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Rijn IJssel richt zich op Akzo-terrein voor nieuwe huisvesting
In de zoektocht naar een nieuwe onderwijslocatie gaat Rijn IJssel zich richten op de
voormalige Akzo-gebouwen aan de Velperweg. De locatie OHRA, aan de RijkswegWest in Arnhem is daarmee van de baan als mogelijke onderwijslocatie. Cvbvoorzitter Ben Geerdink: “De locatie aan de Velperweg heeft een aantal kwaliteiten,
waardoor we ons onderzoek hierop gaan toespitsen.”
Daarmee doelt Geerdink onder meer op de nabijheid van andere onderwijsclusters (eveneens
aan de Velperweg en aan het Kazerneplein). Geerdink: “Tevens biedt het terrein
kleinschaligheid, omdat het meerdere gebouwen omvat. Dat vinden we belangrijk omdat we
onze studenten een veilige omgeving willen bieden. Ook de bereikbaarheid van de locatie is een
pluspunt en de nabijheid van het bedrijfsleven, gericht op de techniek, is voor ons van belang.”
Vervolgfase
De volgende onderzoeksfase voor de voormalige AKZO-gebouwen houdt in dat verder gekeken
wordt naar de haalbaarheid van deze locatie binnen de kaders van Rijn IJssel. Hierbij zullen ook
de opleidingen betrokken worden. Deze vervolgfase duurt ongeveer drie maanden.
Medio 2020
Als ook dit onderzoek leidt tot een positieve uitkomst èn de vervolgstappen conform de
voorlopige planning verlopen, zal de nieuwe huisvesting voor Creatieve Industrie, Techniek &
ICT, Entree en Maatwerk, Educatie en Staf & Management medio 2020 kunnen worden
betrokken.
Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40, l.smid@rijnijssel.nl
of Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer 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.

