Roosevelt Academy
ANDERS DAN ANDEREN

De Roosevelt Academy is de jongste loot aan de stam van het hoger
onderwijs in Zeeland. De Academy vertegenwoordigt een vorm van
academisch onderwijs die net iets verder gaat dan de gewone universiteit.

Stages en onderzoek
Vanwege de indeling van het onderwijs‑
programma (twee intensieve semesters van
vijftien weken) blijft er voor studenten van
de Roosevelt Academy relatief veel tijd
beschikbaar om stage te lopen in bedrijven
en instellingen. Afhankelijk van hun studieinteresse zullen studenten geïnteresseerd
zijn in stages of zomerbanen bij advocaten
kantoren, rechtbanken, zorgorganisaties,
overheden, woningcorporaties en bedrijven.
Ook bestaat de mogelijkheid dat RA-
studenten voor genoemde organisaties, al
of niet onder begeleiding van RA-docenten,
onderzoek doen.
Daarnaast kunnen d
 ocenten/onderzoekers
zelf concrete onderzoeksprojecten uitvoeren
of in-company cursussen verzorgen.
Te denken valt dan aan taalcursussen, maar
ook aan cursussen in onderhandelings
vaardigheid, sociaal beleid, politiek en vele
andere onderwerpen.

Zo stelt ze hogere eisen aan studenten en docenten en biedt ze een
uitdagender programma van intensiever en kleinschaliger onderwijs.

Daarom wordt ze ook wel een honors
college genoemd. Alle academische vakken
zijn op de Roosevelt Academy aanwezig:
•	de natuurwetenschappen zoals natuur‑
kunde, biologie, scheikunde, wiskunde,
informatica en neurowetenschappen
•	de sociale wetenschappen, zoals sociologie,
antropologie, geografie, politicologie,
recht, economie en psychologie
•	de geesteswetenschappen, zoals filosofie,
theologie, letterkunde, taalkunde,
geschiedenis en kunstgeschiedenis,
maar ook
• de kunsten, zoals muziek
Anders dan anderen
Een paar zaken zijn bijzonder aan de
Roosevelt Academy. Het internationale
karakter is er één: de aanwezigheid van
studenten en docenten uit de hele wereld
‘internationaliseert’ ook de Nederlandse
studenten. De voertaal is Engels en studenten
dienen zich in nog een tweede Europese
taal te bekwamen.
De intensiteit van het onderwijsproces is
eveneens bijzonder. Anders dan doorgaans
het geval is op de universiteiten in ons land
zweert de Roosevelt Academy bij klein‑
schaligheid: geen grote collegezalen met
honderden al of niet geïnteresseerde
studenten, maar altijd kleine groepen van

maximaal 25 studenten die intensief contact
onderhouden met elkaar en met de docent.
Ook het programma van de Roosevelt
Academy ziet er anders uit dan tot nu toe
gebruikelijk. In feite volgt de Academy het
Angelsaksische model van het Liberal Arts
& Sciences college. Dit betekent dat
studenten niet direct voor een studierichting
moeten kiezen, maar dat ze zich in de loop
van hun driejarig traject steeds nadrukkelijker
kunnen gaan specialiseren op precies die
vakken waarin ze goed zijn. In dat model is
het goed mogelijk om een hoogwaardige
specialisatie of ‘major’ in natuurkunde te
doen in combinatie met een ‘minor’ in
muziek of filosofie, of een ‘major’ in politi‑
cologie met een ‘minor’ in geschiedenis.
Juist die mogelijkheid om zoveel mogelijk
facetten van het eigen talent tot ontwikke‑
ling te brengen, biedt jonge mensen de
kans om in academische en beroepsmatige
zin ver te komen.
Tenslotte is de Roosevelt Academy een
residentieel college: studenten en docenten
wonen op de plaats waar ze studeren of
doceren. Vandaar dat in de onmiddellijke
omgeving van de mooiste onderwijslocatie
van Nederland -het prachtige middeleeuwse
stadhuis in het centrum van Middelburgeen drietal studentenhuizen onderdak
biedt aan de 600 studenten van de Academy.
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