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Besluitenlijst faculteitsbestuur november/december 2017 
 
November 2017 
 
1711-01 Het faculteitsbestuur stelt het herziene artikel 14 van het faculteitsreglement betreffende de 

Opleidingscommissie vast en legt deze ter instemming voor aan de FR.  
 
1711-02 Het faculteitsbestuur stemt in met de voordrachten van de WD en OD van het LIC voor de 

Opleidingscommissie van de BSc LST, de Examencommissie van de BSc LST en de 
Toelatingscommissie van de BSc LST.  

 
1711-03 Het faculteitsbestuur stemt in met de voordrachten van de WD en OD van het LIC voor de 

Opleidingscommissie van de BSc MST, de Examencommissie van de BSc MST en de 
Toelatingscommissie van de BSc MST. 

 
1711-04 Het faculteitsbestuur besluit dr. N. Pandor te benoemen op de Oort wisselleerstoel 2018. 
 
1711-05 Het faculteitsbestuur besluit tot een tenured aanstelling van een UHD-positie bij het LIC.  
 
1711-09 Het faculteitsbestuur stelt de voordracht vast voor de leerstoel ‘Milieuchemie en toxicologie’ bij 

het CML en draagt de benoeming voor aan het CvB.  
 
1711-11 Het faculteitsbestuur besluit het College te verzoeken om Naturalis bevoegd te verklaren voor 

de vestiging van een bijzondere leerstoel ‘Global Change and Marine Ecosystems’ bij het CML. 
 
1711-12 Het faculteit besluit tot een tenured aanstelling van een UHD-positie bij het IBL. 
 

December 2017 
 
1712-01 Het faculteitsbestuur stelt het dossier ‘International BSc of BioScience’ ten behoeve van de 

NVAO-accreditatie vast en legt deze ter goedkeuring voor aan het College.  
 
1712-02 Het faculteitsbestuur stelt de zelfevaluatie van de MSc Industrial Ecology vast en legt deze, na 

vaststelling door TBM TU Delft, ter goedkeuring voor aan het College.  
 
1712-03 Het faculteitsbestuur besluit om dhr. dr. R.M. van der Rijst te benoemen als extern lid van de 

Examencommissie van de BSc-opleiding MST voor de periode van 11 december 2017 tot 1 
november 2020.  

 
1712-04 Het faculteitsbestuur besluit om een benoemingsadviescommissie (BAC) in te stellen voor de 

leerstoel ‘Natural Product Chemistry’ en benoemt als leden van de BAC: 
 - Mw. Prof. dr. C.M.J.E. van den Broucke-Grauls (VUmc)  
 - Dhr. Prof. dr. H.P. Spaink (WD IBL, voorzitter)  
 - Dhr. Prof. dr. G.P. van Wezel (IBL)  
 - Mw. Prof. dr. V. van Noort (Leuven/IBL)  

- Dhr. Prof. dr. H.S. Overkleeft (LIC) 
- Dhr. Prof. dr. T.H.M. Ottenhoff (LUMC)  
- Dhr. Prof. dr. H. Irth (LACDR)  
- Dhr. Prof. dr. G.R. de Snoo (decaan)  
- Dhr. Lukas Kiefer (MSc student Biology)  


