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Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie 
in de regio Arnhem. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft gehaald is klaar 
voor de toekomst. 

Voor Rijn IJssel verrichten wij onderhoudswerkzaamheden voor 11 gebou-
wen. Wij monitoren de installaties door middel van conditie metingen. 
De gegevens hieruit verwerken wij in een meer jaren onderhouds plan 
(MJOP). Storingsopvolgingen verrichten wij volgens de in het service level 
agreement (SLA) vastgestelde responcetijden. 

1995 t/m heden
Preventief onderhoud
Curatief/Correctief onderhoud 

Op aanvraag
Op aanvraag

Elektrotechnische installatie
Noodverlichtings installatie
Inbraakdetectie installatie
NEN 3140 inspecties

Camera bewakings installatie (CCTV)
Brandmeld installatie
Bliksembeveiliging installatie
Overspanningsbeveiligings installatie
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Om studenten een goede opleiding te kunnen bieden 
hanteert Rijn Ijssel vier kernwaarden; betrouwbaarheid, 
betrokken, inspirerend en zelfbewust. Deze waarden gelden 
voor iedereen die betrokken is bij Rijn Ijssel.

Samenwerking
De samenwerking van Rijn IJssel met Rijkaart Elektrotech-
niek BV vindt op meerde wijzen plaats.Voor projecten is dit 
vanuit Rijn Ijssel Facilitair met onze afdeling projecten. En 
op service gebied werkt onze afdeling Service Loket vanuit 
een gezamelijk opgesteld Service Level Agreement aan het 
periodiek onderhoud.

Over Rijn IJssel
Rijn Ijssel biedt jongeren en volwassenen de kans zich te 
ontwikkelen, een vak te leren en een diploma te behalen.
Rijn Ijssel werkt nauw samen met het bedrijfsleven in de 
regio Arnhem.  Praktijkervaring is immers crusiaal voor een 
beroepsopleiding. Door deze samenwerking laat Rijn Ijssel 
de studenten kennis maken met delaatste ontwikkelingen 
in hun aanstaande beroep.
Met een diploma van Rijn Ijssel ben je klaar om aan de 
slag te gaan op de arbeidsmarkt. Wie nog verder wil leren, 
bijvoorbeeld in het hbo, kan doorstromen naar een
vervolgopleiding.

Rijn IJssel


