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Rijn IJssel-student én Nederlands Kampioen survivalrun valt wederom in de prijzen

Jesse de Heer wint CIOS Arnhem Award 2017
De 21-jarige Jesse de Heer (geboren in Wageningen, woonachtig in Veenendaal)
heeft de CIOS Arnhem Award 2017 gewonnen. De CIOS-award is een prijs die
jaarlijks wordt uitgereikt aan een student van Rijn IJssel CIOS Arnhem die een
bijzondere prestatie heeft neergezet en een voorbeeld is voor andere studenten.
De prijsuitreiking vond plaats tijdens het diplomeringsfeest, donderdag 13 juli op
CIOS-locatie Beukenlaan in Arnhem.
Jesse de Heer volgt binnen zijn CIOS Arnhem-opleiding de uitstroomrichting Trainer/coach
buitensport. De jury roemt zijn prestaties. Zo heeft hij in de voorbereiding op het EK
Obstacle Run een internationaal trainingsweekend met elf landen georganiseerd en behaalde
hij onlangs met een groep CIOS-studenten de top van de Mont Blanc.
Uit het juryrapport: ‘Jesse is een sporter in hart en nieren die op school het maximale uit
zichzelf haalt en graag uitdagingen aangaat. Hij weet studie en topsport op hoog niveau
goed te combineren.’
“Ik wist van niets. Ik ben verbaasd.”
Dit jaar zijn zes studenten voorgedragen voor de CIOS Arnhem Award 2017. Deze zes
kandidaten wisten van tevoren niet dat zij voorgedragen waren. “Ik was verbaasd dat ik op
het podium mocht zitten naast de andere vijf genomineerden. Ik wist van niets. Dat ik de
Award gewonnen heb, is geweldig. Ik ga ervan genieten, maar nu eerst mijn diploma
ondertekenen”, aldus Jesse de Heer.

Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter Leo Smid, 06 43 56 08 40,
l.smid@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 aan meer dan 11.000 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.

