                                                                                       
- Dr. R. Hage (extern lid)                                                                                                                                                                                        
- Prof. dr. M.T.M. Koper                                                                                                                                                                                   
- Prof. dr. A. Kros (Voorzitter Chemistry)                                                                                                                                     
- Dr. M.H. de Smit (voorzitter LST)   

21-10-2019

1910-18
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen LST MSc en Chemistry voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                                
- Marleen hoefnagel                                                                                                                                                                                   
- Thijs Poppe                                                                                                                                                                                                    
- Marten Raaphorst                                                                                                                                                                                         
- Aisling Foley                                                                                                                                                                                                    
- Paula van Royen                                                                                                                                                                                         
- Elsa Coolen

21-10-2019

1910-17 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan dr. Xishu Li als lid van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen MSc LST en Chemistry per 1 november 2019. 

21-10-2019

1910-16
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding MST BSc voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                                        
- Marouscha Puister                                                                                                                                                                                
- Robin Timmermans                                                                                                                                                                                    
- Ivo Joosten                                                                                                                                                                                                        
- Rosanne Vergunst                                                                                                                                                                                    
- Esmee Spuijbroek                                                                                                                                                                         
- Aron Kibbelaar 

21-10-2019

1910-15
Het faculteitsbestuur besluit om dr. W.J. Jager (TUD) te benoemen tot lid van de Examencommissie van de 
opleiding MST BSc voor de periode van1 november 2017 tot 1 november 2020.

21-10-2019

1910-14 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences voor de periode van 
1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                           - 
Prof. dr. E.C.M. de Lange (voorzitter)                                                                                                                                               
- Dr. B.A. Slütter                                                                                                                                                                                               
- Dr. D. van der Es                                                                                                                                                                                            
- Dr. B. Mast

21-10-2019



1910-13 Het faculteitsbestuur besluit om dr. B. Mast te benoemen tot lid van de Examencommissie van de opleidingen 
Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences voor de periode van 17 december 2018 
tot 1 november 2019.

21-10-2019

1910-12 Het faculteitsbestuur besluit om dhr. F. Aiobi te benoemen tot lid van de Opleidingscommissie van de 
opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences voor de periode van 1 
november 2019 tot 1 november 2022

21-10-2019

1910-11 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan prof. dr. J. Bouwstra als lid van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences 
per 1 november 2018.

21-10-2019

1910-10 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan dr. J.J. Geerlings als lid van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Bio-Pharmaceutical Sciences 
per 1 november 2019. 

21-10-2019

1910-09
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen Biologie en Biology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                         
- Reginold Jesuratnam                                                                                                                                                                                     
- Manon Brenters                                                                                                                                                                                           
- Jordy van der Beek                                                                                                                                                                                    
- Julia Staats

21-10-2019

1910-08
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleidingen Biologie en Biology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                                                                                 
- Prof. dr. P.G.L. Klinkhamer (voorzitter)                                                                                                                                            
- Prof. dr. P.C. van Welzen (extern lid)                                                                                                                                                   
- Dr. N.A. Soudzilovskaia                                                                                                                                                                                     
- Dr. A.J.M. Peeters                                                                                                                                                                                
- Dr. G.P.H. van Heusden

21-10-2019

1910-07
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Examencommissie 
van de opleiding Industrial Ecology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2021:                                                                                                                                                                            
- Dr. ir. K.F. Mulder (voorzitter)                                                                                                                                                    
- Prof. dr. ir. P.M. van Bodegom                                                                                                                                                                
- Dr. E. van der Voet                                                                                                                                

21-10-2019

1910-06
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleiding Industrial Ecology voor de periode van 1 november 2019 tot 1 november 2020:                                                                                                                                                                       
- Marc van der Meide                                                                                                                                                                 
- Bart de Bruin                                                                                                                                                                                   
- Stephanie Cap                                                                                                                                                                            
- Mira Groot

21-10-2019

1910-04 Het FB besluit om dhr. prof.dr. B. van de Water (LACDR) te benoemen als lid van de Vaste commissie voor de 
wetenschapsbeoefening (WeCo) van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

14-10-2019

1910-03 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan mevr. prof.dr. J.A. Bouwstra (LACDR) als lid van de Vaste 
commissie voor de wetenschapsbeoefening (WeCo) per 1 januari 2020. 

14-10-2019

1910-02 Het FB besluit een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de leerstoel “AI and Medicinal 
chemistry” en benoemt tot lid van de BAC:
- dhr. prof. dr. I.J.P. de Esch (VU A’dam),
- mw. dr. I. Dijkgraaf (Universiteit Maastricht),
- dhr. prof. dr. H.S. Overkleeft, voorzitter (WD LIC),
- mw. prof. dr. E.C.M. de Lange (LACDR),
- dhr. dr. G.J.P. van Westen (LACDR),
- dhr. Prof. B. van de Water (LACDR),
- dhr. prof. dr. M. van der Stelt (LIC),
- dhr. prof. dr. A. Plaat (LIACS),
- Wouter Driever (student chemie),
- dhr. prof. dr. H. Irth (decaan)
Adviseur: Nienke Sneevliet (HRM)

14-10-2019
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