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Studenten UCLL bereiden zich met simulatiespel voor op Zuid-

stage 

 
‘Missie 2030’ van provincie Vlaams-Brabant en De Aanstokerij introduceert 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

 
Download de foto’s via de Flickr-pagina van Perscommunicatie UCLL. 
 
20 UCLL-studenten van de (vervolg)opleiding Internationale Samenwerking Noord-Zuid 

gingen woensdag 10 oktober op Campus Sociale School in Heverlee aan de slag met Missie 

2030. Dit spel van de provincie Vlaams-Brabant en De Aanstokerij laat jongeren toe om op 

een speelse manier kennis te maken met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zoals 

‘Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en ‘sanitatie’ voor iedereen.’ Het spel 

vormt een voorbereiding op hun stages in het Zuiden en stelde hen voor soms 

ongemakkelijke keuzes. 

 
De bachelor-na-bachelor studenten verspreiden zich over een half jaar over landen als Senegal, Peru, 
Bhutan, en Sri Lanka. Sofie Van Pelt, docent UCLL: Dit zijn stuk voor stuk plekken waar de 
levensstandaard lager is dan hier. Door dit spel, geraken onze jongeren doordrongen van de effecten 
van onze lokale beslissingen op die levensstandaard aan de andere kant van de wereld. Door hier voor 
hun vertrek mee aan de slag te gaan, kijken de studenten veel bewuster naar de landen waar ze hun 
stage zullen lopen. 
 
De spelers beheren verschillende regio’s – elk met een eigen karakter, eigen mogelijkheden en 
uitdagingen. Ze proberen de vooropgestelde doelen te behalen door handel te drijven, afspraken te 
maken of te investeren. Wat doen ze bijv. als er vervuild afvalwater uit de andere regio’s hun rivieren 
vervuilt? De vraag is of de spelers er in zullen slagen om samen op een duurzame manier aan de 
toekomst te bouwen, zegt Steven Solia, spelontwikkelaar bij De Aanstokerij. 
 
En het had impact. Student Céline Botteldoorn: Ik had niet verwacht dat het soms zo moeilijk zou zijn 
om beslissingen te nemen als je daardoor de levensstandaard van een andere groep beïnvloedt. In het 
dagelijks leven zijn we daar niet zo mee bezig, maar het is er wel, natuurlijk. 
 
Over het spel Missie 2030 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een internationaal 
kader om tegen 2030 de verzuchtingen van mensen te verzoenen met de draagkracht van onze aarde. 
We kunnen hier enkel werk van maken als iedereen, wereldwijd, met deze SDG’s aan de slag gaat en 
in de eerste plaats de jongeren van vandaag, want zij zullen in 2030 onze wereld mee vorm geven, zegt 
Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid en duurzaamheid. Daartoe ontwikkelde de provincie samen 
met De Aanstokerij het spel Missie 2030, dat jongeren toelaat op een speelse manier kennis te maken 
met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  
 
Over de vervolgopleiding Internationale Samenwerking Noord-Zuid 
De bachelor-na-bachelore Internationale Samenwerking Noord Zuid van hogeschool UCLL, Campus 
Sociale School heeft als ambitie om jongeren te vormen tot kritische én geëngageerde wereldburgers 
door een omkaderde en kwaliteitsvolle ervaring van 6 maanden in Afrika, Azië of Latijns-Amerika aan 
te bieden. 
 
Jeugdverenigingen, scholen en andere organisaties die met het spel ‘Missie 2030’ aan de slag willen 
gaan, kunnen hiervoor contact opnemen met de dienst Noord-Zuid van de provincie Vlaams-Brabant, 



tel. 016 26 73 49, noord-zuid@vlaamsbrabant.be. Je kan ook een speltrainer inschakelen via 
begeleiding@aanstokerij.be of 016 29 74 58. 
 
 
Perscontact 

Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UC Leuven-Limburg 
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931 
 
Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid en duurzaamheid, Provincie Vlaams-Brabant 
kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be • 016 26 70 52 
 
Sara Claessens, verantwoordelijke communicatie, De Aanstokerij 
sara@aanstokerij.be • 016 22 25 17 • 0485 732 333 
 
 
Over hogeschool UCLL 
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-
Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden 
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met 
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar 
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op 
de arbeidsmarkt. 
  
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, 
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit 
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar 
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven. 
  
Meer info op www.ucll.be. 

 


