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Wijkbericht  februari 2022 

Kromme Rijn College i-LaB! komt tijdelijk naar 
Ramsesdreef   
Het schoolgebouw aan de Ramsesdreef 190 wordt sinds een aantal jaar gebruikt als tijdelijke huisvesting 
voor scholen die verbouwen of wachten op nieuwbouw.  Zoals u misschien gemerkt heeft is in januari de 
vorige school, LEF, verhuisd naar hun nieuwe locatie.  Het pand wordt nu tijdelijk beheerd door Ad Hoc. 
Volgens planning komt er vanaf mei een nieuwe school in; het Kromme Rijn College. Deze school groeit en 
krijgt er op termijn (2024-2025) een tweede locatie bij. Om deze groei voor nu op te vangen komt het i-LaB 
naar de Ramsesdreef. 

Het i-LaB! van het Kromme Rijn College 
Kromme Rijn College is de Utrechtse school voor 
voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren die tijdens 
hun schoolloopbaan worden belemmerd door hun 
eigen gedrag. Op het i-LaB! zitten leerlingen die naar 
binnen keren bij spanningen (imploderen, 
internaliseren): ze trekken zich in zichzelf terug. De 
specifieke aanpak in het i-LaB! helpt deze jongeren om 
weer terug te keren naar het regulier onderwijs. 

Aan de Ramsesdreef is plaats voor maximaal honderd 
i-LaB! Leerlingen, verdeeld over negen lokalen. Deze
meisjes en jongens zijn tussen 11 en 17 jaar oud. Ze
zitten in het eerste, tweede of derde leerjaar en krijgen
les op niveau van praktijkonderwijs, vmbo, havo of
vwo.

Een deel van de leerlingen maakt gebruik van 
taxi’s/leerlingenvervoer om naar school te gaan. De 
school en de gemeente zullen in overleg met de buren, 
eventuele (parkeer)overlast zoveel mogelijk 
voorkomen. 

Werkzaamheden 
Voor de verhuizing van het i-LaB! naar Ramsesdreef 
190 moet nog een kleine verbouwing plaatsvinden in 
dit schoolgebouw. Ook wordt de fietsenstalling op het 
schoolplein verwijderd. Momenteel wordt een 
aannemer gezocht. Het is niet zeker of de school in 
mei verhuist of na de zomervakantie. 

Het i-Lab! zal vóór de verhuizing, een informatiebrief 
verspreiden in de buurt. In deze brief stelt de school 

zich aan u voor en nodigt het team u uit voor een 
kennismaking.  

Planning: 
• April-mei 2022 of  zomer 2022

interne verbouwing en verwijderen
fietsenstalling

• Mei 2022 of augustus 2022
verhuizing i-LaB! naar tijdelijke locatie
Ramsesdreef

• 2024-2025
verhuizing i-Lab! naar eigen schoolgebouw

Meer informatie? Heeft u vragen?  
Over de komst van het i-Lab! kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met de directeur van het Kromme 
Rijn College, Wim van Ruitenbeek, via mail: 
wimvanruitenbeek@krommerijncollege.nl  
of telefonisch via 06 14 79 40 04. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
projectleider van de gemeente, via telefoonnummer 
14 030 of via onderwijshuisvesting@utrecht.nl. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, 
of via telefoonnummer 14 030. 
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