
 

 

 

 

 

 

 
BruxMUN - Een simulatie van de Verenigde Naties 

 

Graag nodigt de Vereniging voor de Verenigde Naties Vlaanderen u en uw school uit om 

deel te nemen aan BruxMUN 2017, een educatieve simulatie rond de 

besluitvormingsprocessen van de Verenigde Naties voor scholieren en studenten. 

 

Een Model United Nations is een uitstekende manier om les te geven over de Verenigde 

Naties. Op een MUN voor scholieren discussiëren jonge mensen tussen 16 en 18 jaar over 

wereldproblemen zoals die door de VN geformuleerd en op de agenda geplaatst zijn. De 

verschillende lidstaten van de VN worden toegewezen aan een groep van vier of vijf 

leerlingen van één (of meerdere) scholen. De leerlingen moeten de belangen van het aan 

hen toegewezen land bij de discussies met kennis van zaken en loyaal verdedigen. De 

leerlingen zijn tijdens een MUN de diplomaten van “hun” land. Ze zijn dus verplicht om zich 

op voorhand grondig te informeren over de standpunten van hun land. Wereldwijd 

participeren jaarlijks honderden scholen aan een MUN voor scholieren. Voor sommige van 

deze scholen behoort de jaarlijkse organisatie van een MUN tot een belangrijk aspect van 

hun pedagogisch beleid. 

 

Om aan scholen de mogelijkheid te geven om zelf een MUN te organiseren en deel te 

nemen, werd dit jaar een Nederlandstalige toolkit ontwikkeld. U vindt deze toolkit op de 

website van VVN: http://www.vvn.be/activiteiten/scholierenmun/.  

VVN Youth, de jongerenafdeling van VVN en haar zusterorganisatie APNU Jeunes kunnen 

in beperkte mate ook instaan voor het organiseren en begeleiden van MUN-trainingen en 

workshops. Voor meer informatie kunt u terecht bij info@vvn.be 

 

Project 

Een MUN, met als naam BruxMUN, met zes comités (twee in respectievelijk het Nederlands, 

Engels en Frans) en een 250-tal deelnemers. Er is geen kostprijs aan verbonden maar 

studenten dienen wel in hun eigen verblijf en eten te voorzien. Het programma voorziet 

voldoende tijd om eventueel te pendelen. 

 

Datum 

17-19 november 2017 

 

Comités 

Nederlandstalig: 

ECOSOC – Economische & Sociale Raad met als doel de bevordering van de internationale 

samenwerking op economisch, sociaal en humanitair gebied. 
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WHO – De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel de wereldwijde aspecten van de 

gezondheidszorg in kaart te brengen.  

 

Engelstalig: 

NATO – North Atlantic Treaty Organization, NATO constitutes a system of collective defense 

whereby its member states agree to mutual defense in response to an attack by any external 

party. (*Please note this committee functions with different rules of procedure which will be 

available on the website) 

 

UNHCR (ENG) – The United Nations Human Rights Council (UNHRC) is  responsible for 

promoting and protecting human rights around the world. 

 

Franstalig: 

UNHCR – Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a pour but la protection 

des réfugiés, de trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de la 

Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 

 

UNESCO – L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture a pour but 

contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la 

culture. 

 

De concrete thema’s van ieder comité zullen eerstdaags beschikbaar gemaakt worden.  

 

Locatie 

Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050, Elsene 

 

Inschrijven en meer informatie 

Interesse om mee te doen? Inschrijven? Bezoek onze website: 

https://bruxmun.wordpress.com/. Voor bijkomende informatie of inlichtingen: 

Bruxmun2017@gmail.com.  

 

Programma 

Vrijdag 17 november: 

9:30-10:00: Aankomst en registratie 

10:00-12:00: Openingsceremonie (enkel deelnemers) 

12:00-13:00: Lunchpauze (restaurant van de universiteit is open op deze dag)  

13:00-17:00: Comitésessies 

Zaterdag 18 november: 

10:00-18:00: Comitésessies met lunchpauze tussendoor. 

*Belangrijk: Het restaurant van de universiteit is gesloten op zowel zaterdag en zondag; 

aangeraden is om zelf voor 

lunch te voorzien. Dichtbij de universiteit is er maar beperkt aanbod van lunch. 

Zondag 19 november: 

10:00-15:00: Comitésessies met lunchpauze tussendoor 

15:00-17:00: Slotceremonie – Ouders en familie welkom 

 

Er wordt mogelijks na de sessie op vrijdag en zaterdag nog een kleine sociale  

activiteit voorzien. Meer informatie hieromtrent volgt binnenkort.  
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