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directie Onderwijs & Vorming 
---  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Hogeschool Gent 

Aanduiding van twee vertegenwoordigers in de bestuurlijke 

geleding van het inrichtingsorgaan 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

Mevrouwen en mijne Heren, 

 
Bij provincieraadsbesluit van 13 juni 2001 werd de fusie van de Mercator 
Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen met de Vlaamse Autonome 
Hogeschool Gent (HoGent) goedgekeurd.  
 
Eén van de bestuursorganen van HoGent was de raad van bestuur. Deze raad 
van bestuur stond in voor het globaal en overkoepelend beleid van de 
hogeschool.  
 
In de overeenkomst tot fusie van de Mercator Hogeschool met de Autonome 
Hogeschool Gent stond dat, in overeenstemming met artikel 258bis, 3° a) van 
het hogeschooldecreet, behalve de verkozen leden, volgende leden aangeduid 
werden in de raad van bestuur van HoGent:  
 
• 2 vertegenwoordigers door de Provincie Oost-Vlaanderen; 
  
• 2 vertegenwoordigers door de stad Gent;  
 
• 3 vertegenwoordigers door de sociaal-economische en culturele milieus;  
 
• 5 vertegenwoordigers door GO! Gemeenschapsonderwijs.  
 
Artikel 261 van het hogeschooldecreet bepaalde dat het mandaat van de leden 
van de raad van bestuur 4 academiejaren duurde en hernieuwbaar was.  
 
Op 1 oktober 2013 werd HoGent omgevormd tot een publiekrechtelijke 
hogeschool ingevolge het bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende regeling 
van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke 
hogescholen.  
 
Op 25 april 2013 keurde de raad van bestuur daarom een nieuw Organiek 
reglement HoGent goed.  
 
Volgens artikel 1 bestaat het bestuur van HoGent uit:  
- een inrichtingsorgaan;  
- een bestuursorgaan (het bestuurscollege);  
- een algemeen directeur. 
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Het inrichtingsorgaan oefent de taken uit toegekend door de artikelen 10 en 11 
Bijzonder Decreet 13 juli 2012. Zo houdt het inrichtingsorgaan toezicht op het 
vervullen van de zending van de hogeschool door het bestuurscollege en staat 
het bestuurscollege met raad terzijde (artikel 4).  
 
Het inrichtingsorgaan bestaat uit drie geledingen, met name een bestuurlijke 
geleding, een personeelsgeleding en een studentengeleding (artikel 5).  
 
Volgens artikel 15 Bijzonder Decreet 13 juli 2012 bestaat de bestuurlijke 
geleding uit:  
 
1° vertegenwoordigers van door het organiek reglement aangewezen 
instanties, meer bepaald :  
a) voor de werking van de hogeschool relevante provinciale en lokale 
overheden;  
b) eventueel, voor zover het organiek reglement daartoe besluit, 
onderwijsinrichtende machten;  
 
2° gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele milieus.  
 
In toepassing hiervan bestaat volgens artikel 6, § 1 van het Organiek reglement 
HoGent de bestuurlijke geleding uit dertien leden waarvan  
 
1° vier vertegenwoordigers van de lokale besturen:  
a) namens de Stad Gent: twee vertegenwoordigers;  
b) namens de Provincie Oost-Vlaanderen: twee vertegenwoordigers;  
 
2° twee vertegenwoordigers van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap;  
 
3° zeven gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele 
milieus, gecoöpteerd door een gemeenschappelijke vergadering van de in 1° 
en 2° bedoelde vertegenwoordigers, de personeelsgeleding en de 
studentengeleding, onder leiding van de voorzitter en beslissend bij 
meerderheid van stemmen. De coöptatie geschiedt op voordracht van de 
vertegenwoordigers bedoeld in 1° en 2° en volgens de procedure beschreven 
in het huishoudelijk reglement.  
 
Maximum twee derde van de leden van de bestuurlijke geleding mag van 
hetzelfde geslacht zijn. De in §1, 3° bedoelde gemeenschappelijke vergadering 
kan slechts tot coöptatie overgaan indien bij de voordracht rekening werd 
gehouden met bovenvermeld quorum. Ook bij de aanduiding van de 
vertegenwoordigers bedoeld in §1, 1° en 2° wordt bij voorkeur gestreefd 
naar een vertegenwoordiging die bestaat uit evenveel personen van het 
ene geslacht als van het andere geslacht (artikel 6, § 3).  
 
De leden van de bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan moeten 
voldoen aan de door het inrichtingsorgaan opgestelde profielschets. Dit profiel 
omvat volgende voorwaarden:  
 
° affiniteit hebben met het onderwijs en in het bijzonder de missie en de 
doelstellingen van de Hogeschool Gent onderschrijven;  
 
° onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming van het 
inrichtingsorgaan;  
 
° beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;  
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° toezicht in teamverband kunnen uitoefenen (artikel 6, § 4).  

Het mandaat van de leden van het inrichtingsorgaan duurt vier academiejaren 

en is hernieuwbaar (artikel 9).  

In geval van vroegtijdige beëindiging van een mandaat van een lid behorende 

tot de bestuurlijke geleding wordt dit mandaat voltooid door de persoon 

aangeduid of gecoöpteerd volgens dezelfde regels als het initieel aangeduide 

of gecoöpteerde lid (artikel 11, § 2). Dit betekent dat het mandaat van de 

nieuwe provinciale vertegenwoordigers afloopt aan het einde van het 

academiejaar 2020-2021.  

Het inrichtingsorgaan vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo dikwijls als 

de belangen van de Hogeschool Gent het vereisen (artikel 16). 

Uw vergadering wordt uitgenodigd om de twee vertegenwoordigers van de 

Provincie Oost-Vlaanderen in de bestuurlijke geleding van het 

inrichtingsorgaan van de Hogeschool Gent aan te duiden. 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Kurt Moens 
 


