
  
 

 
 

     

   Hermes Kring Londen Fonds 

Scriptieprijs 2020 
 

 
For English see below 

 
Het Hermes Kring Londen Fonds heeft als doel het ondersteunen van onderzoek en onderwijs op het 
gebied van op dat moment relevante economische, financiële en juridische vraagstukken, welke vooral 
gericht zijn op de relaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Om dit doel te realiseren rijkt het 
fonds jaarlijks een scriptieprijs uit.  
 

De prijs 
De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1.000,- en een treinreis naar Londen inclusief 1 overnachting, 
om de prijs ter plekke in ontvangst te nemen. 
 
Over het Hermes Kring Londen Fonds 
Het Hermes Kring Londen Fonds is in 2017 opgericht als fonds op naam binnen de Stichting Erasmus 
Trustfonds door de Hermes Kring Londen.  
 
Aanmelden 
De inzendtermijn staat open tot en met 30 september 2020. Wilt u als student of docent een scriptie 
indienen, dan kan dit door de digitale pdf te sturen aan applications@trustfonds.nl o.v.v. “Thesis Award 
Hermes Kring Londen Fonds”. Vermeld bij de inzending de volgende gegevens:  

• Naam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Opleiding 
• Cijfer 
• Naam begeleidend docent (met zijn/haar contactgegevens) 
• Korte argumentatie relevantie voor Hermes Kring Londen Fonds (maximaal 250 woorden)  

 
Voorwaarden en beoordeling 
Master en bachelor scripties van de Erasmus Universiteit Rotterdam komen in aanmerking voor de 
scriptieprijs wanneer deze: 

• Over een onderwerp aangaande de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en bij 
voorkeur op dat moment relevante economische, financiële en juridische vraagstukken; 

• In het Nederlands of Engels zijn geschreven; 

• Zijn beoordeeld met een 7 of hoger; 

• Zijn voltooid in het academisch jaar 2019-2020. 
 

Bij de beoordeling van de scripties wordt gekeken naar:  
• Wetenschappelijk kwaliteit: kwaliteit onderzoeksvraag, methode en conclusies, originaliteit, 

leesbaarheid; 
• Praktische relevantie. 

 
Jury 
De jury bestaat uit leden van de Hermes Kring Londen, onder leiding van de voorzitter dhr. Dick van den 
Broek. Vooraleer aanmeldingen worden voorgelegd aan de jury worden de scripties door het bureau van 
de Stichting Erasmus Trustfonds getoetst op ontvankelijkheid.  
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   Hermes Kring Londen Fonds 

Thesis award 2020 
 

The Hermes Kring Londen Fonds aims to support research and education concerning topical economic, 
financial and legal issues, aimed at the relation between the Netherlands and the United Kingdom. To 
this purpose, it yearly awards a thesis award.  
 

The award 
The winner receives €1.000,- and a train trip to London, including one overnight stay, to attend the award 
ceremony.  
 
About the Hermes Kring Londen Fonds 
The Hermes Kring Londen Fonds was established in 2017 as a named fund at the Stichting Erasmus 
Trustfonds by the Hermes Kring Londen.  
 
Submission 
The submission deadline of the 2020 award is 20 September 2020. Students as well as supervisors can 
submit a thesis by sending a digital pdf file to applications@trustfonds.nl under reference of “Thesis 
Award Hermes Kring Londen Fonds”. Please state:   

• Full name 
• Address 
• Phone number 
• E-mail address 
• At which department of university you wrote your thesis 
• Grade 
• Name of supervisor (including his/her contact details) 
• Brief explanation why the thesis is relevant for the Hermes Kring Londen Fonds (maximum 250 

words).  
 
Conditions and review 
Master and bachelor thesis of the Erasmus Universiteit Rotterdam are eligible for the thesis award if they:  

• Concern a topic regarding the relation between the Netherlands and the United Kingdom, e.g. 
topical economic, financial or legal issues.  

• Are written in Dutch or English;  

• Are graded with 7 or higher; 

• Are completed in the academic year 2019-2020.  
 

Thesis’ are reviewed regarding:  
• Academic quality: quality of the research question, research method and conclusions, originality 

and readability.  
• Practical relevance. 

 
Jury 
The jury consists of members of the Hermes Kring Londen, led by Mr. Dick van den Broek. The bureau of 
the Stichting Erasmus Trustfonds checks the admissibility of submissions.  
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