Het Jef Colle Fonds voor het bèta-onderwijs

Om het gedachtengoed van Jef Colle in leven te houden is het Jef Colle Fonds opgericht. Jef Colle was
gedurende ruim 22 jaar docent natuur- en wiskunde aan Het Amsterdams Lyceum. Door zijn grote
kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen, zijn enthousiasme en zijn humor wist hij heel veel
leerlingen te inspireren en te motiveren voor wetenschap. Zijn onderwijs-motto was: "Lesgeven is niet
een gat vullen met kennis maar de vlam ontsteken". Hij overleed in 2009. Zijn collega’s en heel veel
oud-leerlingen bewaren warme en dankbare herinneringen aan hem. Het ter nagedachtenis aan hem
opgerichte Jef Colle Fonds is een gezamenlijk initiatief van Jef’s echtgenote Caroline Verstraeten en
Het Amsterdams Lyceum.

De Jef Colle Prijs beloont excellente bèta-leerling
Jaarlijks wordt de Jef Colle Prijs uitgereikt om een leerling aan het einde van de schoolloopbaan op Het Amsterdams
Lyceum te belonen voor uitmuntende prestaties op het gebied van wiskunde en de natuurwetenschappen en te
stimuleren een bèta-vervolgstudie te kiezen. De jury voor de Jef Colle Prijs bestaat uit drie personen, waarvan twee
deskundigen op natuurwetenschappelijk gebied. Bij het beoordelen van de kandidaten laat de jury zich leiden door
hun resultaten op het gebied van de natuurwetenschappen, de motivatie voor een natuurwetenschappelijke studie,
documenten die de genomineerde leerlingen aanleveren om hun kandidatuur te ondersteunen en hun brede algemene
ontwikkeling. De prijs bestaat uit een oorkonde en een studiereis naar een wetenschappelijk instituut.

Het Jef Colle Fonds stimuleert om meer uit een vervolgstudie te halen.
Het Jef Colle Fonds stelt zich ook tot doel om oud-leerlingen van Het Amsterdams Lyceum incidenteel een stipendium
te verlenen tijdens hun vervolgstudie ten einde hen in staat te stellen om wetenschappelijk onderwijs te volgen of
onderzoek te doen. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen bij het bestuur van het Fonds.

LESGEVEN IS EEN VLAM ONTSTEKEN!

Het Jef Colle Fonds motiveert
Het Jef Colle Fonds heeft als doel om te bevorderen dat leerlingen en oud-leerlingen van Het
Amsterdams Lyceum intensiever deelnemen aan bèta-onderwijs. Jaarlijks worden de Jef Colle
oorkonde en de bijbehorende prijs uitgereikt aan een eindexamenleerling van Het Amsterdams
Lyceum voor de beste bèta-prestatie. Ook kunnen oud-leerlingen van Het Amsterdams Lyceum
incidentele stipendia uit het Fonds ontvangen om deel te nemen aan onderzoekgericht onderwijs,
bijvoorbeeld tijdens stages in het buitenland.

Floris Keizer winnaar
Jef Colleprijs 2011

Stichting Jef Colle Fonds
Het eerste bestuur van de in 2011 opgerichte Stichting Jef Colle Fonds bestaat uit: mw.drs.
C.A.M. Colle-Verstraeten, voorzitter, mr.drs. C.P.F. France, secretaris-penningmeester en drs.
R. Schoonveld, rector van Het Amsterdams Lyceum. Statutair is bepaald dat ook in de toekomst
één bestuurslid steeds zal worden benoemd op voordracht van Het Amsterdams Lyceum, waar
het beheer en de administratie van het fonds zijn ondergebracht. Adviseurs van het Jef Colle
Fonds zijn: dr. B. van Eijck, als hoogleraar verbonden aan het NIKHEF en drs F. Eerkens, oud
docent natuurkunde aan het Vossius Gymnasium.

Luna Meister winnares
Jef Colleprijs 2012

Steun het initiatief met een donatie!
Voor de activiteiten van de Stichting Jef Colle Fonds vragen wij u om een donatie. Elke gift komt
volledig ten goede aan leerlingen of oud-leerlingen van de school, aangezien het beheer van de
stichting belangeloos geschiedt. De binnengekomen gelden worden ten behoeve van de Stichting
Jef Colle Fonds beheerd door Het Amsterdams Lyceum.
Donaties kunnen worden overgemaakt op banknr.:
IBAN: NL81 ABNA 0412 3134 13 - BIC: ABNANL2A
t.n.v. Het Amsterdams Lyceum i/z Jef Colle Fonds.
Stichting Jef Colle Fonds
stichting-jefcolle@amsterdams.com
p/a Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam

Marc Brouwers winnaar
Jef Colleprijs 2013

Stichting Jef Colle Fonds beloont excellente bèta-leerlingen en
stimuleert hen zoveel mogelijk uit hun vervolgopleiding te halen.

