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De Mandeville First Class! ondersteunt hoogbegaafde scholieren bij het behalen van 

startkwalificaties zoals een overgangsrapport, diploma of andere leerdoelen. De scholieren 

maken kennis met de thesis-gestuurde onderwijsmethode van de Mandeville Academy die 

specifiek is afgestemd op de manier waarop hoogbegaafden leren en studeren.

Toelichting

Hoogbegaafde scholieren kunnen hindernissen 

ondervinden in het reguliere onderwijs. 

Wanneer de leermethode niet uitdagend 

genoeg is, kan de scholier onderpresteren 

met als gevolg af- of uitstroom naar een 

ander niveau. De Mandeville First Class! 

biedt hoogbegaafde scholieren persoonlijke 

aandacht en praktische ondersteuning bij 

het (her)ontdekken van  hun motivatie en het 

doorbreken van vaste (denk)patronen. Met 

de Mandeville First Class! is de hoogbegaafde 

scholier beter in staat de schoolcarrière 

succesvol af te ronden.

Traject

Mandeville First Class! is een uniek hybride 

traject van werken in groepsverband en 

persoonlijke begeleiding. 

In groepsverband zal een gastdocent van 

de Mandeville Academy zoals een brigade-

generaal, of bestuursvoorzitter van een 

beursgenoteerde onderneming- een 

verrassende thesis poneren. Deze thesis sluit 

zoveel mogelijk aan bij lesstof die de scholier 

op dat moment op school krijgt aangeboden. 

De scholier gaat individueel met de thesis aan 

de slag. In week 5 vindt intervisie plaats met 

andere scholieren. Via dit thesis-gestuurde 

onderwijs, leert de scholier doelgericht kennis 

vergaren voor beter begrip en een oplossing 

van de thesis. Leren wordt weer interessant.

De scholier wordt intensief begeleid door een 

mentor. Tevens wordt gewerkt aan 

persoonlijke Bildung, door bijvoorbeeld 

aandacht te besteden aan het verhogen van 

het relativeringsvermogen. Voor sommige 

hoogbegaafden is het nu en dan lastig om 

niet-doelgerichte onderwijsstof te leren die bij 

gelegenheid nu eenmaal noodzakelijk is om 

een overgangsrapport of diploma te behalen. 

De begeleiding bestaat uit twee individuele 

sessies per week. Elke sessie duurt anderhalf 

uur en kunnen, indien wenselijk, in de 

avonduren of in het weekend plaats vinden. 

De scholier sluit het traject af met een verslag 

over de onderzoeksresultaten en een reflectie 

die wordt gepresenteerd aan de begeleiders 

en ouders/verzorgers. Het begeleidingstraject 

wordt beëindigd met een exit gesprek en een 

evaluatieverslag.

Procedure

De voorwaarden om toegelaten te worden tot 

de Mandeville First Class! zijn:

 De applicant is scholier in de bovenbouw  

 van het voortgezet onderwijs en jonger dan  

 18 jaar

 De applicant is aantoonbaar hoogbegaafd  

 middels een representatieve test

Kosten

Het Mandeville First Class! traject bestaat uit 

7 weken, 14 sessies van anderhalf uur, twee 

sessies per week. De kosten van het complete 

traject bedragen € 1.240,--. Hulp bij financiering 

is mogelijk. Informeer hier gerust naar.
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