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A C A D E M Y



1. Complex, actueel en multidisciplinair casus-gericht 

wetenschappelijk onderwijs. Motto: streetwise over bookwise

2. Gedoceerde vaardigheden en technieken worden daadwerkelijk 

in de praktijk toegepast in 34 assignments

3. Gestructureerd en modelmatig denken, rekening houdend met 

serendipiteit

4. Softskills: sociale vaardigheden, ontmoet peers en leer een 

verdedigingssport

5. Zelfkennis. Waar en onder welke omstandigheden functioneert 

de denkkracht van de student optimaal? 

6. Bildung. Leer sociale etiquette en omgangsvormen

7. Netwerk. Mandeville biedt eeen netwerk van topdocenten, 

toporganisaties en topondernemingen

8. Academische vrijplaats

9. Pionieren. Hard werken, maar je komt op plaatsen waar anderen 

nooit komen.

10. Faalangst? Bij Mandeville noemen we dat succesangst. Kleine 

nuance, groot verschil

10 punten van 
Mandeville Academy
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Hoogbegaafd zijn is niet eenvoudig. Mandeville is voor 

iedereen toegankelijk, ongeacht sociaal-economische 

achtergrond. Iemand wordt toegelaten op persoonlijke 

merit, de financiële draagkracht speelt daarbij geen 

enkele rol. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor 

het werven van fondsen om zo hun eigen opleiding te 

kunnen financieren. 

Het doel van Mandeville is dat briljante studenten hun 

denkkracht optimaal in de maatschappij gaan inzetten 

en om de leiders van morgen op te leiden. Niet alleen 

in termen van managers, maar zeker ook persoonlijk 

leiderschap. ik geloof sterk in het Amerikaanse model 

waarin bedrijven en opleidingen nauw samenwerken. 

Zeker met hoogbegaafde studenten onstaat op die manier 

een mooi platform voor verrassende resultaten, het 

opdoen van praktijkervaring en vooral het bundelen van 

denkkracht. 

Joris Luyendijk

Journalist - auteur

Een lecturer aan het 
woord
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Mandeville Academy 

Identiteit

Mandeville Academy is een opleiding voor 

hoogbegaafde jongvolwassenen. Mandeville 

Academy verstaat onder hoogbegaafdheid de 

groep met een algemene intelligentie die hoger 

is dan 98% van de bevolking. Omdat zij maar 2% 

van de bevolking uitmaken, is het een getalsmatig 

gegeven dat hoogbegaafden dat wat hen bijzonder 

maakt maar met weinig anderen kunnen delen.

Ruim driekwart van de hoogbegaafden behaalt 

geen universitaire eindkwalificatie. Dit komt 

doordat het onderwijsaanbod in het hoger 

onderwijs onvoldoende aansluit bij de specifieke 

behoeften en verwachtingen van hoogbegaafde 

studenten. Zij leren op een andere manier dan 

andere hoger-onderwijsstudenten. Zo hebben zij 

de lesstof vaak snel begrepen, waarna ze erop gaan 

variëren en de stof in verband brengen met andere 

vraagstukken. Dat gaat niet altijd goed samen met 

de gemiddelde student, die meer herhaling van de 

hoofdlijnen van de lesstof nodig heeft.

In Nederland is er geen vorm van hoger onderwijs 

die deze behoeften onderkent. Hoogbegaafden 

hebben daarom te vaak te maken met 

onderpresteren en zelfs met schooluitval en 

het afbreken van een studie. De cv’s van veel 

hoogbegaafden vallen op door niet-afgemaakte 

studies. Zij komen op de arbeidsmarkt zonder 

startkwalificatie en missen daardoor toegang tot de 

banen waarin zij het meest effectief zijn. Daardoor 

Stichting Mandeville Academy is een prepschool voor exceptioneel hoogbegaafde, 

ambitieuze studenten. De organisatie heeft geen winstoogmerk en richt zich uitsluitend 

op het stimuleren van de ‘most beautiful minds’ in Nederland. Wie vraagt: ken je iemand 

die ver beneden zijn niveau werkt en/of studeert, iemand die veel meer in zijn mars 

heeft dan hij/zij laat zien, zal vele suggesties krijgen. Mandeville Academy wil deze 

hoogbegaafden scouten om een jaar bij Mandeville te studeren. We gaan op zoek, openen 

het netwerk, volgen tips en (sociale) media-uitingen die jongeren laten zien die aan het 

Mandevilleprofiel voldoen: hoogbegaafd en een groot creatief, associatief vermogen. 

blijft veel intellectueel potentieel onbenut. Dat kan 

Nederland als kennisintensieve samenleving zich 

niet veroorloven.  

Doelstelling 
Mandeville Academy biedt een kleine groep 

ambitieuze hoogbegaafde jongvolwassenen een 

jaar lang de kans om op het allerhoogste niveau 

kennis te maken met een breed spectrum aan 

wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke 

vraagstukken. Daarnaast doen zij onmisbare 

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. Na een jaar Mandeville Academy 

hebben zij ontdekt waar hun interesses liggen, 

hebben zij onderzoeksvaardigheden ontwikkeld 

toegespitst op hoogbegaafdheid, hebben zij 

les gehad van topdocenten uit uiteenlopende 

disciplines en hebben zij een weloverwogen keuze 

gemaakt voor de volgende stap in hun studie of 

loopbaan. Bovendien maken zij deel uit van een 

alumninetwerk waar zij zakelijk en persoonlijk altijd

op kunnen terugvallen.

Curriculum
Studenten volgen circa 34 assignments, 

verdeeld over 4 trimesters. Alle vakken worden 

vanuit een bepaalde abstractie (statistiek/

wiskunde) ingestoken. Daarnaast staat 

ondernemersvaardigheden centraal. 

Een aantal basisvakken worden het hele jaar 

door gedoceerd. Het belangrijkste vak is 

Complexiteit en Onzekerheid, gedoceerd door 

prof.dr. Lex Hoogduin. Daarnaast loopt het vak 

Cold Case het hele jaar. Om rechtsgeleerdheid 

en aanverwante studies te introduceren, werkt 

Madneville samen met politie Haaglanden (team 

cold cases & vermiste personen). Aan de hand van 

Bayesiaanse statistiek analyseren studenten cold 

cases. Dit jaar loopt het vak ‘Slimme Stemwijzer’ 

in samenwerking met ProDemos ook het gehele 

jaar. In 2021 zijn de landelijke verkiezingen en de 

ambitie is om in 2020 de nieuwe stemwijzer te 

finaliseren. Een kleinschalige opleiding biedt veel 

voordelen zoals het optimaal kunnen vormgeven 

van de persoonlijke identiteit van de studenten, 

dat docenten/staf een persoonlijke band met 

studenten kunnen opbouwen, dat de studenten 

samen wonen en leven alsmede intensief, 

kwalitatief hoogwaardig hoogbegaafdenonderwijs. 

Mandeville-docent Jeff 
DeLaurentis (US-ambassador in 
Cuba & vriend van Barack Obama

“Toekomstig leiderschap moet acteren in een complexe wereld. 

De denkkracht van hoogbegaafden is in staat deze complexiteit 

beter te overzien. Mandeville Academy biedt hoogbegaafde 

studenten de kans hun grote talent effectief in te zetten in 

hun verdere loopbaan. Daarom is deze opleiding zo bijzonder 

interessant voor het bedrijfsleven”

Ilona Haaijer | CEO Bugaboo & commissaris Royal Boskalis nv
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  Projecten in Gouda 

Goudse projecten waar u 

van profiteert

Mandeville vindt het belangrijk dat de 

studenten zich inzetten voor Gouda. In 

dit kader werken de studenten dit jaar 

aan diverse interessante opdrachten 

die betrekking hebben op Gouda. In 

deze brochure worden 8 van deze 

projecten toegelicht. De achterliggende 

gedachte van deze opdrachten is een 

aantal door onder andere de gemeente 

Gouda gedefinieerde doelstellingen 

die samenkomen bij het thema “Gouda 

750 jaar”. De gemeente Gouda heeft 

aangegeven op zoek te zijn naar 

binding met het verleden en een brug 

naar toekomst waarbij inclusiviteit, 

samenwerking en de toekomst van Gouda 

van groot belang is. 

Ondernemersvaardigheden
Ieder project wordt door de studenten 

uitgevoerd met de skills die zij leren bij de vakken 

ondernemersvaardigheden en fondsenwerving.  

Dit betekent dat de studenten het project moeten 

benaderen vanuit een businesscase waarbij een 

belangrijke voorwaarde is dat in beginsel geen 

gebruik gemaakt wordt van (overheids)subsidie. 

Accountantscontrole
Mandeville Academy werkt samen met 

de Hogeschool Rotterdam (HR), vakgroep 

Accountancy. Derdejaars studenten aan de 

Hogeschool Rotterdam rekenen in het kader 

van een minor de business modellen van de 

Mandevillestudenten door op haalbaarheid. 

Daarbij is naar de liquiditeit, solvabiliteit, 

haalbaarheid en winstgevendheid van het 

business model belangrijk. Het doel is op een 

analystische, bedrijfsmatige wijze te leren denken 

en projecten uit te voeren.

Project 1: Verzetsmuseum 
winstgevend
Het Gouds verzetsmuseum is in de bibliotheek 

Gouda (Chocoladefabriek) gevestigd. De vraag 

aan de Mandeville studenten is om (i) een nieuwe 

invulling van het begrip ‘verzet’ te komen, (ii) meer  

jongeren naar het museum te trekken en (iii) de 

winstgevendheid te verhogen. 

Dutch Civil Resistance Museum
De Mandeville studenten zijn tot de conclusie 

gekomen dat het begrip ‘verzet’ teveel is 

gekoppeld met de Tweede Wereldoorlog en 

dat het business model anders moet worden 

vormgegeven. Kenmerkend voor Nederland is 

een lange historie van verzet. De term ‘verzet’ 

heeft een positieve connotatie. Iemand verzet 

zich tegen een situatie om deze beter te 

maken, niet slechter. Een vroege verzetsdaad 

is bijvoorbeeld de slag in het Baduhenna-woud 

tussen de Friezen en Romeinse legioenen in 28 

n.Chr. omdat de Romeinse landvoogd Olennius 

de belasting drastisch verhoogde. De Romeinen 

leden een dramatische nederlaag geleden. De 

Friezen realiseerden de onafhankelijk. Deze 

onafhankelijkheid werd bevestigd in 1345 bij de 

Slag bij Warns. De Nederlandse republiek riep haar 

onafhankelijkheid uit in 1568 tegen de Spaanse 

koning. Verzet was er bij Goejanverwellesluis 

(1787), voor het vrouwenkiesrecht (1919) of tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. Maar vergeet ook het 

verzet niet tegen de kernwapens in 1981. Belangrijk 

is ook het verzet van de Molukkers in de jaren 

zeventig tot aan het verzet van jonge Nederlanders 

die zijn gaan deelnemen in de jihad. De studenten 

willen daarom dat Gouda de thuisplaats wordt van 

het Dutch Civil Resistance Museum. 

Virtual Reality | Hologram
Om de verhalen interactief te maken met een 

factor die een impact achterlaat bij de bezoekers, 

is gekozen voor virtual reality en hologram 

technologie. De bezoekers krijgen zo een (zeer) 

realistische kijk op de gebeurtenissen. De 

studenten hebben een kostenraming gemaakt 

voor de ontwikkeling van de VR-software 

en de (4D) hologramtechnologie. Met (4D) 

hologramtechnologie kan de bezoeker realistisch 

in gesprek gaan met bijvoorbeeld Willem van 

Oranje of Coornhert. Met de VR-technologie is de 

bezoeker in staat om op het slagveld bij Warns 

te lopen. Het businessplan wordt in maart 2020 

afgerond.

Project 2: Herbestemming 
Gouwekerk
De mission statement is als volgt: De Gouwekerk 

in het centrum van Gouda is beeldbepalend voor 

de stad, maar staat al jaren de facto leeg. Een 

nieuwe bestemming is ingewikkeld vanwege de 

rijksmonumentale status. Verzin een bedrijfsmodel 

waarbij tevens de parkeerdruk in het centrum van 

Gouda significant afneemt. De studenten hebben 

dit project met succes afgerond. De business 

case blijkt haalbaar om van de Gouwekerk een 

(tijdelijke) volautomatische parkeergarage te 

maken, waarbij de rijksmonumentale staat van het 

gebouw gehandhaafd blijft (click-park). 

De studenten formuleerder het concept ‘Holy 

Parking’. Hoe hoger men in de Gouwekerk 

parkeert, hoe hoger parkeertarief (immers, dichter 

bij de Almachtige). Uit het onderzoek is naar 

voren gekomen dat er een maximale capaciteit 

realiseerbaar is van 180 parkeerplekken. Innovatie 

is daarbij essentieel.  Zodoende is rekening 

gehouden met het aantal toenemende elekstrische 

auto’s. Hiervoor zijn E-parking plaatsen 

ingecalculeerd. De E-parking plaatsen worden 

geschat op 20% van de maximale capaciteit 

(36 parkeerplaatsen). De investeringskosten 

worden geraamd op € 3.242.555,-- met vaste 

jaarlijkse kosten van circa € 18.000,-- en variabele 

kosten van € 78.500,--. De jaarlijkse verwachte 

opbrengsten bedragen circa € 653.366,--

, uitgaande van 5 parkeerlagen waarbij een 

terugverdientijd geldt van 5,8 jaar. De studenten 

hebben tevens een model uitgewerkt voor 2 

parkeerlagen waarbij de terugverdienperiode 

wordt verkort naar 3,7 jaar. Gelet op de 

toenemende parkeerdruk wordt dit scenario niet 

geadviseerd. Het (uitgebreide) businessplan is op 

de website van Mandeville Academy te bekijken.

Mandeville-docent Edmond 
Fokker van Crayestein in Carnegie 
Hall, oktober 2019
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The Mandeville Academy, with a radical approach 

to learning, is deeply invested in the superior 

values to be found in the ideas of exploring the 

What-If-Scenarios, as clearly evident from the 

Mandeville Academy homepage. Imagining different 

trajectories of events that could have taken place 

is a great way to stir and challenge the mind and 

think in terms of alternate realities or solutions to 

problems. The curiosity required to display such 

thinking and the courage to act on chosen paths 

thereafter is foundational to the heritage of the 

Mandeville forebears from which this Academy 

derives its name.

The FAUC Development Journey, based on the 

Framework for Acting under Uncertainty and 

Complexity (FAUC) has much in common with 

such an approach. It posits that the interactions 

of uniquely diverse individuals create a world of 

immense complexity and a future that cannot be 

known. However, possible future scenarios can 

be imagined. Being part of that creative process is 

the aim and mission of me and for this purpose it 

has developed a framework of capacities/strengths 

needed to engage with this world more effectively.

It is therefore not surprising that I crossed paths 

with the Mandeville Academy and decided to 

collaborate in their respective objectives for the 

benefit of highly gifted students. 

Sir Ken Robinson, one of the world’s foremost 

educational visionaries, wisely asked a packed 

audience of educators: “how do we educate our 

children for a future when we have no clue what 

that future will look like”? He then suggested to 

those in attendance that to meet the challenges of 

tomorrow, creativity would need to be regarded 

as important as literacy. It is this creativity, 

foundational to that vision, we hope to display 

in our course as well as our interaction with the 

students, for them to create solutions to stubborn 

societal problems and complex issues that have 

resisted solutions for far too long. 

Project 3: Marokkaanse gemeenschap

Welke historische band heeft de Marokkaanse gemeenschap in Gouda met de stad en 

hoe kan deze band geïntensiveerd worden? Wat heeft Nederlandse jongen of meisje 

met Marokkaanse roots met het stadhuis, de Westhaven of de St.Jan? Meer dan u denkt, 

volgens de studenten. De studenten ontdekten dat de eerste Marokkaanse Gouwenaars 

afkomstig waren uit zeedorpen aan de uitlopers van het Rif-gebergte. Gedurende de 17e 

eeuw maakte de zogenaamde Barbarijse zeerovers het de schepen van de Republiek 

knap lastig. Michiel de Ruijter had veel moeite met de zeiltechnieken van deze Barbarijse 

zeerovers. Logisch, want hun zeilschepen waren net iets intelligenter gebouwd en getuigd. 

Zelfs Gouda is in 1624 op bezoek geweest bij de Barbarijse zeerovers en overhandigde een 

prachtig gouden kromzwaard teneinde een handelovereenkomst te sluiten. De eerste 

Marokkaanse Gouwenaars zijn direct afstammelingen van deze befaamde Barbarijse 

zeerovers, want het woord ‘Barbarijs’ is verbasterd uit ‘Berberse zeerovers’. Wat is de 

gezamenlijkheid? Zeilen. De studenten hebben een businesscase uitwerkt om het 

17-eeuwse Barbarijse zeilschip (Chebeq) na te bouwen als commercieel leer-werktraject. 

De rekenmodellen laten zien dat de bouw en exploitatie van het zeilschip financieel 

haalbaar is. Het businessplan kunt u lezen op de website van Mandeville Academy.

Aan het woord 
over Mandeville

Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin
hoogleraar Economics of Complexity and Uncertainty 

in Financial Markets and Financial Institutions | 

non-executive board member London Stock Exchange 

Group, CEO London Clearing House (LCH). 

“Toekomstig leiderschap moet acteren in een complexe wereld. De 

denkkracht van hoogbegaafden is in staat deze complexiteit beter te 

overzien. Mandeville Academy biedt hoogbegaafde studenten de kans 

hun grote talent effectief in te zetten in hun verdere loopbaan. Daarom is 

deze opleiding zo bijzonder interessant voor het bedrijfsleven”

Neldes Hovestad | CEO Dow Chemicals
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Mandeville gaat een samenwerking aan met 

MuseumGouda. In 2022 organiseert MuseumGouda 

in het kader van het 750-jarig bestaan van Gouda, 

een prestigieuze tentoonstelling over de uit 

Gouda afkomstige schilder Pieter Pourbus. Een 

van de befaamste werken van Pourbus betreft het 

Hubertus-altaarstuk (1572) dat in MuseumGouda 

wordt geexposeerd. Ondanks dat het altaarstuk 

aan Pourbus wordt toegeschreven, bestaan er 

veel vragen over herkomst en betekenis van het 

altaarstuk. De studenten van Mandeville gaan 

onder leiding van Patricia Ortiz (conservator i.a. bij 

Prado in Madrid), diverse onderzoeken uitvoeren. 

Denk daarbij aan dendrologisch- en infrarood 

onderzoek dat mede zal worden uitgevoerd door 

het Rijksmuseum Amsterdam. Daarnaast zal een 

uitgebreid bronnenonderzoek worden uitgevoerd. 

Het onderzoek zal in de kapel van MuseumGouda 

worden uitgevoerd, zodat bezoekers desgewenst 

het onderzoek van dichtbij kunnen bekijken en 

desgewenst vragen kunnen stellen. 

De samenwerking strekt zich eveneens uit 

richting fondsenwerving. We hebben gemerkt dat 

diverse fondsen interesse hebben om Mandeville-

studenten te steunen, mits het doel een afgebakend 

project is. Door MuseumGouda en Mandeville 

te bundelen, is de ambitie fondsen te realiseren 

waarvan zowel MuseumGouda als Mandeville 

profiteert. 

Project 5: Voorstelling Goudse Schouwburg ‘Daders’

De Mandeville volgen het vak ‘Terbeschikkingstelling van de staat (TBS)’. Het vak TBS is een 

verdieping van de vakken rechtsstaat en cold case. Het uitgangspunt is dat sinds de moord 

op Anne Faber het Nederlandse TBS-systeem vanuit politiek en media onder grote druk 

staat. De Mandeville-studenten onderzoeken de houdbaarheid van het Nederlandse TBS-

systeem. Daarbij krijgen zij les van diverse met TBS betrokkenen. Denkt u aan Jan-Jesse 

Lieftink (TBS-advocaat), Hans Faber (oom Anne Faber), Ingeborg Jeandarme (hoogleraar 

forensische psychiatrie KU Leuven), Sanne Kapitein (psychiater TBS-instelling Fivoor), 

Frederieke Leeflang (vz Raad voor Strafrechtstoepassing), Leendert Verheij (president 

Gerechtshof Den Haag). 

De deliverable is een voorstelling waarvan de landelijke premiere in de Goudse 

Schouwburg zal vinden. De voorstelling is gebaseerd op de succesvolle NPO-podcast 

‘Daders’, waarin twee TBS-clienten aan het woord komen. De theatervoorstelling bestaat 

uit twee delen.  Het eerste deel betreft een informatief deel (paneldiscussie) tussen 

genoemde experts. Het tweede deel betreft uit de ‘voorstelling’ tussen advocaat Jan-

Jesse Lieftink en twee van zijn TBS-clienten. Over een van hen is recent bij de NPO een 

documentaire verschenen met als title ‘Max, een leven in TBS’. De voorstelling wordt 

gepresenteerd door Thomas Loudon, eindredacteur BNNVARA.

Prestigeproject
MuseumGouda

Project 4: Cold Case, wat is de werkelijke 
herkomst en betekenis van het befaamde 

Hubertus-altaarstuk (1572) door Pieter 
Pourbus?

Op de achterzijde van het Hubertus-altaarstuk is een ander, eveneens 

befaamd, schilderij aangebracht. Het betreft de zogenaamde 

‘leerlooijers’. De herkomst van dit schilderij is onbekend net als waarom 

dit ambachtelijke tafereel op de achterzijde van een sacrale voorstelling 

is aangebracht. Over deze vraag zullen de Mandeville studenten zich 

eveneens buigen.

Op dinsdag 11 februari heeft NPO een documentaire Max, een leven in TBS 

uitgezonden. Centraal staat Max, een jongen die naar eigen zeggen veertien jaar 

onschuldig in een TBS-kliniek heeft gezeten. Max gelooft rotsvast in zijn eigen 

onschuld. Toch heeft de veertien jaar durende opsluiting diepe sporen nagelaten. Hij 

is inmiddels vrij, maar hij worstelt om zijn plek in de maatschappij te vinden.



Project 6: woningmarkt

Het project ‘woningmarkt’ start in februari 2020. 

Aan de studenten wordt de vraag voorgelegd om 

een oplossing te formuleren voor de problematiek 

op de Goudse woningmarkt. Daarbij kijken de 

studenten specifiek naar de startersproblematiek. 

Het is de bedoeling dat de studenten alle 

belanghebbenden betrekken. Te denken valt 

aan woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars, 

gemeente, politieke partijen, jongeren e.d.  

Mandeville iets voor u?
De Mandeville-studenten kijken met hun 

exceptionele denkkracht en creativiteit vaak 

heel anders tegen bedrijfsprocessen aan dan u 

zou verwachten. Zo werken zij aan opdrachten 

voor een grote zorgverzekeraar, zorginstelling, 

de nationale politie en ProDemos. Daarbij kijken 

zij naar verbetering van processen, denken zij na 

over nieuwe producten of kunnen zelf vergaand 

tools programmeren gebruikmakend van moderne 

technieken zoals kunstmatige intelligentie of 

virtual reality.

Misschien dat u een casus heeft waar u niet 

geheel uitkomt, geen tijd voor heeft of eens wil 

laten kijken of uw businessmodel via moderne 

technieken nog beter kan worden. In dat geval 

kunnen de Mandeville-studenten ongetwijfeld 

verder helpen. Onze ‘most beautiful minds’ zullen 

u gegarandeerd verrassen met interessante 

inzichten. 

Fondsenwerving
De studenten dienen een deel van hun collegegeld 

zelf bijeen te vergaren middels fondsenwerving. 

Op deze manier leren zij tevens om na te denken 

over hun eigen talent en op welke wijze zij dit 

talent straks het beste kunnen inzetten. Wat 

Mandeville Academy betreft vormen deze 

hoogbegaafde studenten de toekomst van 

Nederland. 

U kunt hen daarbij helpen door hen financieel 

te steunen. In ruil daarvoor bent u lid van het 

vriendennetwerk van Mandeville. Dit houdt in 

dat we u niet alleen op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen van de studenten, maar 

wij nodigen u uit bij tal van gelegenheden die 

Mandeville organiseert. U ontmoet hier zeer 

zeker niet alleen interessante personen maar 

tevens organisaties en bedrijven die voor u van 

belang kunnen zijn. Kijkt u vooral eens bij de 

nieuwsberichten op de website van Mandeville 

Academy. U krijgt daarbij een beeld van de 

activiteiten die wij organiseren zoals een lezing 

van Jeff DeLaurentis, voormalig Amerikaans 

ambassadeur in Cuba en goede vriend van Barack 

Obama. 

Aan het woord over 
Mandeville

Gilbert Monod de Froideville 
Ceremoniemeester Koninklijk Huis 1986-2007 (ret.), 

kamerheer i.b.d. van koningin Beatrix (2007-  ) | Gilbert 

Monod was o.a. verantwoordelijk voor de organisatie 

vele staatsbezoeken, het huwelijk van koning Willem-

Alexander en koningin Maximá en de uitvaarten van 

koningin Juliana, prins Bernhard en prins Claus. 

De Mandeville course ‘Manners Maketh Man’ bestaat uit drie module: international protocol, 

strategisch netwerken, het management van gastvrijheid en tenslotten vlagprotocol en dining 

etiquette. 

De studenten krijgen inzicht in het belang van het gebruikt van protocol in een internationale 

omgeving, het verschil tussen etiquette en protocol, de ontstaansgeschiedenis en het belang 

van het tonen van respect voor andere culturen. 

Studenten worden bewust gemaakt van het verschil in culturen tussen de verschillende 

regio’s in de wereld, het verkrijgen van de informatie, het belang van deze kennis en een juiste 

implementatie hiervan. Zonder kennis van onze eigen cultuur en die van anderen is een goede 

communicatie praktisch uitgesloten. Organisaties en bedrijven, die geen rekening houden met 

cultuurverschillen meer schade aan dan goed is om de gewenste doelen te bereiken. 

Studenten krijgen inzicht in de organisatie van een voorbereidings-team, de samenstelling 

hiervan het het formuleren van je ‘mission statement’ bij de organisatie van een bezoek of 

evenement. Tevens wordt het belang van een controle lijst, en een voorbereidingspakket 

duidelijke gemaakt.

Studenten krijgen informatie over het ontstaan van vlaggen, de ontwerpen en betekenis van 

verschillende kleuren. Ook wordt kennis gemaakt met het vlaggenprotocol zoals dat in de 

wereld gebruikelijk is. 

15Mandeville Academy
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Goudse Social
Responsibility

Artificial Intelligence & Preventable Blind

Project 7: Exponentiële CO2-reductie 

Roze Ventieldopje komt kort gezegd hierop 

neer: indien de banden van een auto niet op de 

juiste spanning zijn, leidt dit tot onder andere 

een exponentieel hoge CO2 uitstoot. Roze 

Ventieldopje wil hier een eind aan maken. Door 

bij mensen thuis en bij bedrijven met een team 

van bandenvullers de banden op spanning te 

brengen, neemt de CO2-uitstoot exponentieel af 

en bespaart de klant brandstof- en bandenkosten. 

De accountancy studenten van de Hogeschool 

concludeerden dat  financiële scenario uitermate 

gunstig blijkt. Er wordt elk jaar een positief tot zeer 

positief bedrijfsresultaat behaald, de kasstroom 

is nagenoeg altijd positief en de kengetallen zijn 

uitermate gezond. De uitkomsten waren zelfs zo 

postitief dat negatieve afwijkingen geen directe 

bedreiging zouden vormen voor de haalbaarheid. 

Belangrijkste onderdeel was dat de gemeente 

Gouda haar CO2-reductie doelstellingen niet 

in 2025, maar reeds in 2022 zou realiseren. Het 

businessplan kunt u nalezen op de website van 

Mandeville Academy.            

In het kader van het vak ‘Ondernemersvaardigheden’, hebben de studenten een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met als titel ‘Roze Ventieldopje. Met de Urgenda-

uitspraak heeft de Hoge Raad het kabinet opgedragen aanzienlijk werk te maken van het 

beperken van CO2-uitstoot. De studenten hebben een eenvoudige (briljante) oplossing die 

voor alle betrokkenen een win-win situatie oplevert.

In sub Sahara Afrika krijgen jaarlijks 21.4 miljoen mensen een visuele beperking, bij 

4.8 miljoen ontstaat blindheid. Verreweg het grootste deel (80%) van deze blindheid 

is vermijdbaar. Onder leiding van Frans Hiddema (vml. CEO oogziekenhuis Rotterdam) 

ontwikkelen de studenten een algoritme dat in een vroeg stadium caratact kan opsporen

Permanente blindheid ontstaat doordat vaak te 

laat een cataract, glaucoom of diabetes wordt 

gediagnosticeerd. De medische en economische 

urgentie van vermijdbare blindheid is enorm. 

Veel personen in sub Sahara Afrika hebben geen 

toegang ot elementaire oogheelzorg. Dit komt 

door gebrek aan oogartsen, inefficient systeem 

en slechte diagnostiek. De WHO heeft tal van 

maatregelen genomen zoals een awarenss 

campagne, screening op scholen en het opleiden 

van verplegend personeel. NIettemin vallen de 

resultaten tegen.

De studenten hebben als uitgangspunt genomen 

dat een groot deel van de bevolking in sub 

Sahara Afrika wel toegang heeft tot internet 

en vaak in bezit is of toegang heeft tot een 

smartphone. De studenten ontwikkelden 

een  algorime dat werkt via een app op een 

smartphone. Een persoon maakt een foto van 

het oog en stuurt deze naar een database die op 

een wilekeurige plek in de wereld kan staan. Het 

algoritme is in staat om een beginnende cataract 

op te sporen.  

    
Preventable blind | First ray of light

. 
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Mandeville 
Business School

Project 9: startersproblematiek op de 

Goudse woningmarkt

Project 8: Seminar ‘Ethisch Leiderschap’

Op dit seminar wordt onderzocht wat het 

betekent om een duurzame organisatie en een 

voor iedereen leefbare samenlevingneer te 

zetten. De oplossing volgens de sprekers moet 

worden gezocht in het toepassen van ethisch 

leiderschap. Deskundigen en filosofen met 

expertise op het gebied van ethisch leiderschap 

en integriteit gaan met elkaar in debat over de 

vraag wat dit leiderschap betekent voor het 

individu, organisaties en de samenleving.  De 

keynote speakers zijn mr. Kitty Nooy (werkte o.a. 

als (fungerend) hoofdofficier van justitie vijftien 

jaar als leidinggevende in de top van het Openbaar 

Ministerie. Erica Meijerman werkte als adviseur 

integriteit en leiderschap bij organisaties als 

het OM, de Landmacht en TNO. Dr. Rico Sneller 

doceerde ethiek en filosofie aan de universiteiten 

van Utrecht, Leiden en Eindhoven. prof.dr. Muel 

Kaptein is hoogleraar bedrijfsethiek aan de EUR, 

partner bij KPMG, medeoprichter van KPMG 

Integrity en KPMG Sustainability.            

Op 16 april 2020 organiseert Mandeville Business School bij ARTI LEGI in Gouda een 

seminar met als titel ‘Ethisch Leiderschap’. De sprekers werken het volgende thema 

uit: is inmiddels een definitief einde gekomen aan de traditionele mannelijke, tikkeltje 

narcistische, ‘leider’. Wordt het top-down aansturen van bedrijven en organisaties met 

de focus op winst, productie en controle vervangen door de beweging naar het nieuwe 

organiseren?

Bij het vak ‘Vastgoed’ bestuderen de studenten de huisvestingsproblematiek voor starters 

op de Goudse woningmarkt. Gouda is representatief voor een groot aantal gemeenten en 

steden in Nederland qua inkomensverdeling en bevolkingssamenstelling. 

De studenten gaan op zoek naar een bijdrage/

oplossing voor de startersproblematiek, rekening 

houdend met de gerechtvaardigde belangen van 

betrokken partijen. De gastdocenten hebben 

op ieder zijn manier een betrokkenheid bij de 

Goudse woningproblematiek. Daarnaast wordt 

de casuspositie uitgebreid met gastdocenten uit 

de vastgoedwereld die de studenten doceren 

over bepaalde kernonderwerpen van de 

woningmarkt. Uit Gouda participeren de terzake 

verantwoordelijke wethouder, Rene Mascini 

(directeur Woonpartners Midden-Holland), Martin 

Rietveld (CEO Whitehouse development), Johan 

Weeber (retail vastgoed), Foor Broer/Jelle van 

Hintum (krakers). Externe gastdocenten zijn Taco 

Rietveld (CEO VastNed, grootste AEX-genoteerde 

vastgoedfonds), Aad Ouborg (oprichter Babyliss, 

Princess Keukenapparatuur en sinds vele jaren 

investeerder in historisch vastgoed) alsmede 

Cor Verkade. Hoewel Verkade Gouwenaar is, 

investeert hij de laatste jaren voornamelijk in 

buitenlands vastgoed.  Deliverable is een debat 

tussen de gastdocenten met elkaar en publiek 

in de Chocoladefabriek in mei 2020 waarbij de 

studenten hun bevindingen presenteren.  

    
Preventable blind | First ray of light

. 
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Met het vak Cold Case leren de studenten 

een strafdossier te verbinden aan 

Bayesiaanse statistiek om zo zuiver mogelijke 

onderzoeksmethoden te hanteren. Het vak 

gaat over forensisch redeneren: het op logische 

wijze onderzoeken, waarderen en combineren 

van bewijs. Tegelijk leren de studenten 

waarom mensen doen wat ze doen, verkrijgen 

ze kennis over sociologie, victimologie,de 

psychopathologie van daders, leugens, focus en 

oordelen. 

 

Centraal in het strafrecht staat de 

bewijsvoering, waarbij door rechters en 

aanklagers de bewijsmiddelen worden 

gewogen en gecombineerd. Omdat de 

magistratuur hiervoor geen systematische 

aanpak hanteert, maar vaak op louter 

intuïtieve, confirmerende wijze te werk gaat, 

bevat de bewijsvoering regelmatig ernstige 

fouten, waaronder soms ook de beruchte 

Prosecutor’s Fallacy.  

Het is voor de verdediging van cruciaal 

belang om deze fouten te leren herkennen en 

op grond daarvan de bewijsvoering (in een 

requisitoir of vonnis) te kunnen corrigeren of 

relativeren. Op die wijze kan een aanklacht of 

vonnis wellicht als aantoonbaar onjuist worden 

verworpen. 

Aan bod komen onderwerpen als: welke 

rol speelt het begrip waarschijnlijkheid 

in de bewijsvoering, en op welke logisch 

correcte wijze hangen waarschijnlijkheid en 

bewijskracht samen? Hoe kunnen hypotheses 

zodanig worden opgesteld dat het mogelijk 

wordt om alle bevindingen van een zinnige 

bewijskracht te voorzien? Hoe kunnen 

die afzonderlijke bewijskrachten worden 

gecombineerd tot een consistent eindoordeel 

over de waarschijnlijkheidsverhoudingen 

van de afzonderlijke hypotheses? Kortom: 

Hoe kun je correct redeneren met louter 

waarschijnlijkheden als uitgangspunt?  

Het hierbij gehanteerde Bayesiaanse model 

is in principe wiskundig van aard, maar de 

uitgangspunten van dat model vormen – ook 

zonder enige expliciete berekening – op 

zichzelf al een krachtig mentaal gereedschap 

voor strafrechtelijke waarheidsvinding. 

Cold Case

Om de hoogbegaafde Mandeville-studenten te introduceren met Rechtsgeleerdheid 

en aanverwante disciplines zoals forensische wetenschappen, criminologie en 

psychologie, wordt het vak ‘Cold Case’ gedoceerd. Mandeville Academy werkt samen 

met de recherche (politie Haaglanden, team cold cases & vermiste personen). De 

studenten krijgen onbeperkt toegang tot de betreffende recherchedossiers.. 



LUUK

Luke is een jongen van 7 jaar die ongelooflijk snel leert. 

Hij heeft de basisschool afgerond en is nu bezig met het 

VWO (Grieks en latijn interesseren hem niet echt). De 

inschatting is dat Luke rond zijn 10e levensjaar klaar is 

met het VWO. Het is onduidelijk wanneer en of hij de 

grenzen van zijn leervermogen heeft bereikt. Luke is een 

baas in scheikunde, natuurkunde, geowetenschappen 

en sterrenkunde. Hij geniet van onderbouwende 

experimenten en kan vakexperts verrassende vragen 

stellen. Hij schaakt graag, zwemt bij de reddingsbrigade 

en speelt graag spellen. Luke zou graag peers om zich 

heen hebben waar hij ieder week mee kan sparren. Luke 

zou graag op bezoek gaan bij bedrijven en universiteiten, 

naar onderzoek in de praktijk. Het liefst heeft Luke en 

persoonlijke coach waar hij terecht kan met vragen of als 

hij ergens tegenaan loopt. 

Mandeville heeft Luuk in contact gebracht met Gerard ’t 

Mandeville Academy ondersteunt geniale kinderen (> 160IQ) en hun ouders. 
In Nederland gaan naar schatting circa tachtig kinderen in de leeftijd van 7-12 jr. 

niet naar school vanwege hun hoge intelligentie. Zij zijn klaar zijn met het basisonderwijs en vaak ook 
al de middelbare school, maar zijn te jong om naar een vervolgopleiding te gaan

Mandeville 
Initiatives nader verklaard

doorlopen. Daarnaast zijn de CCCP’ers op bezoek geweest bij Euronext. Hier werden zij rondgeleid 

door de CEO Maurice van Tilburg. Maar eerst mochten de CCCP’ers de beursdag openen dat live op 

televisie bij RTLZ werd uitgezonden. Voor 2019 en 2020 staan meer activiteiten gepland. Zo hebben de 

CCCP’ers een interessante opdracht van Luchtverkeersleiders Nederland gekregen. Dit betreft een 

optimalisatieprobleem met de slottijden op Schiphol. Binnenkort gaan de CCCP’ers hun bevindingen 

delen en bezoeken zij de luchtverkeersleiders in de toren. Tevens staat een avond ‘schaken met 

Munninghoff’ gepland. De schrijver Alexander Munninghoff, tevens een groot schaker, heeft 

aangeboden tegen de CCCP’ers simultaan te willen schaken.Hooft  (nobelprijswinnaar Natuurkunde). Samen hebben zij tijd doorgebracht op de vakgroep theoretische natuurkunde 

van de universiteit Utrecht. Deze ontmoeting leidde tot een bijzonder moment: diverse vakgroepgenoten kwamen na 

verloop van tijd nieuwsgierig naar de kamer van de hoogleraar. Binnen zat de oude nobelprijswinnaar samen met Luuk 

naar een schoolbord te kijken en samen te praten over wiskunde. Het zijn deze waardevolle contacten waardoor kinderen 

als Luuk een perspectief krijgen. Mandeville biedt hierin middels CCCP een faciliterende hand. 

Met een knipoog naar de oude Sovjet-Unie, heeft Mandeville Academy daarom CCCP opgericht. CCP staat voor 

Club Cinq Cinquante Plus en is speciaal voor jonge kinderen met een IQ dat boven de 150 punten ligt. In 2019 heeft 

Mandeville Academy diverse activiteiten voor CCCP georganiseerd zodat deze kinderen elkaar leren kennen en hen 

een intellecutele uitgading te bieden. Zo zijn we op bezoek geweest bij de Koning in paleis Noordeinde. De ontvangst 

was geweldig. In het paleis werden de CCCP’ers ontvangen met limonade en snoep waarna een heel programma werd 

Mandeville 
CCCP

23Mandeville Academy

CCCP en Mandeville-studenten 
op bezoek bij de Koning in paleis 
Noordeinde, maart 2019

“Mandeville Academy is een ongelooflijk bijzonder initiatief. Ik zie de 

vervlakking van de kwaliteit van academisch onderwijs dagelijks. Voldoende 

tijd en ruimte voor superslimme studenten, is nauwelijks mogelijk binnen de 

bureacratisch gestuurde universiteit. Bij Mandeville wel.”

prof.dr. Remco Breuker | hoogleraar Koreastudies universiteit 
Leiden
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Project 10: basisinkomen in 
Gouda
Aan de studenten is de volgende casus 

voorgelegd: Gouda is qua bevolkingssamenstelling 

en inkomensverdeling relatief representatief voor 

Nederland. Onderzoek een model waarmee de 

invoering van het basisinkomen in Gouda mogelijk 

wordt. De studenten zijn met cijfers van de 

gemeente aan de slag gegaan. Al snel bleek dat de 

invoering van een basisinkomen voor heel Gouda 

financieel volstrekt onhaalbaar is. De belastingdruk 

moet exponentieel toenemen. Als alternatief 

hebben de studenten een tweede model gemaakt 

waarbij is gekeken naar de invoering van het 

basisinkomen in twee Goudse wijken. Ook hier 

blijkt geen financieel haalbaar model te realiseren 

zonder de belasting excessief te verhogen. U kunt 

het rapport nalezen op de website van Mandeville 

Academy.

Project 11: Commerciële imker
In 2022 bestaat Gouda 750 jaar. De vraag aan de 

studenten is om een businessmodel te maken om 

Gouda bloemenhoofdstad van Europa te maken. 

De studenten hebben als uitgangspunt genomen 

dat het consumeren van honing van bloemen 

uit de directe woonomgeving, een dempend 

effect heeft op tal van allergieën. De studenten 

hebben een businessmodel gemaakt voor een 

commerciële imker. De studenten hebben een 

onder andere een SWOT-analyse gemaakt. 

Om te kunnen beginnen met een commerciële 

imkeronderneming, moeten investeringen worden 

gedaan (kasten, honingslingers, vulmachine, 

zaden). De eerste 3 jaren zal de imker niet 100% 

produceren, maar draait geen verlies. Toch is 

het businessmodel niet financieel haalbaar. Er 

is weliswaar voldoende ruimte voor bloemen in 

Gouda aanwezig, maar uit de afnemersanalyse 

blijkt echter dat het afzetgebied in Gouda te 

laag is. Om de onderneming winstgevend 

te maken, moeten tussen jaar 1 en jaar 5 een 

oplopende hoeveelheid honingproducten verkocht 

worden (90.000 in jaar 1 – 220.000 in jaar 5). 

Daarnaast vergt het zaaigoed van bloemen een 

aanzienlijke investering omdat de aanwezigheid 

van geschikte bloemen in Gouda non-existent 

is. Dit betekent dat een bloemenmengsel moet 

worden gebruikt dat verhoudingsgewijs te 

duur is. De imkeronderneming zal circa 13.000 

bloemenmengsels moeten aanschaffen, om 

uiteindelijk 220.000 potten honing te kunnen 

verkopen. Daarmee is het niet financieel haalbaar 

om een commerciële imker te realiseren.

Project 12: Quality Gouda 
(Cheese)
De vraagstelling bij deze casus is als volgt: meer 

dan 65% van de wereldbevolking eet wekelijks 

Gouda kaas. Daarmee is het merk ‘Gouda’ vrijwel 

net zo bekend als ‘Coca Cola’. Gouda doet 

weinig met dit feit. Maak een business model 

waarmee de marketingwaarde van ‘Gouda’ 

wordt omgezet naar een verdienmodel voor de 

stad Gouda. De studenten hebben drie pijlers 

uitgewerkt: de oprichting van een internationale 

branchevereniging, het jaarlijks organiseren van 

een of meerdere internationaal zakelijke seminars 

voor producenten van Gouda cheese uit de hele 

wereld alsmede de uitgifte van een keurmerk 

‘Quality Gouda’. 

Uit het onderzoek blijkt dat op korte termijn het 

invoeren van een keurmerk ‘Quality Gouda’ voor 

consumenten niet opportuun is. De consument 

is weinig bereid om meer te betalen voor een 

keurmerk. Financieel is de invoering van een 

keurmerk, via de producenten, wel haalbaar. 

Diverse brancheverenigingen zijn in Nederland 

actief, maar nog geen een die specifiek is gericht 

op Nederlandse kaas en het internationale aspect 

van Gouda kaas in het bijzonder. De nieuwe 

branchevereniging kan zich goed onderscheiden 

omdat de focus ligt op producenten van Gouda 

kaas in de rest van de wereld. In 78% van alle 

landen wordt op relatief grote schaal Gouda kaas 

geproduceerd. Het doel van de branchevereniging 

is niet om het merk ‘Gouda’ te beschermen. 

Integendeel, zoveel mogelijk ondernemingen 

moeten Gouda kaas produceren.

Een belangrijk onderdeel van de 

branchevereniging is het jaarlijks organiseren van 

een Cheese-seminar. Op dit seminar ontmoeten 

producenten uit de wereld elkaar in Gouda. 

Lezingen en workshops worden georganiseerd 

door de Universiteit Wageningen (hygiëne/

productiemethoden), door logistieke-, data en 

optimalisatie ondernemingen etc. Het seminar 

richt zich in eerste instantie uitsluitend op de 

zakelijke markt. 

Studenten
Mandeville Academy 
dragen bij aan Gouda

“De jongeren die ik mocht ontmoeten tijdens mijn gastcollegeaan de 

Mandeville Academy  beschouw ik als ruwe diamanten, die zichzelf daar totaal 

niet van bewust zijn. Bedrijven of organisaties die hun denkkracht mogen 

inzetten kunnen daar groot profijt van hebben”

Margreet Spijker | RTV presentator NPO Radio 1
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Aan het woord over 
Mandeville

Ron Keller
vml. NL-ambassadeur in Oekraïne, 

Turkije, Rusland en China

In 1996, meer dan twintig jaar geleden, was ik voorzitter van de een 

groep vertegenwoordigers van het EU Monetair Comité om het EURO 

muntsysteem te ontwerpen. In zekere zin ben ik namens Nederland de 

architect het eurosysteem dat cumuleerde in de befaamde vergdering 

van de Europese Commissie in Amsterdam een jaar later. Als directeur-

generaal van het ministerie van Buitenlandse zaken en daarna als 

ambassadeur in de Oekraïne, Rusland, Turkije en China heb ik enorm 

veel ervaring opgedaan.

Wat mij steeds meer opvalt is de grote kwaliteit van buitenlandse onderhandelaars 

en onderhandelingsdelegaties. Nederland heeft altijd een reputatie gehad op het 

gebied van internationale handel en politiek. Bijvoorbeeld door een praktische 

mentaliteit, gericht op het zoeken van oplossen en onze soepele talenkennis.

De wereld wordt steeds complexer en onzekerder. Ondanks dat zoveel informatie 

over elkaar beschikbaar is, lijken we steeds verder te polariseren in onbegrip. 

Ik denk dat hoogbegaafde studenten bij uitstek in staat zijn om een breed scala 

aan kennnis vaardigheden te ontwikkel om zich internationaal heel goed staande 

te kunnen houden.  Bij Mandeville Academy doceer tijdens het derde trimester 

(politieke en economische systemen).  

Met Dmitri Medvedev | Premier Rusland)
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Rob Verkerk

Ronald Poetiray

Daan Brink

Richard Oppelaar

Martin Mos  

luitenant-generaal korps mariniers b.d., voormalig commandant 

zeestrijdkrachten

Dep. Chief of Staff UN mission to Mali (MINUSMA) ret.

Commanding Officer Special Forces | Company | Deputy Director 

Operations

Commandant Korps Mariniers en directeur Operations Naval 

Command

Aide-de-Camp Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Mandeville (guest) lecturers GEO-POLITIC

BIJLAGE I 
Bij mandeville 

aangesloten 
lecturers
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Maarten Feteris

Jean Paul van Opheusden

Chris Zadeh

Ali Niknam

Ivo van Dijk

Jos Nijhuis

Arjan van Zanten

Neldes Hovestad

John Heller

Frans Hiddema

Nicole Bogers

Inge Bryan

Klaas Knot

Taco de Groot

Fried van ‘t Hof

Frederik de Nerée

Luke Disney

Ilona Haaijer

Eduard Nazarski

Tjipke Bergsma

Leonore Tuijt 

Paul Abels

Lena Scheen | New York 

University

Louwrens Hacquebord

Ger Koole

Alexander Rinnooy Kan

Joaqum dos Santos 

Gromicho

Alex Brenninkmeijer

Rimko van der Maar

Hans van Koningsbrugge

Remco Breuker

Rob Hoogenboom

Remco Nehmelman

Lex Hoogduin

Jeff DeLaurentis 

 

President Hoge Raad der Nederlanden

IEX.nl

Ohpen

Bunq

ONVZ

Schiphol Group

Zwitser leven

Dow Chemicals

Louwman Groep

Oogziekenhuis Rotterdam (ret.)

Nationale Politie | Contraterrorisme

Deloitte

President Nederlandse Bank

Vastned

Hof Hoorneman Bankiers

Goldman Sachs

INSEAD | Rabobank

Bugaboo | Royal Boskalis N.V.

Amnesty International

WarChild

Erasmus Medisch Centrum

Governance of Intelligence and Security Services RUL

Global China Studies New York University (Shanghai)

Arctische studies RUG

Wiskunde VU

Economie VU

Econometrie VU

Internationale aspecten van de rechtsstaat UU

Internationale Betrekkingen RUG

Geschiedenis en politiek van Rusland RUG

Korea-studies RUL

Forensic Business Nyenrode

Publiek organisatierecht, i.h.b. Waterbeheer UU

Complexiteit & onzekerheid Financiële markten RUG

Political Sciences Georgetown University

Mandeville (guest) lecturers C-level | Commissaris Mandeville (guest) lecturers Hoogleraren
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