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Het CPS organiseert sinds 2011 een jaarlijkse wedstrijd voor het beste Nederlandstalig eindwerk.
Wie wint ontvangt een geldprijs van 500 €, het eindwerk wordt in boekvorm gepubliceerd door de
uitgeverij Maklu en de winnaar krijgt een eervolle vermelding op de website van het CPS en Maklu.
1. Wie kan deelnemen?
Het moet gaan om eindwerk dat1:
-

-

-

betrekking heeft op een thema dat relevant is op het kruispunt van veiligheid en
samenleving, de missie van het Centre for Policing and Security tot uitdrukking brengt en dat
vernieuwend en kritisch is
in het Nederlands geschreven is en werd neergelegd bij het beëindigen van een opleiding in
het hoger onderwijs alsook alle eindwerken van professionele opleidingen in de
veiligheidssector gedurende het afgelopen jaar
een quotering van 14 of meer (op 20) heeft behaald in de eigen onderwijsinstelling en nog
niet eerder werd gepubliceerd.

2. De selectiecommissie en de selectiejury: anoniem en deskundig
Voor elke inzending worden 4 lezers gezocht uit de academische wereld, het veiligheidsonderwijs en
de domein specifieke sector die bekend zijn met de behandelde problematiek. Samen vormen zij de
selectiecommissie. Zij maken hun beoordeling op basis van de lezing van de (anonieme) samenvatting
die de kandidaten aan het secretariaat hebben bezorgd. De beoordelaars hebben geen weet van wie
de mede- beoordelaars zijn.
De beoordelingen leiden tot een ranking en de nominatie van 5 inzendingen die worden voorgelegd
aan de selectiejury. Alle leden van deze jury nemen alle genomineerde scripties volledig door. Zij
hanteren dezelfde beoordelingscriteria als de selectiecommissie en hebben eveneens oog voor
bijkomende aspecten zoals: publiceerbaarheid, omvang van de potentieel geïnteresseerde
doelgroep, geschiktheid van het onderwerp voor een studiedag enz.
3. De genomineerden voor de CPS scriptieprijs 2016-2017 (in willekeurige volgorde)
De invloed van ‘het belang van het kind’ bij de straftoemeting van volwassen daders
Silke Verspecht
Kinderen zien als rechtssubjecten is een vrij recent inzicht. De scriptie is een reflectie op de factor(en)
die een rol kunnen spelen bij de straftoemeting, meer bepaald in welke mate rechters rekening
houden met de positie van kinderen wanneer zij ouders een straf opleggen. De auteur bestudeert de
problematiek tegen de achtergrond van de principes van het Internationaal verdrag inzake de
rechten van het kind (IVRK).
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De volledige en gedetailleerde voorwaarden en alle informatie m.b.t. de prijs vindt u op
www.policingandsecurity.be >activiteiten > CPS scriptieprijs. Het secretariaat is beschikbaar voor alle
bijkomende vragen.
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Buurten waar men zich onveiliger voelt dan zou moeten en vice versa
Marlou Teerlink
De auteur vertrekt van de vaststelling dat er buurten zijn waar burgers zich onveiliger voelen dan
geregistreerde cijfers aangeven maar dat ook omgekeerd er buurten zijn waar burgers zich veiliger
voelen dan wordt geïndiceerd. Via doorgedreven kwantitatief onderzoek wordt gezocht naar
verklarende factoren en antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Met welke
omgevingskenmerken hangt de discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in
Amsterdamse buurten samen?’
De Belgische regeling betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij interventie
en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM
Roel Verheyden
Niettegenstaande ons land geen probleemland is m.b.t. onwettig politioneel geweldgebruik doen er
zich toch incidenten voor tijdens politionele interventies. Legitiem geweldgebruik is aan strikte
voorwaarden onderworpen. Zowel de preventie als sanctionering van politioneel geweldsgebruik
worden kritisch bestudeerd in relatie tot de nationale en internationale regelgeving, met eveneens
aandacht voor de rol van externe, onafhankelijke controleorganen.
Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject
Sarah Holbrouck
Deze inzending zoomt in op de maatschappelijke discussie m.b.t. de detentie als modaliteit van
strafuitvoering. Gezocht wordt naar de condities voor het realiseren van locaties voor kleinschalige
detentiehuizen in functie van een duurzame strafuitvoering waarin kleinschaligheid, differentiatie en
maatschappelijke integratie centraal staan. Hierdoor wordt gemikt op de bevordering van de
resocialisatie van gedetineerden en het terugdringen van de recidivecijfers.
Suicide bij de Politie
Ine Rotsaert
Suïcide komt relatief méér voor bij de politie dan in de brede samenleving. Een andere vaststelling is
dat het psychosociaal welzijn van politiemensen van groot belang is voor het garanderen van een
kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. De auteur van deze scriptie plaatst het fenomeen en
de cijfers in hun context. Er wordt gezocht naar verklarende factoren, risicofactoren en wat er binnen
de politieorganisatie bestaat aan preventie en opvang voor de doelgroep.
4. Samenvattingen genomineerde inzendingen
De samenvattingen van de genomineerde inzendingen zijn voor de abonnees van de Cahiers
Politiestudies beschikbaar in de raadpleegbare databank van de uitgeverij Maklu:
http://www.maklu-online.eu/nl/crime/cps-scriptieprijs/
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