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Hogeschool draagt vier nieuwe experts voor

ODISEE VERSTERKT RAAD VAN BESTUUR
Odisee breidt haar Raad van Bestuur uit met vier experts uit alle hoeken van het werkveld.
Mark Block, Jean‐Paul Van Avermaet, Ann Demeulemeester en Luc Van der Sypt zijn
gerenommeerde experts uit respectievelijk de onderwijswereld, de bedrijfswereld, de sociale
sector en de auto‐industrie. “Hun sterke profielen vormen de ideale versterking voor onze
Raad van Bestuur en maken het ons als hogeschool mogelijk om sterker in de maatschappij te
staan”, aldus algemeen directeur Mia Sas. Hun mandaat loopt tot eind
.
Mark Block
Mark Block steunt op jarenlange ervaring in de onderwijssector. Vóór KAHO Sint‐Lieven fuseerde
tot Odisee was hij al jaar lang erebestuurder van de hogeschool en voorzitter van de vzw Sovo
KAHO. Bovendien is Mark Block bestuurder van de scholengemeenschap Archipel en de
fusieschool Oscar Romerocollege in Dendermonde, en van het Oost‐Vlaamse Centrum voor
Welzijnswerk. Daarnaast zetelt Block voor de opleiding Office management in de
visitatiecommissie van de Vlaamse Hogescholenraad VLHORA.
Jean‐Paul Van Avermaet
Als topman van beveiligingsfirma G S is Vlerick‐alumnus Jean‐Paul Van Avermaet een
vooraanstaand figuur in de bedrijfswereld. In het verleden was hij ook enkele jaren ceo van onder
meer restaurantketen Autogrill. Van Avermaet is voorts voorzitter van VOKA Metropolitan en
erevoorzitter van VOKA Oost‐Vlaanderen. Hij zetelt daarnaast onder andere in het bestuur van Het
Festival Van Vlaanderen‐Brussel en Casco Phil.
Ann Demeulemeester
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
zeker geen onbekende voor Odisee: voor de fusie tussen KAHO Sint‐Lieven en HUB zat ze in
immers in de Raad van Bestuur van laatstgenoemde.
Luc Van der Sypt
Als topman bij Volvo Cars Gent heeft Luc Van der Sypt ruim dertig jaar ervaring in de auto‐
industrie. Zijn specialisatie ligt vooral in het domein van de logistiek, operationele ontwikkeling en
industrieel onderhoud. Onder zijn coördinatie voerde Volvo Cars het geprezen ‘lean
/

manufacturing’‐systeem in. Dat Luc Van der Sypt zijn expertise ook voor een onderwijsinstelling als
Odisee inzet, is zeker geen verrassing: bij Volvo Cars was hij immers van dichtbij betrokken bij de
uitbouw van de Volvo Car Academy, het opleidings‐ en trainingscentrum van het autobedrijf.
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