
Besluitenlijst april 2021 faculteitsbestuur W&N 
Besluitnr. Besluit FB-datum
2104-7 Het faculteitsbestuur besluit het toegekende budget 1725 K€ vanuit het Nationaal Onderwijsprogramma toe te kennen aan 

instituten op basis van de groei van EER studenten (1/3) en het totaal onderwijscompartiment 2/3, (onder afdracht van 5% AEG). 
Een bedrag van k€400 wordt gereserveerd ter compensatie van het verlies bij de Hortus. Wanneer het CvB positief besluit op het 
voorstel van FWN over de Hortus, vervalt deze reservering.  Een bedrag van k€150 wordt gereserveerd voor de Teacher Support 
Desk/ICLON en wordt aangepast zodra het exacte bedrag bekend is. Voor beide reserveringen geldt dezelfde verdeelsleutel en zal 
5% AEG afdracht onderwijs ingehouden worden.

26-04-21

2104-6 Het faculteitsbestuur besluit een BAC in te stellen voor de leerstoel in de cryptografie bestaand uit onderstaande personen:                                                                                                                                                                                                               
Prof.dr. Frank van der Duijn Schouten (voorzitter) 
Prof.dr. Lenny Taelman (UvA) 
Prof.dr. Dion Gijswijt (TUDelft) 
Prof.dr. Aske Plaat (LIACS) 
Prof.dr. Nele Mentens (LIACS) 
Prof.dr. Ronald Luijk (MI) 
Samuel Tiersma (studentlid) 
Marieke van den Berg (HR-adviseur; secretaris)

26-04-21

2104-04 Het faculteitsbestuur besluit de benoemingstermijn van prof. dr. Frank van der Duijn Schouten als Wetenschappelijk directeur ad 
interim van het Mathematisch Instituut te verlengen voor de periode van 1 mei 2021 tot 30 juni 2021.

21-04-21

2104-03 Het faculteitsbestuur besluit tot (her)benoeming over te gaan van de volgende leden voor de Raad van Advies van het LACDR voor 
de periode 1 april 2021 tot 1 april 2026: 
- Frans Russel (voorzitter)
- Ton Rijnders 
- Bert Tuk
- Carmen van Vilsteren
- Bert Leufkens

14-04-21

2104-02 Het faculteitsbestuur besluit, onder voorbehoud van instemming van de faculteitsraad, 
de OER’en van de FWN-opleidingen voor het jaar 2021-22 vast te stellen.

14-04-21

2104-01 Het faculteitsbestuur verleent per 7 april 2021 onder dankzegging decharge aan Prof.dr.ir. W. Kraaij als directeur van het Data 
Science onderzoeksprogramma van de Universiteit Leiden. 

07-04-21
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