Verkenning toekomstig gebruik schip, 2020-2021

Stichting stevenklipper Hugo Grotius zet zich in voor behoud van het 19e eeuwse zeilend rijnschip
Hugo Grotius (1883) in combinatie met een duurzame exploitatie gericht op onderwijs en cultuur
voor jongeren.

Varen en zeilen met een maatschappelijk doel
Onderwijs | Vakmensen spelen een cruciale rol in de doorontwikkeling naar een duurzame
economie. Ons doel is om jongeren enthousiast te maken en te behouden voor een toekomst als
vakman/vrouw. Programma’s ontwikkelen we samen met het onderwijs, sociaal culturele
instellingen en het bedrijfsleven. Een authentieke schip functioneert als inspirerende leeromgeving.
Vakmanschap, circulaire vaardigheden persoonlijke ontwikkeling en teamwork vormen de centrale
thema’s. Door structurele samenwerking met vaste partners zien wij kansen om binnen het
vakonderwijs een doorlopend aanbod te ontwikkelen van hoge kwaliteit.
De programma’s worden ontwikkeld voor:
• Jongeren (14-23 jaar) met afstand tot de arbeidsmarkt, leerlingen van praktijkscholen en mbo
leerlingen
o Het schip als leslokaal voor vakonderwijs.
o Het schip als podium en cultuurwerkplaats o.a. voor acteurs in opleiding, jonge makers
en spelers
o Het schip als stage/werkplek o.a. voor leerlingen
technische en nautische beroepen of
onderdeel van een passend opleidingstraject voor
jongeren in kwetsbare posities.
• Studenten hbo/wo
o Het schip als casestudy over authenticiteit in
combinatie met innovatieve technieken voor het
varend erfgoed, veldwerk en onderzoek naar de
rivierdelta.
Erfgoed | Naast onderwijs, stimuleren we vrijwillige inzet om de cultuurhistorische betekenis van het
schip en de kennis van ambachtelijke technieken door te geven. Onder andere door het werven,
opleiden en begeleiden van met name jonge vrijwilligers.
Cultuur | Het schip zal uiteraard ook deelnemen aan maritieme en culturele evenementen en
verhuurd worden als ontmoetingsplek en podium voor kleinschalige jongerenvoorstellingen met
publiek.
Capaciteit Hugo Grotius | Op basis van een eerste verkenning gaan we uit van:
• Meerdaagse tochten met 12 jongeren, 3 bemanningsleden, 2 begeleiders
• Liggend aan de kade: ≤ 40 gasten/bezoekers
• Thuishaven, Arnhem

Heb je plannen die aansluiten bij die van ons en zie je mogelijkheden voor samenwerking, we horen het graag.
Mail ons via post@hugogrotius.nl of kijk voor meer informatie op https://hugogrotius.nl
Dit is een publicatie van stichting stevenklipper Hugo Grotius

