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René Leber, Kees Hoogvorst, Otto Kelderman, Stephan Plender, Lydie van der Graaff,
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Karim Rahbi
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Ruben Ras

1. Opening/ Vaststellen agenda.
2. Notulen 11 juli:
Zonder wijzigingen aangenomen
3. Medelingen uit de MR’en
Geen opmerkingen, nog geen vergaderingen gehad.
4. Stand van zaken vorming clusters
5. Herinrichting teams H/V Clusters
Na het vertrek van een van de beoogde teamleiders voor Porteum is de afweging gemaakt
om deze functie te vervangen, dan wel op een andere manier in te vullen. Dit heeft er in
geresulteerd dat deze functie niet opnieuw ingevuld word, maar een ander model te kiezen.
Dit zou resulteren in zes teamleiders die voor drie jaar geen lesgevende taken op zich nemen.
De teams zullen naar verwachting redelijkerwijs van gelijke grootte zijn. De rectoren vragen
om een positief advies van de clusterraad teneinde deze herinrichting in werking te stellen.
6. Geüpdatete versie van de planning
Kerngroep heeft nog niet vergaderd, in de eerste bijeenkomst (24-08-2020) zal dit aan de
orde komen en zal daarna aan de clusterraad worden aangeboden.
7. Vergaderfrequentie
Vergaderschema wordt door de voorzitter gepresenteerd.
8. Vragenlijst Porteum tweetalig onderwijs
Concept vragenlijst (V2.0) wordt voorlegt aan de clusterraad. We bespreken deze en hebben
enkele aan- en opmerkingen. Rectoren nemen deze mee richting het onderzoeksbureau.
9. Rondvraag
Start van de dag loopt nog niet overal even soepel: zit in de opstartfase, zitten nog wat
schoonheidsfoutjes in.
Ontdekkingsroute is ook nog niet voor iedereen duidelijk: ook hier, zit in de opstartfase loopt
hopelijk binnenkort soepeler. Periode 1 wordt ingevuld met Leren Leren.
Er zijn signalen dat er géén formatieve ruimte is vrijgemaakt voor het volgen van de TTO
opleidingen. Dit is niet correct, er is namelijk wel formatieve ruimte. De mensen die zich
hebben opgegeven worden uitgenodigd voor een gesprek.
10. Terugkoppeling na de pauze
11. Actielijst

12. Besluitenlijst
Gevraagd: advies voor herinrichting teams HV Cluster
De clusterraad geeft een positief advies met betrekking tot de adviesvraag.
De clusterraad vaardigt Stephan Plender af voor de Financiële Commissie.
De clusterraad installeert Ruben Ras als vervangend voorzitter.

