
 

Besluitenlijst mei - juli 2021 faculteitsbestuur W&N 
Besluitnr. Besluit FB-datum
2107-14 Gezien het positieve advies van het LUF, besluit het FB, akkoord te gaan met de toekenning van een gift van Google 

aan een PhD bij het LION.  
12-07-21

2107-10 Het faculteitsbestuur besluit prof. Dr. Floske Spieksma te herbenoemen tot plaatsvervangend wetenschappelijk 
directeur MI van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

12-07-21

2107-9 Het faculteitsbestuur besluit, gehoord de WERA en de instituutsraad, prof. Dr. F. de Haas te benoemen tot 
wetenschappelijk directeur ad interim van het MI ad interim voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 
december 2021.

12-07-21

2107-7 Het FB verlengt de benoeming van Arnold Tukker als WD van het CML voor 1 jaar van 1 september 2021 t/m 31 
augustus 2022.

12-07-21

2107-6 Na de instemming van de FR, besluit het FB het gewijzigde plan kwaliteitsafspraken 2022-2024 inhoudelijk en 
financieel definitief vast te stellen.

12-07-21

2107-5 Het faculteitsbestuur stelt, na positieve instemming van de faculteitsraad,  het reglement voor Selectie en Plaatsing 
voor de numerus fixus BFW 2022-2023 defintief  vast.

12-07-21

2107-4 Het FB gaat akkoord met de samenstelling en inhoud van het informatiedossier t.b.v. de visitatie van de 
bacheloropleiding Biologie, de masteropleiding Biology en de specialisatie Science Communication and Society, op 
voorwaarde van opvolging van de adviezen. 

12-07-21

2107-3 Het FB gaat akkoord met het voorliggende plan van uitvoering voor de midterm review onderwijs van de 
opleiding(en) Governance of Sustainability en Industrial Ecology, met de instelling van de voorgestelde 
midtermcommissie en met de vraagstelling aan deze commissie. Daarnaast stemt het bestuur in met de 
voorgestelde samenstelling van het informatiedossier. 

07-07-21

2107-2 Het FB verlengt de benoeming van Hermen Overkleeft als WD van LIC voor 1 jaar van 1 juli 202 tot en met 30 juni 
2022.

07-07-21

2106-12 Het FB stelt, met instemming van de FR, de OERen vast. 21-06-21
2106-11 Het FB gaat akkoord met het aanbrengen van differentiatie in het toekennen van de facultaire onderwijsprijs. 21-06-21
2106-7 Het faculteitsbestuur stemt in met het voorstel voor de inhoudelijke besteding van de kwaliteitsmiddelen, 

uitgezonderd het voorstel voor Wisk4all, en legt het voorstel voor instemming voor aan de faculteitsraad.
14-06-21

2106-2 Herbenoeming Raad van Advies STWR: goedgekeurd 02-06-21
2106-1 Benoemingen Raad van Advies LION: goedgekeurd 02-06-21
2105-2 Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur onder dankzegging E.A. van den Ende per 1 mei 2021 te 

dechargeren als voorzitter van het facultair stembureau.
26-01-00


