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CPS scriptieprijs 2014-2015 – uitreiking 22 november 2016 om 12u30
Polyvalente zaal, Gerechtsgebouw Gent, Opgeëistenlaan

1. Algemeen kader
Het Centre for Policing and Security (CPS) reikt in 2016 voor de vijfde keer de prijs uit
voor het beste afstudeerwerk. De scriptie moet betrekking hebben op een relevant
thema dat zich situeert op het kruispunt van veiligheid en samenleving.
Voor het academiejaar 2014-2015 ontvingen we 16 inzendingen die voldeden aan de
voorwaarden, dit tegenover 10 in 2010-2011’ (startjaar van de prijs). Op zich een bewijs
dat de prijs zijn attractie en bekendheid heeft verworven en zijn betekenis niet
onbelangrijk is voor de student én de ruime sector van de maatschappelijke veiligheid.
De toekenning van de prijs gebeurt volgens een welbepaalde procedure. In de eigen
onderwijsinstelling moet men minstens een quotatie van 14/20 halen, een
onderscheiding dus. Dit is de eerste drempel. Elke ingezonden samenvatting wordt
anoniem beoordeeld door externe lezers die behoren tot een groep van onafhankelijke
deskundigen die het CPS samenstelt uit vertegenwoordigers van de academische wereld,
het veiligheidsonderwijs en de domein specifieke sector.
5 scripties worden genomineerd en aan een de jury voorgelegd waarbij elk jurylid elke
scriptie volledig doorneemt en een ranking toekent. Naast de inhoudelijke kwaliteit van
de inzending wordt eveneens rekening gehouden met aspecten zoals de geschiktheid
van de scriptie om te dienen als publicatie, het bereiken van de specifieke doelgroepen
van het CPS, de geschiktheid van het onderwerp voor een studiedag of reflectiemoment, de aanwendbaarheid voor sensibilisering, opleiding, vorming enzovoort.
Deze doorgedreven, anonieme selectie leidt tot de uiteindelijke winnaar die gelauwerd
wordt met een geldprijs van 500 euro en de publicatie van het eindwerk in boekvorm
door de uitgeverij MAKLU. De samenvattingen van de overige genomineerde
inzendingen van de CPS scriptieprijs worden in een raadpleegbare databank van de
uitgeverij Maklu opgenomen.
Zowel voor de winnaar als de genomineerden betekent deze prijs ongetwijfeld een
meerwaarde voor hun diploma en kan dit van betekenis zijn voor hun latere
beroepsactiviteit of eventueel verdere studie.
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2. De nominaties
De nominatie op basis van de préselectie ziet er in willekeurige volgorde als volgt uit:
•

Ethische competentie in de opleiding tot inspecteur van politie? De ontwikkeling van
ethische kennis, vaardigheden en attitudes bij aspirant-inspecteurs van politie.
Silke Dreesen

•

Politionele bejegening van mensen met een verstandelijke beperking. Een exploratief
onderzoek bij verhoor.
Lien Dumortier

•

Interne fraude in de retail sector. Een empirisch onderzoek naar de aard van interne
fraude en de meldingsbereidheid van de personeelsleden in een modeketen.
Tiffany Putzeys

•

Geweldbeheersing in de praktijk. Een verkennend onderzoek.
Nigel Vandevelde

•

Is een hervorming van de Europese privacywetgeving noodzakelijk? Een case study:
Facebook
Emma Haenebalcke

Uitzonderlijk werd door de selectiecommissie een zesde scriptie voorgelegd:
Psychopathie en het gebruik van Hare’s ‘Psychopathy Checklist-Revised’ (PCL-R) voor
de diagnose van psychopathie bij vrouwen. Een stand van zaken.
Ronin Cox
Het betreft een heel onderbouwde studie van een diagnostische tool die past in de
handen van specialisten die hiervoor worden opgeleid en over de noodzakelijke
beroepservaring moeten beschikken.
De eindjury heeft vastgesteld dat alle hen voorgelegde eindwerken hun nominatie waard
zijn. Ze vallen op door hun actualiteitswaarde, de inhoudelijke uitdieping en de
gestructureerde en toegankelijke wijze waarop hun bijdrage wordt gebracht.
Alle werken hebben een stevige wetenschappelijk onderbouw en pakken uit met een
heldere probleemstelling en analyse van de problematiek. Er worden duidelijke besluiten en
haalbare voorstellen geformuleerd.
Het hoge kwaliteitsgehalte maakt de jury dan wel gelukkig maar maakte het hen niet
gemakkelijk om te kiezen.
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3. En de winnaar is …
De beoordeling op basis van deze mix van factoren heeft geleid tot de keuze van Lien
Dumortier als winnaar van CPS prijs van het academiejaar 2014-2015 met haar scriptie:
Politionele bejegening van mensen met een verstandelijke beperking. Een exploratief
onderzoek bij verhoor.
Op basis van een grondige wetenschappelijke analyse stelt de auteur vast dat het aantal
personen met een verstandelijke beperking een over-representatie kent op alle echelons van
de strafrechtsbedeling. De scriptie zoomt in op de kennis en omgangsvaardigheden van de
actoren binnen de verschillende stadia van de strafrechtsbedeling m.b.t. deze vaststelling. Is
dit probleem door de verschillende actoren binnen die verschillende strafrechtsbedeling
voldoende gekend, wordt het herkend, wat stelt dit aan problemen en hoe wordt er al of
niet mee omgegaan?
Bijzondere aandacht gaat uit naar de positie en de rol van de politie omdat zij de eerste
schakel zijn van de strafrechtelijke keten en hun detectie- en signaalfunctie voor de andere
ketenpartners uiterst belangrijk is.
Verhoren is het bevragen van mensen om een zo juist, volledig en genuanceerd zicht te
verwerven op feiten die in relatie staan tot hun rol als dader, slachtoffer, getuige of
betrokkene bij een welbepaalde gebeurtenis. Verhoren is bijgevolg een bijzondere
gesprekstechniek en -vaardigheid en dus een bijzondere communicatievorm. Verhoren
gebeurt zowel door de wijkinspecteur, de gespecialiseerde rechercheur en personeel bij de
bijzondere controle- en inspectiediensten.
De scriptie is zeer zorgzaam en gestructureerd opgebouwd en gebracht in een toegankelijke
taal.
Er is een stevige wetenschappelijke onderbouw met in de literatuurstudie tal van
internationale bronnen. De gevolgde methodologie bij het empirisch gedeelte bestaat uit
het verzamelen van gegevens via interviews en focusgroepen. De uitkomsten worden
getoetst aan de bevindingen uit de literatuurstudie en leveren tal van interessante
conclusies en aanbevelingen op.
Sensibilisering en vorming zijn volgens de auteur de basis voor het herkennen en erkennen
van de voorliggende problematiek. Dit moet samen met nieuwe methodieken en tools elke
actor binnen de strafrechtsbedeling in staat stellen om te komen tot een adequate interactie
en communicatie met de doelgroep. Deze vaststelling is niet onbelangrijk in het licht van de
richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 die in
relatie staat tot de uitvoering van een vrijheidsbeneming in het kader van een Europees
aanhoudingsbevel. Hierin is voorzien in volgende bepaling: “De lidstaten zorgen ervoor dat
bij de toepassing van deze richtlijn rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften
van kwetsbare verdachten en kwetsbare beklaagden (art.13).” Wat de implementatie betreft
in de nationale wetgeving is bepaald: “De lidstaten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 27 november 2016 aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis (art.15 1°).”
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De uitreiking van de prijs was aanvankelijk niet op vandaag gepland maar vorige maand.
Door omstandigheden moesten we de uitreiking verplaatsen. Er kon echter geen betere
toevalstreffer zijn. Geef toe dat er een heel duidelijke link is van de winnende scriptie met
deze studiedag.
Ook al is het werk toegespitst op de politionele bejegening, eveneens andere actoren komen
in beeld. Zo is er onder meer de link met de hulpverlening.
Deze scriptie houdt bovendien een ruimere uitnodiging en uitdaging in. Naast de actoren in
de strafrechtsbedeling (politie, magistratuur, rechtbankpersoneel, penitentiaire beambten,
advocaten e.d.) komt dezelfde doelgroep in contact met tal van (publieke) dienstverlenende
organisaties. De inzichten uit de literatuurstudie en opgedane ervaring met de politie zijn
bijgevolg ook dienstig voor het bijspijkeren van de kennis en omgangsvaardigheden van vele
anderen die al of niet beroepshalve met de doelgroep ‘personen met een verstandelijke
beperking’ in contact komen. De inzichten kunnen bijgevolg ook geïntegreerd worden in de
sensibilisering en opleiding van wie tewerkgesteld is in een onthaal- of loketfunctie, in de
opleiding van studenten in de gedragswetenschappen, het sociaal agogisch werk enz.
Kortom deze scriptie verdient een pluim voor het bijdragen tot een betere interactie en
communicatie met de bestudeerde doelgroep, dit zowel binnen politie en justitie als
daarbuiten.
Ik wens nadrukkelijk iedereen te bedanken die actief bijgedragen heeft tot de selectie en de
totstandkoming van deze scriptieprijs.
Alvast veel leesplezier gewenst. Neem kennis van de nieuwe inzichten en draag waar
mogelijk bij tot hun implementatie.
Proficiat Lien en moge uw werk een stimulans zijn voor de inzendingen van de scripties van
het academiejaar 2015-2016.
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