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Jan Smets geeft fakkel door op januari

ANN DEMEULEMEESTER
NIEUWE VOORZITTER ODISEE
Ann Demeulemeester wordt vanaf januari de nieuwe voorzitter van hogeschool Odisee. Ze
neemt de fakkel over van Jan Smets, die sinds +,, voorzitter was van de instelling.
Demeulemeester neemt het voorzitterschap op voor een periode van vijf jaar. “Ik kijk ernaar
uit om samen met de Raad van Bestuur enkele belangrijke uitdagingen aan te gaan, zoals
diversiteit en talentontwikkeling.”
Expertise in sociale sector en hoger onderwijs
Met Ann Demeulemeester verwelkomt Odisee een vrouw met een grote expertise in de sociale
sector en het hoger onderwijs. Demeulemeester, van opleiding pedagoge, is voormalig algemeen
secretaris van de werknemersorganisatie ACW, ondervoorzitter van de accreditatieorganisatie
NVAO en sinds begin dit jaar algemeen directeur bij vzw Familiehulp. Daarnaast zetelt ze in de
Raad van Bestuur van onder meer het Netwerk tegen Armoede en Emmaüs. Demeulemeester is
geen onbekende voor Odisee: voor de fusie tussen KAHO Sint‐Lieven en HUB zat ze in de Raad van
Bestuur van laatstgenoemde.
Talenten van studenten ontwikkelen
Demeulemeester is verheugd het voorzittersmandaat te kunnen opnemen bij Odisee: “De
hogeschool heeft een duidelijke missie, met een stevige verankering in Vlaanderen, zowel in de
hoofdstad als in enkele belangrijke Vlaamse centrumsteden. Brussel is een belangrijke
economische hub met een rijk cultureel leven: beslist een meerwaarde voor studenten. Met ook
een sterke aanwezigheid in Dilbeek, Schaarbeek, Aalst, Sint‐Niklaas en Gent, de studentenstad bij
uitstek, willen we de Odisee‐opleidingen verder verankeren in het werkveld. Odisee zet in op state‐
of‐the‐art onderwijs en diversiteit, en wil de talenten van studenten maximaal ontwikkelen: een
belangrijke uitdaging waar ik met de volledige Raad van Bestuur graag mijn schouders onder zet.”
Jan Smets 2 jaar voorzitter
Ann Demeulemeester volgt Jan Smets op, die sinds :: aan de hogeschool was verbonden.
Tussen :: en ::; was hij voorzitter van hogeschool EHSAL, die vervolgens samen met
VLEKHO, HONIM en de KU Brussel de Hogeschool‐Universiteit‐Brussel werd. Die laatste
fusioneerde in ::; met KAHO Sint‐Lieven tot Odisee. “In een almaar evoluerend
hogeronderwijslandschap wist Jan Smets met vaardige hand de instelling op koers te houden.
Mede dankzij hem is Odisee vandaag een stabiele fusieorganisatie met een duidelijke missie en een
kwalitatief opleidingsaanbod voor diverse doelgroepen. De studenten vormden al die jaren zijn
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belangrijkste focus. Samen met de Odisee‐professionals en de directie van Odisee heeft hij een
stevig fundament gelegd waarop ik in de toekomst kan voortbouwen”, aldus Ann
Demeulemeester.
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