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Focus op maatschappelijke rol van hoger onderwijs

JORIS ROSSIE
NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR ODISEE
Brussel, 10 mei 2017 – Joris Rossie wordt de nieuwe algemeen directeur van hogeschool
Odisee. Naast de campus in Brussel heeft Odisee ook vestigingen in Aalst, Sint-Niklaas en
Gent. Rossie volgt Mia Sas op, die op 1 mei afscheid nam van de hogeschool na een
carrière van meer dan 40 jaar.
Joris Rossie (50) studeerde geschiedenis (Universiteit Gent), internationale politiek (Universiteit
Antwerpen) en haalde een MBA general management aan de Vlerick Leuven Gent School for
Management. Hij werkte o.a. bij uitwisselingsorganisatie AFS, de Vlaamse gemeenschap en CJP
(Cultureel Jongeren Paspoort). Tot 2016 was hij gedelegeerd bestuurder bij Oxfam wereldwinkels vzw /
Oxfam Fairtrade cvba. “Hoewel hij geen directe onderwijservaring heeft, bezit Joris Rossie een brede
expertise in het aansturen van organisaties. Met zijn maatschappelijk engagement en zijn
managementcapaciteiten zijn wij ervan overtuigd dat hij de geknipte man is om onze hogeschool de
volgende jaren te leiden”, aldus Ann Demeulemeester, voorzitter van de Raad van bestuur van Odisee.
Hoger onderwijs moet emanciperen
Rossie is verheugd met zijn aanstelling als algemeen directeur bij Odisee: “De hogeschool heeft een
duidelijke missie, met een stevige verankering in Vlaanderen: het is een verhaal dat ik graag wil
uitdragen.” De nieuwe algemeen directeur vindt alvast dat het hoger onderwijs een belangrijke plaats
heeft in de maatschappij. “Ik werkte voor diverse actoren in de samenleving. Van al die spelers is het
onderwijs veruit de belangrijkste. Ikzelf ben overigens het resultaat van de democratisering in het
onderwijs en geloof heel sterk in (hoger) onderwijs als hefboom tot maatschappelijke emancipatie.
Scholen mogen geen instrumenten zijn die de maatschappelijke ongelijkheid in de samenleving
reproduceren; ze moeten een hefboom zijn voor sociale mobiliteit en een middel tot emancipatie. Dat
die opdracht vandaag een nieuwe invulling krijgt, is overduidelijk in steden als Brussel en Gent. Ik ben
verheugd dat Odisee het voortouw neemt in die evolutie.”
Boeiende jaren
Joris Rossie volgt Mia Sas op, na een carrière van 41 jaar in de instelling. Ze was directrice van het
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie 'Parnas' te Dilbeek, leidde de Iris Hogeschool
Brussel en werd voorzitter van het professioneel onderwijs bij EHSAL (later HUB, HUB-KAHO en ten
slotte Odisee). Als algemeen directeur van Odisee werkte ze o.a. aan de integratie van de HBO5opleidingen, wist ze de structuur van fusie-organisatie Odisee te consolideren en loodste ze die door
een succesvolle instellingsaudit. Ann Demeulemeester: “In een financiële omgeving die door de
overheidsbesparingen niet erg stimulerend is en in een hogescholenlandschap dat de laatste jaren fel
veranderde, is Odsee erin geslaagd een stevige instelling te worden met een solide organisatiestructuur,
een heldere missie en een set met gemeenschappelijke waarden. Wij zijn Mia Sas heel dankbaar voor
haar onmisbare bijdrage hieraan.” Joris Rossie is er alvast van overtuigd dat er boeiende jaren
aankomen: “De Odisee-professionals en de directie van Odisee hebben een stevig fundament gelegd
waarop ik kan voortbouwen. Ik besef dat ik het gezicht mag zijn van een mooie organisatie en een
geëngageerde groep collega’s. Het is mijn ambitie om in de geest van mijn voorgangers verder te
bouwen aan het Odisee-verhaal, door mensen samen te brengen, consensus te zoeken en gedragen
beslissingen te nemen”, aldus Joris Rossie.
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Over Odisee
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, Sociaal-Agogisch Werk,
Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse vervolgopleidingen. De
instelling wil state-of-the-art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal talentbeleid waarbij
superdiversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten zijn. Ze heeft campussen in Aalst,
Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Voor meer info, surf naar www.odisee.be.
Contact (niet voor publicatie)
Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee, T: 02-210 12 27, E:
filip.clarisse@odisee.be
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