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1. 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

Doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting A.A. van Beek-Fonds werd in 1923 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.”

Organisatie en middelen
Per 1 januari 2018 is het stamvermogen van de Stichting A.A. van Beek-Fonds, zo’n vier miljoen euro,
ondergebracht in een Fonds op Naam bij de Stichting Erasmus Trustfonds, genaamd ‘A.A. van Beek
Fonds’. De stichting wordt in stand gehouden, echter met een beperkt vermogen en zonder ANBI
status. De doelstelling van de stichting, zoals geformuleerd in 1923, is overgenomen door het Fonds
op Naam. In eerste instantie is het behaalde rendement op het stamvermogen beschikbaar om
invulling te geven aan de doelstelling.
De dagelijkse bedrijfsvoering gebeurt door de medewerkers van het Erasmus Trustfonds.De
beheercommissie van het Fonds op Naam, die gelijk is aan de Raad van Beheer van de Stichting, ziet
toe op een correcte invulling van de doelstelling en besteding van de middelen. De Raad van Beheer
van de Stichting A.A. van Beek-Fonds bestaat uit minimaal vijf personen en ten hoogste negen
personen. Één lid dient te behoren tot het geslacht Van Beek. De overige leden zijn danwel alumnus,
hoogleraar of functionaris van/aan de EUR of personen die hun belangstelling voor de EUR hebben
doen blijken.

Interpretatie van de statutaire doelstelling anno 2018
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 uit de volgende
activiteiten, te weten:
-

Beurzen voor studenten die naar het buitenland wensen te gaan in het kader van studie of
stage, als onderdeel van hun studie aan de EUR.
Het ondersteunen van bijzondere projecten, geïnitieerd door de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR), die bijdragen aan de doelstelling van het fonds.

1

Kolle, A.M. (1998) 75 jaar grenzeloos studeren. Stichting A.A. van Beek-Fonds 1923-1998.
Rotterdam: Stichting A.A. van Beek-Fonds.
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2. Beurzen voor studenten
Waar het in 1923 de studenten van de Nederlandsche Handels-Hogeschool waren die een beroep
konden doen op het A.A. van Beek Fonds, is de doelgroep in de loop der tijd uitgebreid tot alle
studenten van de EUR. In het bijzonder is er daarbij aandacht voor die studenten, voor wie het A.A.
van Beek Fonds een verschil kan maken.
Het A.A. van Beek Fonds zal zich in de periode 2019-2023 specifiek richten 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.

Operationalisering doelgroep
De doelgroep wordt als volgt geoperationaliseerd, waarbij het zwaartepunt ligt op onderdeel B en C:
A. Studenten die geen of nauwelijks ervaring in het buitenland hebben.
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. De voorkeur gaat uit naar studenten die stage lopen of op exchange gaan buiten Europa.
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. Studenten van wie de ouders
weinig of niet kunnen meebetalen aan de opleiding komen in aanmerking voor een aanvullende beurs.
Studenten komen in aanmerking voor een aanvullende DUO beurs wanneer zij:
-

-

Jonger zijn dan 30 jaar.
Zij de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Indien zij
verblijfsvergunning type I hebben, komen zij mogelijks ook in aanmerking voor een
aanvullende beurs. Dit hangt af van de grond waarop de verblijfsvergunning is toegekend.
Wanneer zij starten met een hbo of universitaire opleiding.2

DUO kijkt hierbij naar:
-

Het inkomen van de (biologische, danwel adoptie) ouders van 2 jaar geleden, het zogenoemde
peiljaar;
Of de student 1 of meer broers of zussen heeft met een aanvullende beurs;
Of de ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen;
Of de ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO.3

Het inkomen van (één van) de ouders wordt onder bepaalde omstandigheden niet meegeteld,
bijvoorbeeld indien een ouder overleden of onbekend is, of wanneer de student problemen heeft met
(één van) de ouders. Onder bepaalde omstandigheden kan worden afgeweken van het peiljaar.

2
3

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/voorwaarden.jsp.
https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs/index.jsp.
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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
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. Bovendien zijn er alternatieve
subsidiemogelijkheden voor een verblijf binnen Europa.

Toekenning beurzen
Succesvolle aanvragers krijgen een beurs toegewezen voor hun uitwisseling. Met de herformulering
van de toekenningscriteria wordt verwacht dat een kleinere groep in aanmerking komt voor een beurs
en er dus minder aanvragen zullen worden gehonoreerd dan voorheen, terwijl het budget gelijk blijft.
Zodoende kunnen de bijdragen per bursaal worden verhoogd.
Voorafgaand aan de uitwisseling en na ontvangst van een vervoersbewijs wordt in principe 2/3e van
het toegezegde bedrag uitgekeerd. Na afloop van de uitwisseling en na ontvangst van de gevraagde
rapportage ontvangt de bursaal het resterende bedrag.
Bursalen wordt gevraagd verslag uit te brengen van hun uitwisseling. Daarnaast dienen zij een
financiële eindafrekening in te dienen, waaruit blijkt dat zij de bijdrage van het A.A. van Beek Fonds
daadwerkelijk nodig hadden. Ook wordt een bewijs gevraagd van het aantal behaalde ECTS. Indien niet
aan deze verplichtingen wordt voldaan, behoudt het A.A van Beek Fonds het recht de beurs terug te
vorderen.

4

https://duo.nl/apps/rekenhulp-aanvullende-beurs/index.html#/profiel.
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3. Projecten die bijdragen aan de doelstelling
Het A.A. van Beek Fonds zet zijn ondersteuning van projecten die geïnitieerd worden door de EUR en
bijdragen aan de doelstelling van het fonds voort. In de periode 2019-2023 ligt de nadruk op een drietal
projecten. Deze projecten geven enerzijds invulling aan de doelstelling van het fonds om begaafde
studenten in de gelegenheid te stellen zich in het buitenland verder te bekwamen in hun vakgebied.
Anderzijds dragen deze projecten er aan bij de impact van het fonds zichtbaar te maken en op deze
manier de betrokkenheid van studenten, oud bursalen en andere stakeholders bij het fonds te
vergroten.

Voorlichting studenten over studie en stage in het buitenland stimuleren
Jaarlijks wordt er door het International Office een ‘Voorlichtingsmarkt studeren en stages in het
buitenland’ georganiseerd. Studenten kunnen tijdens dit evenement informatie inwinnen over de
diverse uitwisselingsmogelijkheden. Om dit evenement extra aantrekkelijk te maken en zo veel
mogelijk studenten naar deze voorlichtingsmarkt te trekken, verloot het A.A. van Beek Fonds drie
prijzen onder de aanwezige studenten. Zij kunnen een cheque winnen (respectievelijk €350, €700 en
€1100) die zij mogen inzetten wanneer zij in het kader van hun studie naar het buitenland gaan.

Expedition van Beek
In de eerste vier jaar van deze beleidsperiode wordt jaarlijks €25.000,- beschikbaar gesteld voor de
‘Van Beek Module’ in het Erasmus Honours Academy programma Tackling Inequalities.
Dit programma voor excellente studenten wordt ontwikkeld vanuit de Erasmus Honours Academy. Het
heeft als doel het realiseren van een Honours Programma voor excellente Master-studenten aan de
EUR, waarin zij middels interdisciplinair onderzoek, met een internationale component, bijdragen aan
het oplossen van Rotterdamse maatschappelijke problemen.
Het programma bestaat uit twee delen, waarin de Erasmus Initiatives (EIs) centraal staan. De EIs zijn
interdisciplinaire programma’s waarin wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet om
maatschappelijke problemen aan te pakken rondom drie thema’s: 1) Dynamics of Inclusive Prosperity;
2) Smarter Choices for Better Health; 3) Vital Cities and Citizens. In het eerste deel krijgen de studenten
master classes over onderzoek binnen deze drie thema’s. In het tweede deel worden de studenten
opgesplitst in drie groepen en doen zij twaalf weken onderzoek om een, voor de stad Rotterdam
relevant, maatschappelijk probleem op te lossen. Als onderdeel van dit onderzoek gaan studenten 2
tot 4 weken naar het buitenland, om daar data te verzamelen, experts te raadplegen etcetera. Dit
wordt de ‘Van Beek Expedition’ genoemd. Specifiek voor dit onderdeel stelt het fonds middelen
beschikbaar.

100 jaar A.A. van Beek Fonds
In 2023 bestaat het A.A. van Beek Fonds 100 jaar. Dit jubileum wordt aangegrepen om de impact van
het A.A. van Beek Fonds groots neer te zetten. Dit kan op diverse manieren. Een concreet plan wordt
in deze beleidsperiode uitgewerkt, zodat aan het einde van de periode het 100 jarig jubileum groots
gevierd kan worden. In de jaren voorafgaand aan 2023 wordt, voor zover mogelijk, een reservering
aangelegd ten bate van de jubileumviering.
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4. Profilering A.A. van Beek Fonds – een circulaire beweging
De profilering van het A.A. van Beek Fonds heeft een drietal doelstellingen:
1. Studenten op de EUR kennen het A.A. van Beek Fonds.
2. Oud bursalen betrokken houden bij het A.A. van Beek Fonds.
3. Oud bursalen dragen bij aan het fonds.
Deze drie doelstellingen vormen samen een circulaire beweging, waarbij bursalen de schenkers van de
toekomst zijn, die bijdragen aan het verstrekken van beurzen aan nieuwe studenten en de positie van
het A.A. van Beek Fonds hiermee verstevigen. Hoe beter het lukt om de impact van het A.A. van Beek
Fonds zichtbaar te maken, hoe sterker de circulaire beweging is. De verbinding van de doelstelling van
het A.A. van Beek Fonds met de EUR is hierbij tevens van groot belang. De stakeholders van het A.A.
van Beek Fonds, te weten studenten, oud bursalen en anderen die de internationalisering op de EUR
een warm hart toedragen, zijn allen sterk verbonden aan de EUR.

Informatie voor potentiele bursalen
Potentiele bursalen weten hun weg doorgaans goed te vinden naar het A.A. van Beek Fonds. Studenten
die op uitwisseling gaan, worden attent gemaakt op de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij het
A.A. van Beek Fonds door andere studenten, een medewerker van het International Office of door
medewerkers van het Erasmus Trustfonds tijdens de ‘voorlichtingsmarkt studeren en stages in het
buitenland’. Aanvullende informatie over het A.A. van Beek Fonds vinden studenten via de website
van het A.A. van Beek Fonds en andere webpagina’s die naar het A.A. van Beek Fonds verwijzen.

Bursalen betrokken houden bij het A.A. van Beek Fonds
In de beleidsperiode 2019-2023 zet het A.A. van Beek Fonds in op een sterkere inhoudelijke profilering.
Hoe sterker de impact die het fonds heeft op de levens van (oud) bursalen voor het voetlicht wordt
gebracht, hoe gemakkelijker het is oud bursalen betrokken te houden bij het fonds.
Om dit te realiseren wordt input gevraagd van de bursalen van het A.A. van Beek Fonds. In plaats van
het traditionele verslag worden er bijdragen van studenten gevraagd, die de impact van het A.A. van
Beek Fonds zichtbaar maken. Studenten kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd een Instagram post te
maken met de #AAvanBeekScholar en in een korte tekst (300 woorden) hun ervaring in het buitenland
te verwoorden. Deze input kan vervolgens worden verspreid onder de stakeholders van het A.A. van
Beek Fonds. Mogelijke kanalen zijn de Instagram en nieuwsberichten op diverse kanalen.

Giving back: oud bursalen dragen bij
Om ervoor te zorgen dat het vermogen van het A.A. van Beek Fonds groeit en het fonds de bijdrage
aan studenten van de EUR kan continueren, worden oud bursalen gevraagd een bijdrage te leveren
aan het fonds.
Reeds in een vroeg stadium worden oud bursalen gevraagd een beperkte bijdrage te doen. In een later
stadium kunnen de gevraagde bijdragen worden opgeschroefd, afhankelijk van de band van de oud
bursaal met het fonds en de financiële mogelijkheden van de oud bursaal.
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