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Open dagen Rijn IJssel

Vakwedstrijden mbo op open dagen Rijn IJssel
Studenten uit het hele land van de mbo-opleidingen verpleegkundige, verzorgende
IG en modeontwerper laten bij Rijn IJssel in Arnhem zien hoe goed zij in hun vak
zijn. Dit doen zij op 25, 26 en 27 januari tijdens de voorrondes van Skills Heroes, dé
jaarlijkse vakwedstrijden van het mbo. Inzet is een plek in de landelijke
finalewedstrijden van Skills Heroes op 15, 16 en 17 maart op diverse locaties in
Overijssel waaronder de IJsselhallen in Zwolle. Bezoekers zijn van harte welkom
deze voorrondewedstrijden bij te wonen.
De voorrondewedstrijden vinden voor een deel tegelijkertijd plaats met de open dagen die Rijn
IJssel houdt op 26 en 27 januari. De voorrondes voor de richtingen verpleegkundige en
verzorgende IG vinden plaats op 25, 26 en 27 januari, van 8.00 – 19.00 uur op locatie
Kronenburgsingel 16 in Arnhem, die van modeontwerper op zaterdag 27 januari, van 9.00 –
17.00 uur op locatie Thorbeckestraat 6 in Arnhem.
Studenten Rijn IJssel
Vier studenten van Rijn IJssel doen mee aan de voorrondes: Marjolein Mallee (20) uit Wijchen
neemt deel aan de wedstrijd Verzorgende IG en Nienke Vos (20) uit Heteren doet mee aan
Verpleegkundige. Zaterdag laten Femke Peters (19) uit Velp en Shanice Taribuka (19) uit
Barneveld zien wat zij kunnen in de wedstrijd Modeontwerper.
Open dagen 26 en 27 januari
Op de open dagen zijn naast de twee locaties waar de vakwedstrijden plaatsvinden, ook alle
andere locaties van Rijn IJssel in Arnhem, Wageningen, Bemmel, Elst en Ulft open. Alle
belangstellenden die een mbo-opleiding willen doen zijn op vrijdag 26 januari van harte

welkom, van 15.00 – 20.00 uur en op zaterdag 27 januari van 10.00 – 15.00 uur. Kijk op
www.rijnijssel.nl/opendagen voor een overzicht van de opleidingen per locatie.
Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter/woordvoerder 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.

