Toekenningsbeleid A.A. van Beek Fonds

Over het A.A. van Beek Fonds
De Stichting A.A. van Beek Fonds werd in 1923 opgericht, door de erfgenamen van Antonius Albertus
van Beek. Ter nagedachtenis aan de heer A.A. van Beek schonken zij gezamenlijk 250.000 gulden aan
de stichting, met als doel aanstaande kooplieden in staat te stellen in het buitenland ervaring op te
doen. Met deze internationale ervaring wilden zij studenten aan de Nederlandsche HandelsHogeschool in de gelegenheid stellen hun theoretisch onderwijs aan te vullen met een praktische
opleiding. Zo kregen de aanstaande kooplieden een gedegen voorbereiding op hun toekomstige
loopbaan.1
De statutaire doelstelling van de Stichting A.A. van Beek-Fonds werd destijds relatief breed
geformuleerd en is ongewijzigd gebleven. De statutaire doelstelling luidt:
“de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan - de Erasmus
Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door begaafde studenten - en
eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken - in de gelegenheid te stellen door een
verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan
te vullen of voort te zetten.”
Per 1 januari 2018 is het vermogen van de Stichting A.A. van Beek-Fonds ondergebracht in een Fonds
op Naam bij de Stichting Erasmus Trustfonds, genaamd ‘A.A. van Beek Fonds’. De doelstelling, zoals
geformuleerd in 1923, is overgenomen door dit Fonds op Naam.

Interpretatie van de statutaire doelstelling anno 2019
De statutaire doelstelling heeft in de afgelopen decennia bewezen bestand te zijn tegen de tand des
tijds. De doelstelling blijft dan ook gehandhaafd in de komende beleidsperiode en blijkt o.a. uit de
beurzen die het A.A. van Beek Fonds toekent aan studenten die naar het buitenland wensen te gaan
in het kader van studie of stage, als onderdeel van hun studie aan de EUR.
Doelgroep
Het A.A. van Beek Fonds richt zich in de periode 2019-2024 specifiek op die studenten die A) nog
geen of nauwelijks ervaring hebben opgedaan in het buitenland en B) voor wie de steun van het A.A.
van Beek Fonds een wezenlijk verschil kan maken in C) het opdoen van relevante buitenlandervaring.
Deze doelgroep wordt als volgt geoperationaliseerd:

A. Studenten die geen of nauwelijks ervaring in het buitenland hebben.
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Hierbij gaat het bij voorkeur om studenten die tijdens hun studie aan de EUR niet eerder naar het
buitenland zijn geweest. Ervaring in het buitenland tijdens een eerdere opleiding wordt buiten
beschouwing gelaten, evenals extra curriculaire buitenlandervaring, zoals een periode in het
buitenland als au pair en deelname aan een Summer School die geen onderdeel uitmaakt van de
studie.

B. Studenten voor wie het A.A. van Beek Fonds een wezenlijk verschil kan maken.
De operationalisering hiervan wordt gelijk getrokken met de vereisten die worden gesteld aan
studenten om in aanmerking te komen voor een aanvullende DUO beurs. 2 Studenten van wie de
ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan de opleiding komen in aanmerking voor een
aanvullende beurs.3
Voor het A.A. van Beek Fonds is het geen vereiste dat de student deze beurs ook heeft aangevraagd,
danwel ontvangt. Wel dient de student aannemelijk te maken dat hij/zij in aanmerking komt voor
een aanvullende beurs. Hiervoor kan de student gebruik maken van de Rekenhulp aanvullende
beurs.4

C. Relevante buitenlandervaring.
Een steeds grotere groep studenten doet voorafgaand en naast hun studie ervaring op in het
buitenland. Denk hierbij aan een jaar in het buitenland, tussen het behalen van het middelbare
schooldiploma en de start van de studie op de universiteit, maar ook summer schools en
vakantiebanen in het buitenland. Dit is een ander type ervaring dan ervaring in het kader van de
academische opleiding.
Het A.A. van Beek Fonds kijkt specifiek naar relevante buitenlandervaring in het kader van de
academische opleiding. Meer specifiek: vraagt de student aan voor een stage of studieperiode in het
buitenland als onderdeel van het curriculum van de opleiding aan de EUR? De studiebelasting dient
hierbij in principe te zijn uitgedrukt door de EUR in het European Credit Transfer System (ECTS).
Indien de student nog geen relevante buitenlandervaring heeft opgedaan in het kader van de
academische opleiding aan de EUR, komt hij/zij in aanmerking voor een beurs. De motivatie van de
student is van doorslaggevend belang, in de beoordeling of het om een relevante buitenlandervaring
gaat.
Het staat de student vrij om aan te vragen voor een verblijf binnen of buiten Europa. De voorkeur
gaat echter uit naar studenten die een aanvraag doen voor een verblijf buiten Europa. Verwachting is
namelijk dat deze ervaring een grotere impact heeft op de student.
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