
Besluitnr. Besluit FB-datum
2001-13 Het FB besluit om dr. S.E. le Dévédec te benoemen tot lid van de Examencommissie van de opleidingen BFW 

BSc en BPS MSc voor de periode van 27 januari 2020 tot 1 november 2021.
27-1-2020

2001-13 Het FB besluit om dr. N. Carol-Visser te benoemen tot extern lid van de Examencommissie van de opleidingen 
BFW BSc en BPS MSc voor de periode van 27 januari 2020 tot 1 november 2021.

27-1-2020

2001-12 Het FB verleent onder dankzegging per 1 november 2019 decharge aan prof. dr. T. Hankemeier als lid van de 
Examencommissie van de opleidingen BFW BSc en BPS MSc.

27-1-2020

2001-10 Het FB besluit het facultair onderwijsjaarverslag vast te stellen en deze aan te bieden aan het College van 
Bestuur.

27-1-2020

2001-08 Het FB besluit akkoord te gaan met de zelfevaluatie van de midterm onderzoek van het LION en deze aan te 
bieden aan het College van Bestuur.

27-1-2020

2001-05
Het FB besluit akkoord te gaan met het Plan van Aanpak (PvA) van de opleidingen BSc Biologie en MSc Biology 
naar aanleiding van de midterm review 2019 en deze aan te bieden aan het College van Bestuur.

20-1-2020

2001-02 Het FB stelt de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Bèta Banenmarkt (BBM) per 13 januari 2020 
vast.

13-1-2020

2001-01 Het FB besluit akkoord te gaan met de Plannen van Aanpak van de volgende opleidingen:
- BSc Bio-Farmaceutische Wetenschappen
- MSc Bio-Pharmaceutical Sciences
- MSc Chemistry
- MSc Life Science and Technology
naar aanleiding van de opleidingsvisitatie in 2018-19 en deze voor te leggen aan het College van Bestuur ter 
accordering en definitieve vaststelling.

13-1-2020

FB Besluitenlijst januari 2020



 

Besluitnr Besluit FB-datum

2003-17 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan dhr. prof.dr. J.J. Boersema (CML) als lid van de 
facultaire bibliotheekcommissie per 1 januari 2020.

18-03-20

2003-16 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en de opleidingscommissie 
BFW/BPS van het LACDR, om mevr. prof.dr. M. van Eck te herbenoemen als opleidingsdirecteur van 
de MSc Biopharmaceutical Sciences voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

18-03-20

2003-14 Het FB stelt de 'Regeling Financiële Ondersteuning Studievereniging FWN 2020' per 9 maart 2020 
vast.

9-03-20

2003-13 Het FB besluit om dr. J. Schalk te benoemen tot tijdelijk lid als vervanger van dr. G.E. Breeman van de 
Toelatingscommissie van de opleiding Governance of Sustainability voor de periode van 2 maart 2020 
tot 1 november 2020.

9-03-20

2003-08 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en opleidingscommissies van het 
LION, om dhr. prof.dr. M.P. van Exter te herbenoemen als opleidingsdirecteur van de BSc 
Natuurkunde en de MSc Physics voor de periode van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2020.

2-03-20

2003-07 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan dhr. dr. S. Cucurachi als lid van de 
Opleidingscommissie van de masteropleiding Industrial Ecology per 2 maart 2020.

2-03-20

2003-06 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan mevr. prof.dr.ir. E.H.W.J. Cuppen als lid van de 
Toelatingscommissie van de masteropleiding Industrial Ecology per 2 maart 2020.

2-03-20

2003-05 Het FB besluit om dhr. dr. S. Cucurachi te benoemen tot lid van de Toelatingscommissie van de 
masteropleiding Industrial Ecology voor de periode van 2 maart 2020 tot 1 november 2020.

2-03-20

2003-04 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur, de opleidingscommissie Industrial 
Ecology en het bestuur van de faculteit TBM in Delft, om dhr. dr. S. Cucurachi te benoemen als 
opleidingsdirecteur van de MSc Industrial Ecology voor de periode van 2 maart 2020 tot 2 maart 2024.

2-03-20

2003-02 Het FB besluit de facultaire rapportage van de 3e BFR 2019 per 2 maart 2020 vast te stellen en deze 
aan te bieden aan het College van Bestuur.

2-03-20

2003-01 Het FB besluit akkoord te gaan met de zelfevaluatie van de midterm onderzoek van de STRW en deze 
aan te bieden aan het College van Bestuur.

2-03-20

2002-12 Het FB besluit om mevr. L.M. Brederode-Veerman en mevr. N. Sneevliet voor te dragen als leden van 
het facultair stembureau FWN voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2023 ter vervanging van 
mevr. M.J. van Egeraat en mevr. A.T. Hoenderdos. Wegens uitdiensttreding verzoekt het FB om 
mevr. M.J. van Egeraat te dechargeren per 1 maart 2020. Mevr. A.T. Hoenderdos is reeds uit dienst 
van de universiteit getreden.

24-02-20

2002-11 Het FB besluit om prof. dr. P. van Dokkum, mr. M. Oudeman en dr. W. van der Zande te benoemen 
tot leden van de Raad van Advies Sterrewacht voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

24-02-20

2002-10 Het FB stelt het facultair beleid 'Emeriti hoogleraren' per 24 februari 2020 vast. 24-02-20
2002-09 Het FB stelt de voordracht voor het Leids Register Opleidingen 2021-2022 (LRO) richting het College 

vast.
24-02-20

2002-08 Het FB besluit dr. W.F. Jager te benoemen tot lid van de Examencommissie van de opleiding MST BSc 
voor de periode van 17 februari 2020 tot 1 november 2020

17-02-20

2002-07 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan mevr. prof.dr.ir. E.H.W.J. Cuppen als 
opleidingsdirecteur van de MSc Industrial Ecology per 15 februari 2020.

17-02-20

2002-01 Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de leerstoel ‘Molecular 
Astrophysics’ en benoemt als leden van de BAC:
- Mw. dr. S.M. Cazaux (TU Delft) 
- Dhr. prof. dr H.S. Overkleeft (LIC) 
- Dhr. prof. dr. H. Rottgering (WD Sterrewacht, voorzitter) 
- Dhr. Prof. dr. K. Kujiken (Sterrewacht) 
- Dhr. Prof. dr. H.V.J. Linnartz (OD Sterrewacht) 
- Mw. dr. Elena Rossi (Sterrewacht) 
- Dhr. prof. dr. ir. M.T. Kreutzer (decaan) 
- Christiaan van Buchem (student) 
Adviseur P&O: Emiel Turlings

3-02-20

FB Besluitenlijst 2020



FB Besluitenlijst 2020 
Besluitnr. Besluit FB-datum 

2004-05 Het faculteitsbestuur besluit om de Minor Sustainable Development per 1 september 2020 onder te 
brengen bij de Examencommissie van de opleiding Governance of Sustainability. Hierdoor valt de 
Minor Sustainable Development per 1 september 2020 onder de verantwoordelijkheid van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Industrial Ecology. 

14-4-2020 

2004-04 Het faculteitsbestuur besluit om de Minor Sustainable Development per 1 mei 2020 onder te brengen 
bij de Opleidingscommissie van de opleiding Governance of Sustainability. Hierdoor valt de Minor 
Sustainable Development per 1 mei 2020 onder de verantwoordelijkheid van de Opleidingscommissie 
van de opleiding Biologie. 

14-4-2020 



2004-03 Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de LIC stafposities in het 
kader van de sectorplannen en benoemt als leden van de BAC de onderstaande personen.                                                                                                                            
Kernteam:                                                                                                                                                                                                     
- Hermen Overkleeft (LIC, voorzitter)                                                                                                                                                
- Marc Koper (LIC, vicevoorzitter)                                                                                                                                                      
- Lies Bouwman (LIC)                                                                                                                                                                                
- Marcellus Ubbink (LIC)                                                                                                                                                          
Team-CB:                                                                                                                                                                                                     
- Nathaniel Martin (IBL)                                                                                                                                                                  
- Mario van der Stelt (LIC)                                                                                                                                                                              
- Hubertus Irth (LACDR)                                                                                                                                                                          
- Jack Pronk (TUD)                                                                                                                                                                                  
- Lars Verschoor (MSc Chemistry)                                                                                                                                                              
- Roxanne Kieltyka (LIC)                                                                                                                                                      
Team-E&S:                                                                                                                                                                                                    
- Irene Groot (LIC)                                                                                                                                                                                        
- Marleen Hoefnagel (MSc Chemistry)                                                                                                                                    
- Jan Aarts (LION)                                                                                                                                                                                           
- Bernard Dam (TUD)                                                                                                                                                                                
- Jörg Meyer (LIC)                                                                                                                                                                   
Support team:                                                                                                                                                                                               
- Lian Olsthoorn (LIC)                                                                                                                                                                               
- Astrid Vrieling (LIC)                                                                                                                                                                                      
- Nienke Sneevliet (HR) 

14-4-2020 

2004-01 Het faculteitsbestuur besluit dr. V. Barbarossa te benoemen tot lid van de Opleidingscommissie van de 
opleiding Industrial Ecology MSc voor de periode van 7 april 2020 tot 1 november 2020.  

7-4-2020 

 



 

2005-07 Het faculteitsbestuur besluit om akkoord te gaan om voor de de afstudeerrichting "CIRCLE" van de 
master Industrial Ecology, de toelatingscommissie van het "CIRCLE" consortium te mandateren voor de 
toelating tot de betreffende afstudeerrichting voor de periode van 25 mei 2020 tot 1 november 2024.

25-5-2020

2005-05 Het faculteitsbestuur besluit om de Procedure opvolging visitaties FWN goed te keuren. 18-5-2020
2005-04 Het faculteitsbestuur besluit om de Plannen van Aanpak na visitatie van Natuurkunde, Physics, 

Wiskunde, Mathematics, Sterrenkunde en Astronomy goed te keuren.
18-5-2020

2005-01 Het faculteitsbestuur besluit akkoord te gaan met het verzoek om een medewerker van het LIACS twee 
extra periodieken toe te kennen.

11-5-2020



FB Besluitenlijst juli - augustus 2020 
Besluitnr. Besluit FB-datum 

2007-07 Het FB besluit, gehoord hebbende de instituutsraad en de wetenschappelijke 
raad, Prof.dr. H.J.A. Rottgering  te herbenoemen als wetenschappelijk directeur 
van de Sterrewacht voor de periode van 15 augustus 2020 tot 14 augustus 2024. 

13-07-20 

2007-06 Het faculteitsbestuur benoemt Erik Kellerhuis tot lid van de Opleidingscommissie 
van de opleiding MSc Statistical Science voor de periode van 13 juli 2020 tot 1 
november 2020.  

13-07-20 

2007-05 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging per 1 juli 2020 decharge aan 
Sebastian Ploner als lid van de Opleidingscommissie van de opleiding MSc 
Statistical Science.  

13-07-20 

2007-04 Het faculteitsbestuur besluit om voor de periode van 9 juli 2020 tot 1 april 2021 
Dr. F.M. Spieksma te benoemen tot plaatsvervangend Wetenschappelijk 
Directeur van het Mathematisch instituut, en verleent een beperkt mandaat ter 
vervanging van de WD van 9 juli 2020 tot 1 oktober 2020  

06-07-20 

2007-03 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan Prof. dr. P. 
Stevenhagen als wetenschappelijk directeur van het Mathematisch instituut per 9 
juli 2020.    

06-07-20 

2007-02 Het faculteitsbestuur besluit om Dr. M.P. Veldhuis te benoemen tot lid van de 
facultaire bibliotheekcommissie voor de periode 6 juli 2020 tot en met 1 
september 2022.  

06-07-20 

2007-01 Het faculteitsbestuur besluit om voor de periode van 6 juli 2020 tot 1 september 
2020 het advies van de examencommissie over te nemen voor wat betreft de 
inzet van online proctoring tools bij online tentamens.  

06-07-20 

2008-22 Het FB besluit de begroting 2021-2024 vast te stellen en, gehoord hebbende de 
faculteitsraad, aan te bieden aan het College van Bestuur.  

31-08-20 

2008-21 Het faculteitsbestuur besluit om voor het academisch jaar 2020-2021 het advies 
van de examencommissies over te nemen wat betreft de inzet van online 
proctoring tools bij online tentamens.  

31-08-20 

2008-20 Het faculteitsbestuur stelt de procedure van de voordracht voor de studentleden 
van de Opleidingscommissie voor het academisch jaar 2020-2021 vast, zoals 
vastgelegd in artikel 14 lid 4 van het Faculteitsreglement.  

31-08-20 

2008-19 Het faculteitsbestuur verleent onder dankzegging decharge aan Jacqueline 
Meulman als opleidingsdirecteur van de MSc Statistical Science per 1 september 
2020.    

31-08-20 

2008-17 Het Faculteitsbestuur besluit om prof. dr. Frank van der Duijn Schouten te 
benoemen als wetenschappelijk directeur ad interim voor het Mathematisch 
Instituut, voor de periode van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021.  

31-08-20 

2008-15 Het FB stemt in met een pilot voor het instellen van een facultair ambtelijk 
secretariaat ter ondersteuning van examencommissies, ingevuld door twee 
functionarissen (1,4 fte) bij SOSZ op schaal 10 voor de periode van twee jaar.  

24-08-20 

2008-13 Het FB stelt de addenda m.b.t. toelating in relatie tot Covid-19 in de BSc en MSc 
OER 19-20 vast. 

24-08-20 

2008-12 
Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur Ellemijn van den Ende te 
benoemen tot voorzitter van het facultair stembureau voor de periode van 1 
september 2020 tot 1 september 2023. 

24-08-20 



2008-11 
Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur onder dankzegging Ron 
van Veen per 1 september 2020 te dechargeren als voorzitter van het facultair 
stembureau. 

24-08-20 

2008-10 
Het FB besluit, gehoord hebbende de faculteitsbesturen, (vice) wetenschappelijk 
directeuren en opleidingscommissie, om Prof.dr. S. le Cessie te benoemen als 
opleidingsdirecteur van de MSc Statistical Science voor de periode van 1 
september 2020 tot 1 september 2024. 

24-08-20 

2008-03 
Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de 
leerstoel ‘Moleculaire Microbiologie’ en benoemt als leden van de BAC: 
- Dhr prof. dr. J.T. Pronk (TU Delft)  
- Dhr prof. dr. G.P. van Wezel (WD IBL, voorzitter)  
- Dhr prof. dr. A. Kros (LIC)  
- Mw prof. dr A. Briegel (IBL)  
- Mw prof. dr. A.H. Meijer (IBL)  
- Marleen van Dorst (studente Biologie)  
Adviseur HR: Guido van Hooff 

19-08-20 

2008-02 
Het FB besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de 
leerstoel ‘Deep Learning’ en benoemt als leden van de BAC: 
- Dhr prof. dr. A. (Alan) Hanjalic (TUD)  
- Dhr prof. dr. ir B.P.F. (Boudewijn) Lelieveldt (LUMC)  
- Mw dr. K.J. (Katy) Wolstencroft (LIACS)  
- Mw prof. dr. ir. N. (Nele) Mentens (LIACS)  
- Dhr Mees Gelein (student)  
- Dhr prof. dr. A (Aske) Plaat (vz) 
Adviseur HR: Brigitta de Bruijn 

19-08-20 

 



Besluitnr. Besluit FB-datum

2010-51 Het faculteitsbestuur besluit om voor de Facultaire Onderwijsprijs 2020 af te wijken van de Regeling Facultaire 
onderwijsprijs Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en eenmalig voor de toekenning van de prijs voor 
de docent van het jaar drie winnaars aan te wijzen in plaats van één.

26-10-2020

2010-49 Het faculteitsbestuur besluit om prof. dr. P.D. Grünwald te benoemen tot lid van de Examencommissie van de 
opleiding Statistical Science MSc voor de periode van 26 oktober 2020 tot 1 november 2022.

26-10-2020

2010-48 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan dr. B.T. Szabó van de 
Examencommissie van de opleiding Statistical Science MSc

26-10-2020

2010-47 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Toelatingscommissie van de opleiding Statistical Science MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 
2023:
Dr. S.J.W. Willems (MI)
Prof. dr. H.C. Boshuizen (WUR)
Dr. B. van Calster (Leuven)

26-10-2020

2010-46 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande leden van 
de Toelatingscommissie van de opleiding Statistical Science MSc:
- Prof. dr. H. Kelderman
- Dr. E.W. van Zwet

26-10-2020

2010-45 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot studentleden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Statistical Science MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 
2021:
- Kelly Guo
- Ruduan Plug
- Kevin de Groot
- Bas Kellerhuis

26-10-2020

2010-44 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande 
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleiding Statistical Science MSc:
- Marieke van Drunen
- Marina Lubanova

26-10-2020

2010-43 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Statistical Science MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 
2023:
- Dr. B. Engel (WUR)
- Dr. W.D. Weeda (FSW), extern lid
- Dr. T.W. Nagler (FWN)
- Dr. E.W. van Zwet

26-10-2020

2010-42 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande leden van 
de Opleidingscommissie van de opleiding Statistical Science MSc:
- Dr. T.A.L. van Erven
- Prof. dr. J.J. Goeman

26-10-2020

2010-41 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de
Examencommissie van de opleiding MST BSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2022:
- Dr. E.M. Kelder (voozitter, TUD)
- Prof. dr. J.D.C. Codee (UL)
- Dr. E.M. Blokhuis (UL)
- Dr. W.F. Jager (TUD)
- Dr. R.M. van der Rijs (extern lid, ICLON)

26-10-2020

FB Besluitenlijst sep-okt 2020



2010-40 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot studentleden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding MST BSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2021:
- Marouscha Puister
- Robin Timmermans
- Ivo Joosten
- Rosanne Vergunst
- Esmee Spuijbroek
- Aron Kibbelaar

26-10-2020

2010-39 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding MST BSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2023:
- Dr. I.M.N. Groot (UL, voorzitter)
- Dr. A. Pandit (UL)
- Dr. E. Mendes (TUD)
- Dr. M.F. Somers (UL)
- Dr. ir. M.A. van der Veen (TUD)
- Dr. R. Eelkema (TUD)

26-10-2020

2010-38 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de
Toelatingscommissie van de opleidingen LST MSc en Chemistry MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 
november 2023:
- Dhr. E.M. Blokhuis, voorzitter LST
- Prof. dr. R.T. Dame, voorzitter Chemistry
- Prof.dr. E. Bouwman

26-10-2020

2010-37 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan dr. M.E. Kuil als lid van de 
Toelatingscommissie van de opleidingen LST MSc en Chemistry MSc.

26-10-2020

2010-36 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de
Opleidingscommissie van de opleidingen LST MSc en Chemistry MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 
november 2023:
- Prof dr. S.A. Bonnet (chem, voorzitter)
- Dr. J. Meyer (chem)
- Dr. D.G.H. Hetterscheid (chem)
- Dr. R.G. Boot (LST, voorzitter)
- Dr. R.E. Kieltyka (LST)
- Dr. A. Pandit (LST)

26-10-2020

2010-35 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de
Toelatingscommissie van de opleiding Informatica BSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2023:
- Dr. J.M. de Graaf
- Dr. D.J. Broekens
- Dr. A.W. Laarman
- Dr. A.P. Gultiaev
- Dr. F.F.J. Hermans

26-10-2020

2010-34 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan dr. W. Kosters als lid
van de Toelatingscommissie van de opleiding Informatica BSc.

26-10-2020

2010-33 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Toealingscommissie van 
de opleiding Computer Science MSc, ICT in Business & the Public Sector MSc, Media Technology MSc voor de 
periode van 1 november 2020 tot 1 november 2023:
- Dr. M. van Leeuwen
- Prof. dr. J.M.W. Visser
- Dr. M.H. Lamers
- Dr. ir. T.P. Stefanov
- Dr. K.J. Wolstencroft

26-10-2020



2010-32 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande leden van 
de Toelatingscommissie van de opleiding Computer Science MSc, ICT in Business & the Public Sector MSc, Media 
Technology MSc:
- Prof. dr. T.H.W. Bäck
- Dr. A. Knobbe
- Dr. M.M. Bonsangue

26-10-2020

2010-31 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot studentleden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Informatica BSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2021:
- Mw. V. Braams
- Dhr. S.M. Derakhshan
- Dhr. J. van Dijke
- Mw. M. Hegeman

26-10-2020

2010-30 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleiding Informatica BSc:
- Dhr. L. Janssens
- Dhr. K.L. Kropf

26-10-2020

2010-29 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de
Opleidingscommissie van de opleiding Informatica BSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2023:
- Dr. F.W. Takes (Voorzitter)
- Dr. M. Baratchi
- Dr. ir. T.P. Stefanov

26-10-2020

2010-28 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot studentleden van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen ICT in Business & the Public Sector MSc, Masterspecialisatie Business 
Studies voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2021:
- Yi Lin
- Jelle Sijtstra
- Martina Danesi
- Sascha van Deventer

26-10-2020

2010-27 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande 
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleidingen ICT in Business & the Public Sector MSc, 
Masterspecialisatie Business Studies:
- Ryan Prima
- Marika Bazelmans

26-10-2020

2010-26 Het faculteitsbestuur besluit om dr. W. Heijstek te benoemen tot lid van de Opleidingscommissie van de 
opleidingen ICT in Business & the Public Sector MSc, Masterspecialisatie Business Studies voor de periode
van 1 november 2020 tot 1 november 2023.

26-10-2020

2010-25 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot studentleden van de
Opleidingscommissie van de opleidingen Computer Science MSc, Media Technology MSc voor de periode
van 1 november 2020 tot 1 november 2021:
- Imani Dap
- Thijs Snelleman
- Yan Liang

26-10-2020

2010-24 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleidingen Computer Science MSc, Media Technology
MSc:
- Ingrid Weerts
- Maurits de Groot
- Ruben van der Waal

26-10-2020



2010-23 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de
Opleidingscommissie van de opleidingen Computer Science MSc, Media Technology MSc voor de periode van 1 
november 2020 tot 1 november 2023:
- Dr. M.S. Lew (voorzitter)
- E.F. van der Heide MMA

26-10-2020

2010-22 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de
Toelatingscommissie van de opleiding Governance of Sustainability MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 
november 2023:
- Prof.dr.ir. P.M. van Bodegom
- Dr. G.E. Breeman

26-10-2020

2010-21 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan dr. J. Schalk als lid van de 
Toelatingscommissie van de opleiding Governance of Sustainability MSc.

26-10-2020

2010-20 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot 
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleiding Governance of Sustainability MSc voor de periode van 1 
november
2020 tot 1 november 2021:
- Hanneke Peeters
- Annika Wallengren
- Celia Lopez Escribano

26-10-2020

2010-19 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande 
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleiding Governance of Sustainability MSc:
- Charlotte de Graaff
- Sabine de Graaff

26-10-2020

2010-18 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Toelatingscommissie van 
de opleidingen Biologie BSc en Biology MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2023:
- Prof.dr. J. Memelink
- Prof.dr. B.E. Snaar-Jagalska
- Prof.dr. M.K. Richardson

26-10-2020

2010-17 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot studentleden van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen Biologie BSc en Biology MSc inclusief de Masterspecialisatie Science 
Communication and Society voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2021:
- Emma Pigmans
- Reginold Jesuratnam
- Manon Brenters
- Jordy van der Beek

26-10-2020

2010-16 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan Julia Staats als studentlid van 
de Opleidingscommissie van de opleidingen Biologie BSc en Biology MSc inclusief de Masterspecialisatie Science 
Communication and Society .

26-10-2020

2010-15 Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de Opleidingscommissie 
van de opleidingen Biologie BSc en Biology MSc inclusief de Masterspecialisatie Science Communication and Society 
voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2023:
- Dr. D. Claessen
- Prof. Dr. E.F. Smets
- Dr. K.B. Trimbos

26-10-2020

2010-14 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan dr. S. de Pater als lid van de 
Opleidingscommissie van de opleidingen Biologie BSc en Biology MSc inclusief de Masterspecialisatie Science 
Communication and Society.

26-10-2020

2010-13 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om de volgende personen te herbenoemen tot leden van de 
Toelatingscommissie van de opleiding Industrial Ecology MSc inclusief de masterspecialisatie Circular Economy 
(CIRCLE) voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 2023:
- Dr. ir. E.G.M. Kleijn
- Dr. S. Cucurachi

26-10-2020



2010-12 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot 
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleiding Industrial Ecology MSc voor de periode van 1 november 
2020 tot 1 november 2021:
- Matthew Lavana Pérez
- Amelie Muller
- Stephanie Cap
- Mira Groot

26-10-2020

2010-11 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan de onderstaande 
studentleden van de Opleidingscommissie van de opleiding Industrial Ecology MSc:
- Marc van der Meide
- Bart de Bruin

26-10-2020

2010-09 Het faculteitsbestuur neemt het voorgenomen besluit om de volgende personen te (her)benoemen tot leden van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Industrial Ecology MSc voor de periode van 1 november 2020 tot 1 november 
2023:
- Dr. ir. G. Korevaar (voozitter)
- Dr. A. Ghorbani
- Dr. J.M. Mogollón
- Dr. V. Barbarossa

26-10-2020

2010-08 Het faculteitsbestuur verleent per 1 november 2020 onder dankzegging decharge aan dr.ir. J.B. Guinée als lid van de 
Opleidingscommissie van de opleiding Industrial Ecology MSc.

26-10-2020

2010-03 Het FB besluit akkoord te gaan met de zelfevaluatie van het midterm onderzoek van het IBL en deze aan te bieden 
aan het College van Bestuur.

12-10-2020

2009-12 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan Prof.dr. C.J. ten Cate als lid van de C.J. Kokfondscommissie per 1 
oktober 2020.

28-9-2020

2009-11 Het FB besluit om Prof.dr.ing. J.W. Erisman te benoemen tot lid van de C.J. Kokfondscommissie voor de periode van 
1 oktober 2020 tot 1 oktober 2024.  

28-9-2020

2009-10 Het FB verleent onder dankzegging decharge aan Prof. dr. M.P. van Exter als opleidingsdirecteur van de BSc 
Natuurkunde per 1 oktober 2020.

28-9-2020

2009-09 Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en opleidingscommissie, om de 
benoemingstermijn van Prof. dr. M.P. van Exter als opleidingsdirecteur van de MSc Physics te verlengen voor de 
periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021.  

28-9-2020

2009-08
Het FB besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en opleidingscommissie, om dr. M.J.A. de Dood te 
benoemen tot opleidingsdirecteur van de BSc Natuurkunde voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2024.

28-9-2020

2009-01 Het faculteitsbestuur besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur en opleidingscommissies, om 
prof.dr. M.M. Bonsangue met ingang van 1 september 2020 tot 1 september 2024 te herbenoemen als 
opleidingsdirecteur voor de BSc Informatica, de MSc Computer Science, de MSc ICT & Business and the Public 
Sector, en de MSc Media Technology bij het LIACS.

7-9-2020



Besluitenlijst 2021 faculteitsbestuur W&N 
Besluitnr. Besluit FB-datum
2101-14 Het faculteitsbestuur besluit €500,- toe te kennen aan de winnende studievereniging i.h.k.v. het actieplan NSE voor het 

organiseren van een activiteit voor hun leden. 25-01-21
2101-13 Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur voor het aanhouden van de bestaande numerus fixus voor de 

bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) voor studiejaar 2022-2023 25-01-21
2101-12

Het faculteitsbestuur steunt de verlenging van het LUF bijzonder hoogleraarschap van prof dr. J.R. Wijbrans met 6 maanden. 25-01-21
2101-11 Het faculteitsbestuur besluit het College van Bestuur te verzoeken in te stemmen met een vaste aanstelling als docent voor 0,84 

fte voor een medewerker van het LACDR. 18-01-21
2101-10 Het faculteitsbestuur besluit akkoord te gaan met het zelf-evaluatie rapport 2014-2019 van het CML en deze aan te bieden aan 

het College van Bestuur. 18-01-21
2101-04 Het faculteitsbestuur stelt de procedure exchange partnerovereenkomsten vast en mandateert het SIO om exchange Erasmus+ 

contracten te ondertekenen. 11-01-21
2101-03

Het faculteitsbestuur stelt, onder voorbehoud van bespreking in de FR, het facultair onderwijsjaarverslag 2019-2020 vast.  11-01-21
2101-02 Het faculteitsbestuur besluit om dr. F.J. Rodenburg te benoemen tot lid van de Examencommissie van de opleiding Statistical 

Science MSc voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 november 2022 11-01-21
2101-01 Het faculteitsbestuur verleent per 1 januari 2021 onder dankzegging decharge aan prof. dr. P.D. Grünwald van de 

Examencommissie van de opleiding Statistical Science MSc 11-01-21
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