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Het faculteitsbestuur besluit prof. dr. K.E. Schalm te benoemen tot plaatsvervangend wetenschappelijk directeur van het LION
voor de periode van 25 april 2022 tot 1 mei 2023.
28-03-22
Het faculteitsbestuur besluit tot een financiële bijdrage van €1.000 aan de studiereis van L.P.S.V. Aesculapius naar Valencia en
Barcelona in de periode van 8 tot 16 april 2022.
23-03-22
Het faculteitsbestuur besluit, gehoord hebbende de wetenschappelijk directeur MI en de Opleidingscommissie BSc Wiskunde en
MSc Mathematics, om dr. M.J. Bright te benoemen als Opleidingsdirecteur van de opleidingen BSc Wiskunde en MSc
Mathematics voor de periode van 15 maart 2022 tot 15 maart 2026, met het advies aan de wetenschappelijk directeur MI om
zorg te dragen voor een passend loopbaantraject.
15-03-22
Het faculteitsbestuur besluit:
- akkoord te gaan met de inhoud van de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de beoogde nieuwe bacheloropleiding Science for
Sustainable Societies;
- akkoord te gaan met de inhoud van de gemeenschappelijke regeling van de beoogde nieuwe opleiding;
- het huisvestingsplan en de doorrekening van de nieuwe opleiding Science for Sustainable Societies goed te keuren;
- de voorgestelde nullast aan te vragen bij het CvB;
- het CvB om toestemming te vragen te starten met werven voor academisch jaar 2023-2024 op het moment dat de opleiding
een positieve mondelinge visitatieterugkoppeling heeft ontvangen.
15-03-22
Het faculteitsbestuur besluit om dr. H.W. Slabbekoorn te benoemen als lid van de Ethische Commissie voor de periode van 1
april 2022 tot 1 april 2025.
08-03-22
Het faculteitsbestuur besluit de benoeming van prof. dr. E.R. Eliel als Dean van de Graduate School te verlengen voor de periode
van 1 maart 2022 tot 1 september 2022.
08-03-22
Het faculteitsbestuur besluit, gehoord hebbende de instituutsraad en wetenschappelijke raad, om:
- prof. dr. J. Aarts te herbenoemen als wetenschappelijk directeur van het LION voor de periode van 25 april 2022 tot 1 mei
2023,
- op voorwaarde van instemming door het College van Bestuur om diens benoeming tot hoogleraar en diens aanstelling als
directeur van een onderzoeksinstituut (0.5 fte) te verlengen voor de periode van 25 april 2022 tot 1 mei 2023.
Het faculteitsbestuur stelt de 3e Bestuurlijke Financiële Rapportage (BFR) 2021 vast en besluit deze aan te bieden aan het
College van Bestuur.
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Het faculteitsbestuur stelt het Leids Register Opleidingen (LRO) 2023-2024 vast en besluit deze aan te bieden aan het College
van Bestuur.
Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur om drs. M. van den Berg te benoemen tot lid van het facultair
stembureau voor de periode van 1 april 2022 tot 1 mei 2022.
Het faculteitsbestuur verleent per 17 februari 2022 onder dankzegging decharge aan prof. dr. F.M. Spieksma als
opleidingsdirecteur van de opleidingen BSc Wiskunde en MSc Mathematics.
Het faculteitsbestuur besluit om prof. dr. R.M. van Luijk te benoemen tot lid van de vaste commissie voor het C.J. Kokfonds voor
de periode van 1 maart 2022 tot 1 maart 2026.
Het faculteitsbestuur besluit om prof. dr. P.P. van der Werf te benoemen tot lid van de Toelatingscommissie van de opleiding
Sterrenkunde BSc voor de periode van 1 februari 2022 tot 1 november 2024.
Het faculteitsbestuur verleent per 1 februari 2022 onder dankzegging decharge aan prof. dr. S. Viti als lid van de
Toelatingscommissie van de opleiding Sterrenkunde BSc.
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Toelatingscommissie van de opleiding
Astronomy MSc voor de periode van 1 februari 2022 tot 1 november 2024:
- Dr. J.A. Hodge
- Dr. R.J. van Weeren
Het faculteitsbestuur verleent per 1 februari 2022 onder dankzegging decharge aan prof. dr. P.P. van der Werf als lid van de
Toelatingscommissie van de opleiding Astronomy MSc.
Het faculteitsbestuur besluit om prof. dr. M.T. Kriek te benoemen tot lid van de Examencommissie van de opleiding
Sterrenkunde BSc en Astronomy MSc voor de periode van 1 februari 2022 tot 1 november 2023.
Het faculteitsbestuur verleent per 1 februari 2022 onder dankzegging decharge aan prof. dr. I.A.G. Snellen als lid van de
Examencommissie van de opleiding Sterrenkunde BSc en Astronomy MSc.
Het faculteitsbestuur besluit om dr. A. De Almeida Vidotto te benoemen tot lid van de Opleidingscommissie van de opleiding
Astronomy MSc voor de periode van 1 februari 2022 tot 1 november 2024.
Het faculteitsbestuur verleent per 1 februari 2022 onder dankzegging decharge aan prof. dr. C. Keller als lid van de
Opleidingscommissie van de opleiding Astronomy MSc.
Het faculteitsbestuur besluit om de volgende personen te benoemen tot leden van de Opleidingscommissie van de opleiding
Sterrenkunde BSc voor de periode van 1 februari 2022 tot 1 november 2024:
- Dr. A. Monreal Ibero
- Dr. S. van Velzen
- Dr. N. van der Marel
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Het faculteitsbestuur verleent per 1 februari 2022 onder dankzegging decharge aan de onderstaande leden van de
Opleidingscommissie van de opleiding Sterrenkunde BSc:
- Dr. J. Bouwman
- Dr. R.J. van Weeren
- Dr. A.G.A. Brown
Het faculteitsbestuur stelt het facultair onderwijsjaarverslag 2020-2021 vast en besluit deze aan te bieden aan het College van
Bestuur.
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