Studio
Ryn
een atelier vol duurzame modelabels

mbo stages
Het modelabel Hul le Kes en
Rijn IJssel hebben Studio Ryn
opgericht speciaal voor mbo
studenten uit heel Nederland.
Studeer jij Fashion Specialist
(niveau 2, 3 of 4)? Dan sluit een
stage bij ons perfect aan op jouw
leerdoelen.

Wij zijn geaccrediteerd voor de
volgende mbo opleidingen:
25163

Allround medewerker mode/
maatkleding
25164

Specialist mode/maatkleding
25159

Basismedewerker mode
25548

Creatief vakman
25526

Tijdens je stage kom je in
Junior stylist
aanraking met verschillende
25527
design labels en duurzame
Junior productmanager fashion
kledingmerken. Zo leer je veel en 25684
Assistant Fashion Tailor
beheers je aan het eind van je
25687
stage diverse technieken.

Fashion Designer
25689

Basismedewerker fashion

Leer- / werktrajecten

mbo excellentie

Naast mbo studenten
bieden we bij Studio Ryn ook
leer- / werktrajecten aan in
samenwerking met Scalabor.

Samen met Rijn IJssel
en Modevakopleiding
HJS ontwikkelde we een
excellentietraject voor mbo
studenten van Rijn IJssel.
Studeer jij Fashion Specialist,
niveau 4, bij Rijn IJssel? Vraag
dan een van de docenten voor
meer informatie.

Zit je bijvoorbeeld in een
uitkeringspositie en wil je weer
reïntegreren richting betaald
werk? Dat kan bij ons! Ook
andere loopbaantrajecten kunnen
bij ons worden uitgevoerd. Voor
Hul le Kes
zorgtrajecten werken we samen
Hul le Kes is ons huismerk
met Driestroom. Neem gerust
en werd opgericht door Sjaak
contact met ons op voor meer
Hullekes en Sebastiaan Kramer.
informatie.
Alles van Hul le Kes wordt
bij Studio Ryn geproduceerd.
Kleine producties
Daarvoor werkt Hul le Kes
met bestaande materialen
In het productieatelier maken we
zoals vintage dekens of antiek
kleine producties voor duurzame
linnen. Je kent ons misschien
modelabels. Studio Ryn gaat over
wel van een van de bekende
samenwerken. Met elkaar werken
Nederlanders die Hul le Kes
we aan nieuwe producten met
hebben gedragen. Of Sjaak
een duurzame visie. We werken
Hullekes als coach bij het EO
alleen voor modelabels met
programma “Genaaid”.
een liefde voor mens en natuur.
Rijn IJssel en Hul le Kes vinden
samen dat er weer in Nederland
geproduceerd moet worden.
Dankzij dit atelier is dat ook weer
mogelijk! Studio Ryn is een van
de eerste ateliers in Nederland
waar weer hoogwaardige kleding
wordt gemaakt.

Contact
Studeer je en wil je stage lopen?
Neem dan contact met ons op via
onderstaande contactgegevens.
Ben je geen student maar wil je
wel aan de slag bij ons? We bieden
ruimte voor diverse trajecten,
zoals leer- en werktrajecten,
lang- en kor tdurige zorgtrajecten
via Activerend Werk en
reïntegratietrajecten. Hiervoor
werken we samen met Scalabor en
Driestroom.
Telefoonnummer: 026 446 336 3
Mail: stage@studioryn.nl
Studio Ryn / Hul le Kes
Van Oldenbarneveldtstraat 79a
6828 ZN Arnhem

studioryn.nl
hullekes.com

