
Studiebeursprogramma van A. O. Smith Corporation 
 
HET PROGRAMMA 
A. O. Smith Foundation, Inc. heeft een studiebeursprogramma ingevoerd ter ondersteuning van kinderen 
van medewerkers die hun opleiding willen voortzetten met een universitaire studie of een 
beroepsopleiding. 
 
Het programma wordt beheerd door Scholarship America®, 's lands grootste ontwikkelaar en beheerder 
van studiebeurzen, collegegeldsubsidies en andere ondersteunende onderwijsprogramma's voor bedrijven, 
verenigingen en individuele personen. Of personen al dan niet in aanmerking komen voor afzonderlijke 
programma´s, wordt uitsluitend bepaald door de sponsor en ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld 
door het evaluatieteam van Scholarship America. 
 
GESCHIKTHEID 
Voor het aanvragen van een studiebeurs van A. O. Smith Corporation gelden de volgende voorwaarden: 
 

• Aanvragers moeten afhankelijke* kinderen in de leeftijd van maximaal 24 jaar zijn van huidige 
fulltime-werknemers van A. O. Smith Corporation Verenigde Staten, Canada, China, Engeland, 
India, Turkije, Mexico, Vietnam of Nederland die ten tijde van de aanvraagdeadline minimaal een 
jaar fulltime werkzaam zijn voor het bedrijf. 
*Onder afhankelijke kinderen worden biologische kinderen, stiefkinderen of wettelijk geadopteerde 
kinderen verstaan, die onder hetzelfde dak als de medewerker wonen of hoofdzakelijk door de 
medewerker worden ondersteund. 

• Aanvragers moeten eindexamenleerlingen zijn of studenten die hoger middelbaar onderwijs volgen, 
die van plan zijn zich voor het gehele komende academische jaar in te schrijven voor een voltijdse 
bachelor-studie aan een erkende hogeschool, universiteit, school voor beroepsonderwijs of 
technische school met een studieduur van twee of vier jaar. 

 
Kinderen van functionarissen van A. O. Smith Corporation komen niet in aanmerking. 
 
TOEKENNINGEN 
Bij selectie als ontvanger wordt de student een bedrag van $ 1.750. 
 
Toekenningen kunnen worden vernieuwd gedurende maximaal drie volgende jaren of tot een 
bachelordiploma is behaald, afhankelijk van welk het eerste wordt bereikt. Vernieuwing is afhankelijk van 
bevredigende academische prestaties tijdens een voltijdse studie. 
 
Toekenningen zijn uitsluitend bedoeld voor bachelor-studies. 
 
AANVRAAG 
De deadline voor het indienen van de aanvraag is 31 maart 2023 om 11:59 uur CT. 
 
VEREISTE DOCUMENTEN 
Als onderdeel van de aanvraag moeten de volgende documenten worden geüpload:   
 

• Een actueel, volledig afschrift van getuigschriften. Jaarrapporten worden niet geaccepteerd. 
Afschriften moeten de naam van de student, de naam van de school, resultaten en kredieturen voor 
elke cursus evenals de periode waarin elke cursus is gevolgd bevatten. 
 

In het kader van de aanvraag moet bovendien één online-aanbevelingsformulier namens u worden 
ingediend. 
 
De aanvraag is niet compleet zolang niet alle vereiste documenten elektronisch zijn ingediend. 
 
SELECTIE VAN ONTVANGERS 
Ontvangers van een studiebeurs worden geselecteerd op basis van academische prestaties, aangetoond 
leiderschap en deelname aan schoolse activiteiten en gemeenschapsactiviteiten, werkervaring, een 



uiteenzetting van onderwijs- en carrièredoelstellingen en -wensen en ongewone persoonlijke of familiaire 
omstandigheden van welke aard dan ook. 
 
Als de ontvangers zijn gekozen, wordt hun financiële nood in aanmerking genomen bij het toekennen van 
een bedrag. Ontvangers zonder financiele nood ontvangen een honorarium van $ 500. 
Ontvangers worden geselecteerd door Scholarship America. Functionarissen of medewerkers van A. O. 
Smith Corporation zijn in geen enkel geval betrokken bij de selectieprocedure. Niet alle aanvragers van het 
programma zullen als ontvangers worden geselecteerd. 
 
Studenten kunnen opnieuw een aanvraag indienen voor elk jaar waarin zij voldoen aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden. Alle aanvragers stemmen ermee in dat de beslissing definitief is. 
 
BERICHTGEVING 
Aanvragers ontvangen eind mei bericht. 
 
UITBETALING VAN STUDIEBEURZEN 
Scholarship America verwerkt betalingen van beurzen namens A. O. Smith Foundation, Inc. De betaling 
vindt plaats in augustus. 
 
AANVULLENDE INFORMATIE 
Vragen over het studiebeursprogramma kunnen worden gericht aan:  
 
 E-mail: aosmithscholarship@scholarshipamerica.org 

mailto:aosmithscholarship@scholarshipamerica.org
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