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Uitreikingstoespraak scriptieprijs CPS  voor de inzendingen van het academiejaar 2018 – 2019 

Negende editie 

Gent 28/09/2020 

Studienamiddag ‘Weerbaarheid bij politiemensen na een ingrijpende gebeurtenis’. 

________________________________ 

 

Geachte aanwezigen 

Het is mij een groot genoegen om in naam van de selectiejury hier vandaag de jaarlijkse prijs van het 

Centre for Policing and Security voor de beste Nederlandstalige scriptie te mogen uitreiken.  

De CPS scriptieprijs werd in het leven geroepen in 2011 als extra initiatief om het maatschappelijk 

debat over veiligheid te verrijken en te verdiepen. Met deze prijs kiest het CPS er uitdrukkelijk voor 

om puik werk van recent afgestudeerden te waarderen en beschikbaar te stellen voor het werkveld.  

We zijn ondertussen toe aan de negende editie.  

De selectieprocedure die leidt tot de toekenning van de prijs is gebaseerd op onafhankelijkheid, 

deskundigheid en anonimiteit. Wat je over deze scriptieprijs bovendien moet weten is dat als 

deelnemingsvoorwaarde de inzendingen in de eigen onderwijsinstelling een onderscheiding behaald 

moeten hebben. Dit is meteen een garantie voor de kwaliteit van de nominaties en de prijs. 

De selectiecommissie is samengesteld uit beoordelaars die bekend zijn met de problematiek. Het zijn 

vertegenwoordigers van zowel de academische wereld, het veiligheidsonderwijs als de domein 

specifieke sector.  

Voor het academiejaar 2018-2019 ontvingen we 7 inzendingen die voldeden aan de 

ontvankelijkheidcriteria. 

Op basis van de beoordeling van de selectiecommissie werden 2 werken genomineerd, die zijn in 

willekeurige volgorde: 

1. ‘Individualiserend vermogen van latente vingersporen en DNA op verdachte pakketten 

na neutralisatie of explosie 

Dit is de masterproef van Natasja Vanderheyden in functie van het behalen van de graad 

van Master in de biomedische wetenschappen. 

Haar onderzoek draagt bij tot kennis en inzicht in het kader van het forensisch 

onderzoek binnen een terroristische context. 

 

2. ‘Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie. De invloed van de 

organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen 

de politiezone Gent: een exploratieve casestudy. 

Deze bachelorproef is van de hand van Hans Moors in functie van het behalen van het 

diploma van Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid en onderzoekt de aanpak van dit 

complex probleem in de specifieke politionele context.   

Meer info over deze 2 genomineerde werken vindt u in uw map. 

Zoals u kan vaststellen betreft het 2 totaal van elkaar verschillende onderwerpen maar daarmee is 

duidelijk dat het CPS mikt op een diversiteit aan inzendingen. 
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Genomineerd worden is een grote waardering van het CPS voor uw talent en uw geleverde prestatie.  

Wij zullen dan ook op de website van het CPS - die heel binnenkort totaal  vernieuwd uitpakt – met 

uw toestemming - de samenvatting van uw scriptie beschikbaar stellen. Beide genomineerden 

krijgen eveneens de kans om een artikel te publiceren dat via de nieuwsbrief van Blue Minds/Blue 

Connect wordt bekend gemaakt. Deze informatiekanalen van de Circle of Police Leadership richten 

zich naar alle leidinggevenden bij de politie. 

2 nominaties maar er kan maar 1 winnaar zijn. 

Beide inzendingen werden voorgelegd aan de selectiejury die naast de inhoudelijke kwaliteit van de 

scriptie eveneens rekening houdt met de geschiktheid om bijvoorbeeld te dienen als publicatie, het 

bereiken van de specifieke doelgroepen van het CPS, enzovoort. 

Op 20 september 2018 was er in Brussel de CPS studiedag 'Innovatie in de opsporing: kansen en  

bedreigingen van BLOCKCHAIN'. Daar gebeurde de uitreiking van de zevende scriptieprijs waarvoor 

onder meer de inzending ‘Bitcoins en criminaliteit’ was genomineerd. Maar dit eindwerk haalde toen 

de prijs niet. 

Zoveel jaar later is er terug een relatie tussen een studiedag en de prijsuitreiking van een verwante 

genomineerde inzending. Deze keer is het anders: het genomineerde werk ‘Posttraumatische 

Stressstoornis bij de politie’ haalt de prijs wél. 

 

Oprecht proficiat dus voor Hans Moors.  

U heeft de winnaar dus aan het woord gehoord en uiteraard heeft zijn winnende bachelor scriptie  

alles van doen met wat hier op deze studienamiddag aan bod kwam.  

Het is bijgevolg overbodig dit nog eens samen te vatten maar ik hou er aan het volgende aan te 

stippen:  

de selectiejury prijst je scriptie omwille van haar actualiteitswaarde én omdat ze vernieuwend en 

kritisch van aard is. Het gaat om een knap uitgewerkt onderzoeksopzet, heel degelijk uitgediept en 

sterk onderbouwd. De beleidsaanbevelingen zijn ongetwijfeld ook bruikbaar voor andere 

politiezones én ook voor niet politionele hulp- en dienstverleningsorganisaties die met deze 

problematiek geconfronteerd worden. 

Zowel de leden van de selectiecommissie als de selectiejury wensen daarenboven aan te stippen dat 

de studie vlot geschreven is in een zeer verzorgde en toegankelijke taal. 

 

En dan overhandigen we nu de prijs.  

 

 

Gent 28.09.2020 

Marc Bloeyaert 

voorzitter van de selectiejury 

 


