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Wereldwijd studiebeursprogramma 
 

HET PROGRAMMA 

 

Catalent Pharma Solutions heeft een beursprogramma opgezet om de kinderen van werknemers te helpen die van plan zijn hun opleiding 

voort te zetten aan een hogeschool of universiteit. Er worden elk jaar beurzen toegekend voor voltijdse studies aan een geaccrediteerde 

twee- of vierjarige instelling of vakschool naar keuze van de student. 

 

Dit beursprogramma wordt beheerd door Scholarship America®, de grootste ontwikkelaar en beheerder van studiebeurs- en 

onderwijskostenprogramma's voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren in de Verenigde Staten. Beurzen worden toegekend 

zonder onderscheid naar ras, huidskleur, geloofsovertuiging, godsdienst, seksuele geaardheid, geslacht of handicap. 

 

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN 

 

Aanvragers van het Catalent Pharma Solutions Wereldwijd studiebeursprogramma dienen: 

 

• Kinderen ten laste* van voltijdse of deeltijdse werknemers van Catalent Pharma Solutions wereldwijd of een dochteronderneming 

van Catalent Pharma Solutions te zijn. De werknemers dienen gemiddeld 20 werkuren per week te presteren en dienen minstens 

één jaar voor het bedrijf te werken te rekenen vanaf de deadline van de inschrijvingsperiode; kinderen ten laste van werknemers 

tot en met de functie van directeur mogen zich kandidaat stellen. Bovendien dient de ouder van het kind een actieve Catalent 

werknemer te zijn op het moment van elke toekenning van de studiebeursuitbetaling.  

 

 *Met “kinderen ten laste” wordt uw natuurlijk, geadopteerd of stiefkind jonger dan 26 jaar bedoeld. 

 

 Studenten uit de VS 

• Aanvragers moeten in hun laatste jaar aan de hogere middelbare school zitten of dit jaar hebben afgerond en voornemers zijn 

zich in te schrijven of al ingeschreven zijn voor een tweejarige of voltijdse bacheloropleiding aan een geaccrediteerde instelling 

voor hoger onderwijs, een universiteit of een vakschool voor het volledige komende academiejaar. 

 

 Internationale studenten 

• Aanvragers moeten in hun laatste jaar aan de hogere middelbare school zitten, of dit laatste jaar hebben afgerond en 

voornemers zijn zich in te schrijven of al ingeschreven zijn voor voltijdse hogere studies waarvoor geen studietoelage wordt 

voorzien voor het volledige komende academiejaar. 

 

STUDIEBEURZEN 

 

Indien geselecteerd, ontvangt de student een studiebeurs ter waarde van $3.000 (of het bedrag van de opleidingskosten aan het gekozen 

opleidingsinstituut, welke van de twee minder is). Elk jaar worden er tot vijfentwintig (25) studiebeurzen toegekend. Studiebeurzen worden 

toegekend in evenredigheid met het aantal aanvragen ontvangen per land, op voorwaarde dat er gekwalificeerde aanvragers zijn. De 

studiebeurzen zijn niet hernieuwbaar of verlengbaar, maar studenten mogen zich elk jaar opnieuw kandidaat stellen voor het programma 

als ze aan de voorwaarden voldoen. 
 

De studiebeurzen zijn uitsluitend bedoeld voor bacheloropleidingen. 
 

Er wordt elk jaar slechts één studiebeurs toegekend per gezin. 

 

AANVRAAG 
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Geïnteresseerde studenten moeten een elektronische aanvraag in het Engels indienen en uiterlijk op 31 maart 2022 om 22.00 uur Midden-

Europese Tijd samen met hun aanvraag een actueel en volledig cijferoverzicht, een beoordeling en eventuele andere vereiste documenten 

uploaden. Cijferrapporten worden niet aanvaard. Niet-officiële rapporten/cijferlijsten moeten de naam van de student, de naam van de 

school, het cijfer en het aantal behaalde studiepunten voor elke cursus, en de termijn waarin elke cursus werd gevolgd, bevatten.  
 
In verband met verschillen in onderwijssystemen moeten aanvragers uit andere landen dan de VS de volgende documenten bijvoegen: 
 

• Engelse vertalingen voor alle documenten die niet in het Engels zijn opgesteld. 

• Duidelijke fotokopieën van de volgende onderwijsdocumenten moeten met de aanvraag worden geüpload: 

 

1. Studenten die momenteel of eerder zijn ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs (universiteit) moeten de volgende 

documenten bijvoegen: 

 Dossierdiploma (cijferlijst) voor alle gevolgde cursussen/opleidingen in het hoger onderwijs en 

 Getuigschrift/attest/diploma secundair onderwijs. 

 

2. Voor middelbare scholieren en studenten die minder dan één jaar hoger onderwijs (universiteit) hebben gevolgd, moeten de volgende 

documenten worden bijgevoegd: 

 Dossierdiploma (cijferlijst) voor alle gevolgde cursussen/opleidingen in het secundair onderwijs gedurende de voorbije drie jaar en 

 Resultaten van examens. 

 

De aanvragers zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en indienen van alle vereiste informatie. Aanvragen worden beoordeeld op basis 

de verstrekte informatie; beantwoord daarom alle vragen zo volledig mogelijk. Alle ontvangen informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd 

en wordt uitsluitend door Scholarship America beoordeeld. 

 

SELECTIE VAN DE ONTVANGERS 

 

De ontvangers van een studiebeurs worden geselecteerd aan de hand van hun academische prestaties, aangetoond leiderschap en 

deelname aan school- en maatschappelijke activiteiten, onderscheidingen, werkervaring, opgave van doelstellingen en ambities en 

ongewone persoonlijke of familiale omstandigheden. Er wordt geen rekening gehouden met de financiële situatie. Omdat bronnen voor het 

financieren van hoger onderwijs in de meeste landen echter afwijken van deze in de VS, verzoeken de Scholarship America 

studiebeursbeheerders aanvragers uit andere landen om informatie over opleidingskosten en financiering door de overheid in te dienen. 

De studiebeurzen mogen de opleidingskosten aan de gekozen instelling niet overschrijden. 

 

Scholarship America staat in voor de selectie van de ontvangers. Een verantwoordelijke of werknemer van Catalent Pharma Solutions speelt 

geen enkele rol bij de selectie. Alle aanvragers dienen zich bij het uiteindelijke besluit neer te leggen en dit te aanvaarden. 

 

Aanvragers zullen eind mei op de hoogte worden gebracht. Niet iedereen die zich kandidaat heeft gesteld voor het programma zal een 

studiebeurs ontvangen. Studenten mogen zich elk jaar opnieuw kandidaat stellen voor het programma als ze aan de voorwaarden voldoen. 

 

UITBETALING VAN DE STUDIEBEURZEN 

 

Scholarship America verwerkt de uitbetaling van de studiebeurzen namens Catalent Pharma Solutions. De betaling gebeurt in één termijn 

begin augustus. Toekenningen worden in Amerikaanse valuta uitbetaald voor ontvangers uit de VS; cheques worden per post naar het 

huisadres van elke ontvanger gestuurd en zijn betaalbaar aan de school van de student.  Voor niet-Amerikaanse ontvangers wordt de 

betaling in lokale valuta via een bankoverschrijving gedaan.  

 

De ouder van de ontvanger moet een actieve werknemer van Catalent zijn op het ogenblik dat elke betaling per post wordt verstuurd. 

 

VERPLICHTINGEN 

 

Ontvangers hebben geen verplichtingen tegenover Catalent Pharma Solutions. Ze zijn echter wel verplicht om Scholarship America op de 

hoogte te brengen van adreswijzigingen, inschrijvingen of andere relevante informatie en om een volledige cijferlijst op te sturen wanneer 

daarom wordt gevraagd. 
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HERZIENINGEN 

 

Catalent Pharma Solutions behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en procedures van dit beursprogramma te herzien en om op 

elk ogenblik te wijzigen, met inbegrip van het stopzetten van het programma. 

 

Vragen? Contactgegevens: 
 

E-mail: catalent@scholarshipamerica.org 

Bel: +1 507 931 1682 en vraag naar het Catalent Pharma Solutions Wereldwijd studiebeursprogramma 

mailto:catalent@scholarshipamerica.org

