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KenniscampusEde

achtergrond, participanten
Negen partijen, Het Streek, Aeres groep met
het Groenhorst college en PTC+, ROC A12,
CHE, Woonstede, Idealis en de gemeente Ede,
werken samen om in Ede een hoogwaardige
Kenniscampus Ede te realiseren. Het wordt een
verbintenis van beroepsonderwijs, vmbo, mbo en
hbo, in combinatie met woonvoorzieningen. Met
een regionale verankering en laagdrempelige
onderwijsvoorzieningen biedt Kenniscampus Ede
een sterke kennis- en onderwijsinfrastructuur
en zorgt zij voor een nieuwe instroom aan
studenten en scholieren.
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KenniscampusEde
kernboodschap

De kernboodschap
van KenniscampusEde:

Ondernemend
Associaties: beroepsgericht, leren, praktisch, hands-on,
samenwerken, toekomstgericht, groei, food en gezondheid

“Kenniscampus Ede is een dynamische woon-, leef en
leeromgeving in de Europese topregio Food valley. Een

Leefbaar

plek waar praktijk en theorie hand in hand gaan, talent

Associaties: veilig, duurzaam, wonen, overzichtelijk,

gevormd wordt tot professional, kennis circuleert en

kleinschalig, groen

waar het onderwijs het bedrijfsleven ontmoet en samen
innoveert”.

Bruisend/dynamisch
Associaties: levendig, jong, mensgericht, bedrijvig, leuk

Pay-off Kenniscampus Ede:

leven, leren en innoveren

Sportief en gezond
Associaties: actief, bewegen, ontwikkelen,

Kernwaarden

teams, presteren

Op basis van de identiteit van Kenniscampus Ede is
het belangrijk dat de onderstaande kernwaarden en

Enkele kernwoorden voor wat de huisstijl moet uistralen:

associaties terug komen in de foto’s:

Enthousiasme, plezier, vrolijk, gezond, actief, sportief,
gezelligheid, samen zijn, samen werken, samen doen,
ontwikkeling, openheid, dynamiek.

KenniscampusEde
kernboodschap

Kenniscampus Ede is:

Sportiviteit en recreatie

onderwijs- en kennisaanbod krijgt.

• een woon-, leef- en leeromgeving.

Doorlopende leerlijnen: vmbo-mbo-hbo-wo

• Kennis maakt met bedrijven in de regio

• gevestigd in gemeente Ede

Grote diversiteit van onderwijsinstellingen,

• onderdeel van FoodValley en kennis-as

samenwerkingsverbanden en key-projecten

partijen (onderwijs en huisvesting)
• onderwijs met vmbo, mbo, hbo
en samenwerking wo
• heeft gemeenschappelijke faciliteiten
Doelen
Kenniscampus Ede heeft drie doelen:
1. Een herkenbaar en aantrekkelijk gebied

toekomstige werkplek.
• leert in de praktijk.

Ede-Wageningen
• een samenwerkingsverband van negen

en misschien wel met jouw

De Kenniscampus Ede wordt gerealiseerd
op de Zandlaan in Ede. Dichtbij het
intercitystation Ede-Wagingen. Het biedt
plaats aan 12.000 scholieren en studenten.
De verwachting is dat dit aantal doorgroeit

• kunt sporten en ontspannen samen
met medestudenten en leerlingen in een
gezellige omgeving.
• Betaalbaar kunt wonen
(met medestudenten).

zoals sportvelden en studentwinkels

naar 14.000. Er komen 300 tot 350

(bakkerij, wellness, hotel en dergelijke)

parkeerplaatsen, 54 wooneenheden met

Drie verschillende doelgroepen:

270 studentenkamers, 30 zorgeenheden

1. (potentiele) Leerlingen en studenten

• wonen voor studenten

2. Goed onderwijs door samenwerking

voor jongeren die lichte zorg nodig hebben,

Studenten en leerlingen van Het Streek,

3. Ondernemend voor bedrijven,

Unieke eigenschappen

een hostel, twee voetbalveld en een

Groenhorst college, PTC+, ROC A12

instellingen en bewoners

Onderdeel van Regio FoodValley

buitensportaccommodatie.

en de CHE
2. (potentiele) Medewerkers scholen

Onderdeel van de kennis-as EdeSpeerpunten van regiegroep onderwijs:

Wageningen

Kenniscampus Ede is een unieke plek in

Het Streek, Groenhorst college, PTC+,

Ondernemen

Mix van denken, doen en ondernemerschap

Ede-Zuid (Zandlaan en Bovenbuurtweg)

ROC A12 en de CHE

Samenwerken

Veel aandacht voor menselijke relaties /

waar je als student of leerling:

3. Bedrijven en instellingen

Gezond

persoonlijk karakter

• Een hoogwaardig en goed aansluitend

4. Overheid en belangstellenden
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Ontwikkeling
LOGO KenniscampusEde
Ede studentenstad, hét kenniscentrum in de Gelderse

Het campusgevoel geeft saamhorigheid en hierdoor een

Vallei. Een bruisende studieomgeving met zicht op een

positieve aantrekkingskracht. Naast o.a. Leiden, Utrecht

kleurijke toekomst. Dat is de insteek en dat gaat ook

en Wageningen is Ede de stad waar je moet hebben

totstandkomen door de nauwe samenwerking van de

gestudeerd en gewoond.

betrokken partners. Dit netwerk van kennis gaat in de
toekomst ongetwijfeld verder ontwikkelen en daarom is

Door het goede gevoel wat na de studie is achtergebleven

er geen eind inzicht. Kennis groeit door kennis te delen.

wil men ook blijven in deze omgeving. Hierdoor heeft het

Ieder zijn expertise. Dit moet duidelijk gecommuniceerd

bedrijfsleven in de regio nooit meer problemen om goede

worden, zodat iedereen weet waar je voor welke kennis

werknemers te vinden en groeit de Gelderse Vallei tot een

terecht kunt. Bedrijvigheid wordt in Ede aantrekkelijker

levendige cultuur.

door studie met huisvesting en werk te combineren.

KenniscampusEde logo
brandstory DNA-vorm

Ede ligt in een de Gelderse Vallei.
Deze vorm is terug te vinden in
het verloop van de hieronder
geschetste beweging

Gemeente Ede staat centraal
in het woordmerk. (zie concept
logo) Kleuren van de partners en
verschillende kennisgebieden zijn
terug te vinden in de DNA-banen

idealis
ROC A12

Het Streek

PTC+
aeres groep

Omschrijving
vorm

Groenhorst College

Woonstede

Christelijke Hogeschool Ede

Vergezicht zonder zicht
op een einde (diepte)
Vormt als het ware een
weg die je moet gaan

Deze krachtige DNA-vorm zit vol
dynamiek en blijft in beweging hoe
langer je er naar kijkt. Het kleurijke
patroon versterkt dat gevoel en
bewerkstelligt een intelligent, positief
en enthousiaste beleving. Daarnaast
is het een opvallende combinatie van
lijnen en vormvlakken waar je veel
kanten mee op kan in de toekomstige
huisstijl elementen.
Witte lijnen symboliseren het netwerk
van kennis en omgeving en zijn de
banen van en naar de toekomst.
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Pay off: leven, leren en innoveren

LOGO Toepassingen
Logo is in het klein ook leesbaar en herkenbaar
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(centrum) van het logo is geplaatst in haar
herkenbare kleur.

Omschrijving
Totale logo
De kenniscampus gaat een zeer belangrijke
functie vervullen in de regio in en rondom
Ede. Vandaar dat het woord Ede in de kern

Er is een tijdspad zichtbaar in het logo,
deze geeft de levensloop naar en door
Ede. De witte banen daarna waaieren uit
over het landschap van mogelijkheden.
Er is hier gekozen, ook al zou de naam
aaneengesloten moeten zijn, voor woorden
onder elkaar. Verklaring hiervoor is dat een
compact logo beter en op meer manieren
is te gebruiken dan een langwerpig
logo. Door de kleur het zelfde te houden
kun je de eenheid behouden. Naast dit
bovengenoemde is het logo ook krachtig
zowel in totaal als in delen.
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formaat
40 mm x 25 mm

formaat
65 mm x 45 mm

Compact logo combi
participeert in

LOGO Toepassingen
Logo is in het klein ook leesbaar en herkenbaar
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Omschrijving
“Ede gezonde
leefomgeving”
De groene omgeving die Ede rijk is, worden
geaccentueerd door de mosgroene
achtergrond. Naast deze functie versterkt
de achtergrond de tekst en draagt hij
bij als basis om op te bouwen.

Brains
De abstract gestyleerde vorm van hersenen
zorgen erv oor dat het geen afstotelijke
weergaven van de mens zijn waardevolste
bezit wordt. Daarnaast is er in deze
vorm ook een struik/boom in te zien. Het
buitenleven is belangrijk voor zowel het
campusgevoel en leefomgeving.
De vorm is in tweeën te splitsen zodat het
routine werk gecombineerd of los gezien
kan worden van het inventieve proces.

KenniscampusEde fotografie
sfeer en leven

Fotografie
EmoActie
Belangrijke emoties en activiteiten die de
fotografie
moet dragen zijn:
ACTIE & EXPRESSIE
Enthousiasme, plezier, vrolijk, gezond,
actief, sportief, gezelligheid, samen zijn,
samen werken, samen doen, ontwikkeling,
openheid, dynamiek.
GEEN AMATEUR kiekjes!
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concept powerpointsheets
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KenniscampusEde Materiaal
concept banners en vlaggen
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leven, leren innoveren

leven,
leren

innoveren

KenniscampusEde Promo
concept promotie materiaal

KenniscampusEde Materiaal
concept campus bewegwijzering

Informatie zuil
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Partners van de
kenniscampusEde:
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Parkeren >
kennis
campus
Ede

Info borden

Info center >

• Het Streek
• PTC+
• Idealis
• Gemeente Ede
• ROC A12
• Aeres Groep
• Groenhorst College
• Woonstede
• Christelijke Hogeschool Ede

KenniscampusEde Drukwerk
concept brochure

<Open
your mind
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Studeren, wonen en
ontwikkelen, het kan op
de kenniscampusEde

inhoud brochure

Het atur audit, tempos conse mos alitame
ndamus eum eum ratur, sum etusSe et mo mod
estrum qui omnimus que lacit qui dolore nonestia pa nonsent voluptasse pro ea nis cupti sit ius,
consectame con remque et que si saped est
ipic tem. Itatium que odis es doleserovit utatur
res nisqui odictibus dolorepedi
velloria volut ratume et quaecto tatqui acerferit
fugia ni te pratem explacerio. Sed que ma nus
sim asperatius di re idelluptae quid magnimus et
hiliqui quideni hictem ium inus erspele nduciae
Equati bere lab ipsumqui int laut fugit dolorro quuntem ant, quassunt et, omniaec ullestrum quodi
is ea volluptas adi quam ad quo eatem sitati as
autet et atur saectur re

<Open
your mind

Partners Kenniscampus Ede >

KCE-ConceptBrochure.indd 3-4

<Open
your mind

Aan de start
van je carierre
nieuwe ervaringen
en ontmoetingen
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Het atur audit, tempos conse mos
alitame ndamus eum eum ratur,
sum etusSe et mo mod estrum
qui omnimus que lacit qui dolore
nonestia pa nonsent voluptasse
pro ea nis cupti sit ius, consectame con remque et que si saped
est ipic tem. Itatium que odis es
doleserovit utatur res nisqui odictibus dolorepedi

velloria volut ratume et quaecto
tatqui acerferit fugia ni te pratem
explacerio. Sed que ma nus sim
asperatius di re idelluptae quid
magnimus et hiliqui quideni hictem
ium inus erspele nduciae Equati
bere lab ipsumqui int laut fugit
dolorro quuntem ant, quassunt
et, omniaec ullestrum quodi is ea
volluptas adi quam ad quo eatem
sitati as autet et atur saectur re

aliquas sundandis dis magnam
quodi rempori odionec aepellant facipsamus repero exernati
abore nemporem represtem. Et dit
maionesti invelluptas quo experum
illabor abore evendel eum inctatur
as acia demquia culpari busant,
quam, cum fugias et liquias dolupta dolorer
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Ruimte voor
jezelf, gezelligheid
en ontspanning

Het atur audit, tempos conse mos
alitame ndamus eum eum ratur,
sum etusSe et mo mod estrum
qui omnimus que lacit qui dolore
nonestia pa nonsent voluptasse
pro ea nis cupti sit ius, consectame con remque et que si saped
est ipic tem. Itatium que odis es
doleserovit utatur res nisqui odictibus dolorepedi

velloria volut ratume et quaecto
tatqui acerferit fugia ni te pratem
explacerio. Sed que ma nus sim
asperatius di re idelluptae quid
magnimus et hiliqui quideni hictem
ium inus erspele nduciae Equati
bere lab ipsumqui int laut fugit
dolorro quuntem ant, quassunt
et, omniaec ullestrum quodi is ea
volluptas adi quam ad quo eatem
sitati as autet et atur saectur re

aliquas sundandis dis magnam
quodi rempori odionec aepellant facipsamus repero exernati
abore nemporem represtem. Et dit
maionesti invelluptas quo experum
illabor abore evendel eum inctatur
as acia demquia culpari busant,
quam, cum fugias et liquias dolupta dolorer
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vouwmodel

Ontwikkeling van
mensen, kennis en
netwerken
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