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Heeft u wel eens de commandant der Nederlandse
zeestrijdkrachten geadviseerd?

Zou u zelf een slimme stemwijzer voor  
de verkiezingen willen maken?

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

Dit vragen we aan onze studenten 

Met andere woorden: wat gebeurt er als de most beautiful minds hun 
uitzonderlijke denkkracht loslaten op complexe maatschappelijke 
vraagstukken en uitdagende wetenschappelijkedisciplines?

Dat is waar Mandeville Academy voor staat. Het biedt een groep ambitieuze hoogbegaafde

jongvolwassenen een jaar lang de kans om kennis te maken met een breed spectrum aan

maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Daarnaast doen zij vaardigheden op 

die hen in staat stellen op het hoogste niveau te functioneren en leren zij op een natuurlijke 

manier op eigen benen te staan doordat zij in het gebouw van Mandeville Academy wonen.
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Onderwijs
Mandeville Academy biedt studenten complex, actueel en multidisciplinair case-onderwijs aan.

Streetwise gaat voor boekenkennis. Na een jaar Mandeville Academy hebben de studenten les

gehad van experts uit uiteenlopende disciplines, hebben zij onderzoeksvaardigheden

ontwikkeld toegespitst op hun hoogbegaafdheid én op de praktijk, ontdekt waar hun 

interesses liggen en hebben zij een weloverwogen keuze gemaakt voor de volgende stap in 

hun studie of loopbaan.

Gebaseerd op het Angelsaksische model waarin bedrijven,  
organisaties en onderwijs nauw samenwerken

Uitmuntend netwerk van bestuurders,
ondernemers en wetenschappers

Waar denkkracht kan floreren

(Gast)docenten in 2018/2019 zijn onder andere

Lex Hoogduin
CEO Global Complexity Network (glocomnet), 

Londen Stock Exchange Group

Klaas Knot 
President de Nederlandsche Bank

Maarten Feteris
President Hoge Raad der Nederlanden

Jeff DeLaurentis
Hoogleraar Political Science Georgetown 

University, adviseur van Barack Obama

Alexander Rinnooy Kan
Hoogleraar economie, VU

Leo Simias
Teamleider cold cases en vermiste personen 

Politie Den Haag

Alex Brenninkmeijer
Lid Europese Rekenkamer

Nicole Bogers
Directeur Contraterrorisme Nationale Politie

Paul Sebes
President at Sebes and Bisseling Literary 

Agency

Marlies Dekkers
Entrepreneur

Britta Böhler
Hoogleraar en lid College voor de Rechten van 

de Mens

Martin Koolhoven
Regisseur Brimstone | Oorlogswinter

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

Dow Chemical, SHELL, Goldman Sachs, Royal

Schiphol Group, Bunq, Rabobank
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Waarom een academische vrijplaats als Mandeville nodig is.

Hoogbegaafden hebben vaak te maken met onderpresteren &
schooluitval. Ook behalen ze vaak geen universitaire eindkwalificatie. Dit 
komt doordat het onderwijsaanbod onvoldoende aansluit bij de specifieke 
behoeften en verwachtingen van hoogbegaafde studenten. Zij leren op
een andere manier dan andere studenten. Zo hebben zij de lesstof vaak 
snel begrepen, waarna ze erop gaan variëren en de stof in verband 
brengen met andere vraagstukken. In Nederland is er geen vorm van hoger 
onderwijs die deze behoeften onderkent.

Intellectueel potentieel blijft dus onbenut. En dat is ongelofelijk jammer: voor de personen zelf

en voor Nederland als kennisintensieve samenleving. Daarom is de Mandeville Academy

opgericht. De plek om deze fenomenale denkkracht te laten floreren en ook een bijdrage te

kunnen leveren aan het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke raagstukken

waar we anno 2019 voor staan.

Denkkracht



6Mandeville Academy

In 2018 opende de Mandeville Academy haar deuren, in oktober 2019 zal 
het tweede studiejaar van start gaan. Mandeville Academy kan inmiddels 
rekenen op een groeiend netwerk. Dit netwerk bestaat uit experts en 
andere betrokkenen uit de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven en 
defensie, die allen bijdragen in de vorm van kennis, creativiteit, tijd en/of
financiën.

Pick our brains: presenteer een complexe casus uit uw praktijk aan 
onze studenten
Heeft u als organisatie een uitdagend en/of complex vraagstuk? Presenteer deze aan onze

studenten. Onze studenten denken en kijken anders naar de wereld, kijken anders naar

problemen en vraagstukken. Ze leggen onverwachtse verbanden en denken vanuit andere

invalshoeken. Wij pretenderen niet dat onze studenten voor elk vraagstuk een oplossing 

hebben, maar ze kunnen u verrassende handvaten en leads geven die u wellicht op een 

nieuwe spoor kunnen brengen. Een boeiende wisselwerking: u doet een donatie aan 

Mandeville Academy en de studenten gaan aan de slag met uw vraagstuk.

Steun Mandeville Academy
Mandeville Academy is voor iedereen toegankelijk: onafhankelijk van afkomst, huidskleur en/of

geslacht en ook ongeacht de vermogenspositie van ouders. Als particulier en onafhankelijk

onderwijsinstituut hanteren wij geen hoge tarieven. Wij vragen van studenten om zelf, via een

fondswervingstraject, hun lesgeld te werven. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid zijn

belangrijke waarden voor Mandeville. U kunt als bedrijf of particulier onze studenten daarbij

helpen door middel van een gift of sponsoring. Elke sponsoring is maatwerk en in

samenwerking met onze studenten en uw organisatie kijken we naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie neemt u contact op met Harry Veenendaal 06-13132085

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

Albert Einstein
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 Het onderwijs aan Mandeville Academy staat open voor hoogbegaafde jongvolwassenen.

Mandeville hanteert als definitie voor hoogbegaafdheid: de groep die qua intelligentie in

de hoogste twee percentielen scoort, dus hoger dan 98% van de populatie.

 Mandeville Academy neemt zelf geen IQ-testen af. Wij vertrouwen op IQ-testen die

worden afgenomen door Mensa (geheel onafhankelijk van Mandeville) of andere

geaccrediteerde deskundigen op dit gebied.

 Het studiejaar loopt van oktober tot en met juni. Studenten wonen in het gebouw van de

Mandeville Academy midden in het historische hart van Gouda. Ze zijn samen

verantwoordelijk voor het organiseren van het huishouden: koken en schoonmaken.

 Bij Mandeville koppelen we de studenten los van de vermogenspositie van hun ouders.

Studenten dragen zelf de verantwoordelijkheid om via een individueel

fondsverwervingtraject hun lesgeld bijeen te brengen. Hierbij worden studenten

begeleid door ervaren fondsenwervers.

 De casussen waar de studenten aan werken komen rechtstreeks uit de praktijk en de

studenten puzzelen op en met complexe vraagstukken uit organisaties en de

maatschappij.

 Impressie van de vakken: complexiteit en onzekerheid op de financiële markten, het

bestuderen van een cold case, de NAVO in 2050, een bezoek aan Goldman Sachs in

Londen, Geo Politics en vele andere onderwerpen en vakken.

Informatie
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bronvermelding fotografie 

Rijksmuseum, Amsterdam


