
UUMUN Masterclasses
      “Tools for Tomorrow”

    EEN MASTERCLASS OP MAAT

Hierbij biedt het team van Utrecht University Model United 
Nations, ook wel genaamd UUMUN, masterclasses aan voor alle 
leerlingen, studenten en professionals met de ambitie zich te 
ontwikkelen en te verdiepen op het gebied van speechen, lobbyen 
en internationale betrekkingen.

De masterclasses zullen verzorgd worden door een specialis-
tische groep, bestaande uit prijswinnende alumni van UUMUN 
en ervaren delegatieleden, die zich een jaar lang specialiseren in 
het geven van de masterclasses. Het gehele team van UUMUN 
bestaat, zoals ieder jaar, uit een selecte delegatie met zeventien 
studenten. Deze groep doet jaarlijks mee aan verschillende presti-
gieuze MUN-conferenties, waaronder in Oxford en Harvard. 

Naast het trainen voor en het deelnemen aan deze conferenties, 
delen we ook graag onze specifiek opgedane kennis en kunde met 
een breed publiek. Zo organiseren wij jaarlijks verschillende inhou-
delijke evenementen in de stad Utrecht. Ook is ons team ervaren 
in het gegeven van trainingen aan studenten van de Universiteit 
Utrecht die de minor Internationale Betrekkingen volgen. 
Tenslotte verzorgen we ook periodieke trainingen voor de 
UU Career Services en het cursusinstituut Parnassos. 

Voor meer informatie over wat wij doen bij UUMUN verwijzen wij 
u graag naar onze website: www.uumun.nl

    WE KOMEN OOK GRAAG BIJ U LANGS

Afhankelijk van waar u naar op zoek bent, kunnen wij professio-
neel verzorgde trainingen op maat aanbieden op het gebied van 
public speaking, lobbyen en MUN’en. Ook bieden we dit jaar 
trainingen aan die meer toegespitst zullen zijn op direct toepas-
bare vaardigheden, die toepasselijk zijn voor uw leerling, student 
of professional. Daarbij gaan onze ervaren trainers graag met u in 
gesprek om samen met u de training te vormen naar wens. 

In het kader van het 75-jarige bestaan van de Verenigde Naties 
hebben we dit jaar ook een nieuwe training beschikbaar; de inter-
actieve VN-training! Tijdens deze training zullen de participanten 
worden meegenomen in het verleden en het functioneren van de 
VN. Deelnemers ervaren middels een VN-simulatie hoe zij kunnen 
bijdragen aan een betere toekomst door het bediscussiëren van 
wereldproblemen. Hierbij zal een actuele en aansprekende casus 
opgelost worden, waarbij de participanten op een interactieve 
manier zelf nadenken over geopolitieke oplossingen binnen de 
setting van een echte VN-conferentie. 

DE VERSCHILLENDE OPTIES

Module: Diplomats (2,5 uur)
- Speechen & public speaking 
- Lobbyen & onderhandelen 
 

Door het volgen van de module “Diplomats” worden uw 
participanten de kennis en kunde bijgebracht die horen bij de 
moderne diplomaat. Uw deelnemers zullen zich het speechen 
en lobbyen op een speelse wijze eigen maken.

Module: Debaters (2,5 uur)
- Presenteren 
- Debatteren 

De module “Debaters” focust zich op het helder overbrengen 
van een goed gestructureerd verhaal; het presenteren van 
standpunten en het uitdragen van een boodschap. 
Deze module zorgt ervoor dat de aandacht op uw deelnemers 
gericht blijft. 

Module: 75 jaar VN  (2,5 uur)
- Les over de Verenigde Naties 

In het kader van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties 
biedt UUMUN een interactieve les aan over het reilen en 
zeilen binnen de VN. In deze les zal aandacht zijn voor de 
ontwikkeling van de soft skills; speechen, lobbyen en onder-
handelen. Leuk om te combineren met de MUN-module!

MUN-Module: (1-2 uur)
Mocht u alleen geïnteresseerd zijn in een klassieke simulatie 
van een VN-conferentie, dan kunnen wij deze uiteraard ook 
verzorgen. Hierbij zullen de deelnemers in groepen landen 
vertegenwoordigen. Ook is deze module geschikt als aanvul-
ling op de andere modules, als proeve van bekwaamheid van 
eerder opgedane vaardigheden.

    ANDERE WENSEN? 

De hierboven beschreven modules kunt u naar hartelust combineren om zo tot dé training te komen die het beste bij uw doelgroep aan-
sluit. Hierbij kunnen wij onder andere modules in duur aanpassen of er een trainingstraject van maken. Bovendien is er de mogelijkheid 
om, naar uw wensen, een training te vormen rondom een (actueel) thema, zodat deze aansluit bij de ontwikkelingsvisie van uw groep.

PRIJZEN

De trainingen kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands 
gegeven worden, zodat er los van de inhoud ook aandacht besteed 
kan worden aan de Engelse taalvaardigheid.

Prijzen:
- Tot 15 deelnemers: €300,- per module
- Tot 25 deelnemers: €450,- per module
- Tot 35 deelnemers: €600,- per module

Extra opties:
- MUN-Module ter aanvulling van een andere module: €100, 
- €50 korting voor het kiezen van 2 of meer modules
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