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Skills The Finals in RAI Amsterdam

Zeven studenten van Rijn IJssel in finales mbo-vakwedstrijden
Wie wordt de beste student fietstechnicus, modeontwerper, marketing,
hotelreceptionist of onderwijsassistent? Zeven studenten van Rijn IJssel maken
kans op deze titel, want zij staan zaterdag 18 maart in de landelijke finales van
Skills Heroes, de mbo-vakwedstrijden.
Joëlle van der Snee (18) uit Ede Romée Hagedoorn (19) uit Arnhem strijdt in de categorie
‘mode ontwerpen’ om de eerste plaats en Kasper Goorman (22) uit Zevenaar in de categorie
‘fietstechnicus’. De andere vijf studenten van Rijn IJssel die in de finale staan, zijn in de
categorie ‘marketing’ Lisa Geurts (17) uit Kesteren en Minke Scheffer (17) uit Beek; in de
categorie ‘onderwijsassistent’ Marjolein van Es (22) uit Aalten en. Tot slot gaat in de
categorie ‘hotelreceptionist’ Thijs Lindhout (18) uit Bennekom voor de eerste plaats.
De nationale finale van Skills Heroes is van 16 tot en met 18 maart in de RAI in Amsterdam.
Ruim 300 mbo-talenten uit heel Nederland strijden in 50 wedstrijdrichtingen om de titel
beste vakman of vakvrouw.
Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43560840, l.smid@rijnijssel.nl
of Karin Jansen, 06 28557391, k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en
gemeenten geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs van circa 11.500 studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk
Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte leeromgeving biedt met
flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden, intensieve begeleiding en het
gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om
op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

