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Agenda nr. 1/10 Artesis - Plantijn Hogeschool. Aanduiding provinciale 
vertegenwoordiging. Goedkeuring.

De Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen wordt bestuurd door een 
inrichtingsorgaan en een bestuursorgaan.

Het inrichtingsorgaan is samengesteld uit een:
- bestuurlijke geleding bestaande uit: 

o 9 vertegenwoordigers van de inrichtende machten, waarvan:
 4 aangeduid door de provincie Antwerpen;
 3 door het gemeenschapsonderwijs ;
 2 door de stad Antwerpen.

o 4 gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele 
milieus, gecoöpteerd door een gemeenschappelijke vergadering van 
de leden van de bestuurlijke geleding, de personeelsgeleding en de 
studentengeleding.

- personeelsgeleding bestaande uit 6 vertegenwoordigers;
- studentengeleding bestaande uit 2 vertegenwoordigers.

Het bestuursorgaan is samengesteld uit: 
- ambtshalve bestuurders, bestaande uit de voorzitter, de algemeen directeur 

en de algemeen beheerder;
- niet-ambtshalve bestuurders, benoemd door het inrichtingsorgaan, op 

voordracht van de ambtshalve bestuurders.

Overeenkomstig het provinciedecreet moeten de mandaten van de bestuurders in 
het inrichtingsorgaan vernieuwd worden bij het begin van een nieuwe legislatuur.

De provincieraad moet daarom vier vertegenwoordigers aanduiden voor de 
bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan en twee voor het bestuursorgaan.

Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden 
volgende personen aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen 
in het inrichtingsorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen: 

- de heer Luk Lemmens, gedeputeerde
- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid
- mevrouw Ilse Jacques, provincieraadslid
- de heer Eddy Verhaeven, provincieraadslid.

De twee eerstgenoemde personen worden ook aangeduid als vertegenwoordigers 
van de provincie Antwerpen in het bestuursorgaan.



Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 7 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden 
volgende personen aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen 
in het inrichtingsorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen: 

- de heer Luk Lemmens, gedeputeerde
- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid
- mevrouw Ilse Jacques, provincieraadslid
- de heer Eddy Verhaeven, provincieraadslid.

Artikel 2:
Bij geheime stemming en met meerderheid van de geldige stemmen worden 
volgende personen aangewezen als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen 
in het bestuursorgaan van de Artesis – Plantijn Hogeschool Antwerpen:

- de heer Luk Lemmens, gedeputeerde
- mevrouw Lili Stevens, provincieraadslid.


