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Mandeville 
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Weleens de commandant der Nederlandse 
zeestrijdkrachten geadviseerd?

Zou je het aandurven een presentatie te geven 
aan de president van De Nederlandsche Bank? 

Zou je een oplossing voor het Palestijnse 
vraagstuk kunnen verzinnen? 

Met andere woorden: wat gebeurt er als jouw uitzonderlijke denkkracht 

wordt losgelaten op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en 

wetenschappelijke disciplines?

Mandeville Academy biedt een kleine groep hoogbegaafden de kans om hun buitengewone 

intellect een jaar lang als een zoeklicht te laten schijnen op diverse vraagstukken. Gaandeweg 

ontdek je waar je talenten en interesses liggen én wat je drijft. Zodoende vind je een eigen 

spoor en bereid je jezelf voor de op de volgende stappen in je ontwikkeling.

Mandeville ontwikkelt jouw persoonlijke, creatieve en intellectuele (onderzoeks-)vaardigheden 

op het hoogste niveau. Van jou wordt verwacht dat je inzichten geeft, die niet-hoogbegaafden 

eenvoudigweg niet ‘doorzien’. Onze docenten zijn de besten uit hun vakgebied. 

De probleemstellingen die zij je geven zijn multidisciplinair en komen rechtstreeks uit de 

complexe praktijk. Mandeville verwacht veel van je, want je behoort nu eenmaal tot de 1% van 

allerslimsten.

Klinkt goed?
Eerst de selectie doorkomen en dan aan de slag met het meest leerzame jaar van je carrière. 

Wat bereik je bij Mandeville?
Als hoogbegaafde heb je talent voor logica. Je herkent het belang van symmetrie in de 

natuurwetenschappen, maar ook in de kunst. Je uitdaging is niet om straks zomaar een baan te 

vinden -de werkgevers staan in de rij- maar die plek te vinden waar jouw grote talent het beste 

tot zijn recht komt. Wil je stucadoor worden? Prima. Piloot? Best. Schrijver? Waarom niet? 

CEO van Shell? Doen. We polijsten je talent, doceren onderzoeksvaardigheden die speciaal op 

jouw hoogbegaafdheid zijn afgestemd en lanceren je goed uitgerust de rest van je loopbaan in. 

Mandeville onderzoekt van tevoren of, 
en in welk spectrum de student hoogbegaafd is. 

Uitmuntend netwerk van topbestuurders, 
ondernemers en wetenschappers 

Onderzoeksvaardigheden, speciaal voor hoogbegaafden.

(Gast)docenten in 2018/2019 zijn onder andere
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Klaas Knot 

president De Nederlandsche Bank

Maarten Feteris 

president Hoge Raad der Nederlanden

Alexander Rinnooy Kan 

hoogleraar Economie, VU

Alex Brenninkmeijer 

lid Europese Rekenkamer

Erik Akerboom

korpschef Nationale Politie

Yvonne Keuls auteur

Marlies Dekkers entrepreneur

Britta Böhler 

oud-advocaat

Martin Koolhoven 

regisseur Brimstone | Oorlogswinter

Tjipke Bergsma CEO War Child

C-level expert docenten van o.a. AkzoNobel, 

Dow Chemical, SHELL, Goldman Sachs, Royal 

Schiphol Group
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Trimester 1 
(week 40 - 49) Kwartiermaken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse 

reilen en zeilen van de Academy en waar nodig, 

word je daarin begeleid. In deze periode maak je 

kennis met onderwerpen die onmisbaar zijn voor je 

algemene ontwikkeling (ook al ben je nog zo bèta, 

dit zijn de vaardigheden en basiskennis die jou straks 

echt succesvol maken). Je krijg vakken als History 

of Music & Cinema, Visual Arts & Art History, Leisure, 

Local History, Literature & Poetry en ‘Manners Maketh 

Human’. 

Trimester 2 
(week 50 – 8) Wetenschap

Samen met de expert-docenten verken je de 

ontwikkeling van de aarde en de mensheid aan de 

hand van vakken als: Operations Research, Business 

Analytics, Physics & Astronomy, Ethics, Psychiatry, 

Middle Ages-Enlightenment-Modern History, 

Artificial Intelligence, Neurology, Polar Studies, 

Biomedics, Ancient Civilizations.

Trimester 3 
(week 9 – 17) De organisatie van de wereld

Je krijgt een grondige introductie in de systemen en 

structuren die door de mens zijn gecreëerd om de 

wereld te ordenen. Je onderzoekt jouw verhouding 

tot de wereld aan de hand van vakken als: Political 

Systems, Philosophical Systems, Economic Systems, 

Holy Books, European Union, International Relations, 

Sustainability & Climate Change

Trimester 4 
(week 18 - 27) Jouw toekomst

In dit trimester bereid je je voor op het leven na 

Mandeville. Je leert diverse dimensies van het 

bedrijfsleven kennen en gaat aan de slag met 

opdrachten die je krijgt van topbestuurders van 

multinationals.

Je woont tijdens het studiejaar in het gebouw van Mandeville Academy. 

De kamers zijn gestoffeerd en bescheiden gemeubileerd, vergelijkbaar met 

een college dormitory. Je bent zelf verantwoordelijk voor de huishouding 

en inkopen. Op weekdagen gebruik je gezamenlijk de maaltijden, die je zelf 

verzorgt met de corveeploeg.

Vanuit het gebouw van Mandeville Academy midden in het historische hart van Gouda kun 

je volop deelnemen aan het maatschappelijke leven. Openbaar vervoer, winkels, cafés en 

maatschappelijke voorzieningen bevinden zich op loopafstand.

Zo kun jij volgend schooljaar naar Mandeville
 Neem eerst contact met ons op

 Mail: info@mandevilleacademy.nl

 Telefoon: 0182-769290

 We leren je graag kennen. Daarvoor nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek op 

 de locatie van Mandeville (dan kun je direct zien waar je eventueel terecht komt).

 Je gaat een Mensa iq-test doen. Die wordt afgenomen op een moment dat jou past en   

 beoordeeld door een geaccrediteerd psycholoog.

 Daarna volgt een intake gesprek met een ervaren en bevoegd psycholoog.

 We bekijken de uitslag van de test en het gesprek. Als jij en wij tevreden zijn, 

 schrijf je je in bij Mandeville.

 Kosten en financiering: De kosten voor Mandeville Academy zijn € 25.000 euro (excl. BTW)   

 voor een jaar. Daarvoor krijg je niet alleen les, maar woon en eet je ook op de Academy van   

 maandag tot en met vrijdag. Omdat niet iedereen dit bedrag zomaar kan ophoesten  

 hebben wij mogelijkheden voor betaling in termijnen, een gesponsorde beurs en/of een   

 lening voor een deel van het bedrag.
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07:00 Opstaan
hardlopen, of een wandeling met schoolhond 

Teun (ja, ook bij regen). 

08:00 Ontbijt 
 (het ontbijt wordt door de corvee-ploeg-van-

de-week georganiseerd).

09:00 Lecture
introductie ‘complexiteit en onzekerheid 

van financiële markten’ door prof.dr. Lex 

Hoogduin, boardmember London Stock 

Exchange

11:00 Q&A

12:00 Lunch

13:00 Expert-college en 
opdracht 
door Frederik de Nerée, Executive Director 

Goldman Sachs London 

15:00 Q&A opdracht

16:00 Thee

17:00 Corvee 
(de kookploeg-van-de-week kookt)

18:00 Distijd 
met Frederik de Nerée en Lex Hoogduin

20:00 Avondprogramma: 

 vrij, tenzij een van de dag-colleges 

aanleiding geeft tot nadere discussie. 

Anders heb je de mogelijkheid om van alle 

faciliteiten van Mandeville gebruik te maken. 

Bijvoorbeeld je uitleven in de (geluiddichte) 

muziekkamer, een oude 16mm film kijken 

in de huisbioscoop of  je Krav Maga, Aikido 

en/of schermvaardigheden verbeteren in de 

sportzaal..

23:00 Zzzzzzz

Een (willekeurige) dag bij Mandeville

Dinsdag, thema: ‘complexiteit en onzekerheid van financiële markten’

Contact
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Rijksmuseum, Amsterdam
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