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Voor het tweede jaar op rij organiseerde het Centrum voor Politiestudies de wedstrijd 

voor het beste eindwerk. Dit boek is het resultaat van de tweede editie, academiejaar 2011-

2012, van deze scriptieprijs en bevat de winnende thesis en de structurele partners1 van 

het CPS.  

Het Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) organiseert sinds jaren studiedagen en heeft 

een eigen publicatiereeks, met name de ‘Cahiers Politiestudies’.2 De CPS-scriptieprijs werd 

in het leven geroepen als initiatief om het maatschappelijk debat over veiligheid te verrij-

ken en te verdiepen. Vlaanderen heeft een breed onderwijsveld rond de veiligheidspro-

blematiek, met een sterk maatschappelijke insteek, en we wensten deze troef onder de 

aandacht te brengen van politie en wetenschap met een CPS-scriptieprijs.  

In mei 2012 werd de oproep voor de CPS-scriptieprijs aan de studenten van diverse hoge-

scholen en universiteiten verspreid. Daarin werd toegelicht welke scripties in aanmerking 

konden komen voor de prijs. Het moest gaan om eindwerken die werden neergelegd bij 

het beëindigen van een opleiding in het hoger onderwijs gedurende het academiejaar 

2011-2012. Academische bachelorproeven en eindwerken uit voorgaande academiejaren 

kwamen dus niet in aanmerking. Bovendien moesten deze scripties een quotering van 14 

of meer op 20 behaald hebben. De CPS-prijs beoogde met andere woorden scripties die 

zich hadden onderscheiden. Aan de afgestudeerden werd daarenboven gevraagd om een 

publiceerbaar artikel van ongeveer 6000 woorden, dat de bevindingen van het eindwerk 

samenvat. Tot slot mochten de inzendingen nog niet eerder gepubliceerd zijn en dus 

geen ISBN-/ISSN-nummer kennen.  

In totaal werden ter gelegenheid van deze editie 14 thesissen ingediend die aan de ont-

vankelijkheidscriteria voldeden. De geanonimiseerde samenvattingen werden door de 

selectiecommissie3 gelezen en beoordeeld. Elke samenvatting werd door twee academici 

en twee praktijkmensen geëvalueerd. Aan de selectiecommissie werd gevraagd volgende 

zaken na te gaan bij de lezing: (1) Is het thema relevant op het kruispunt politie en sa-

                                                 

1 Structurele partners steunen het CPS, niet enkel in haar voortbestaan, maar eveneens in de realisatie van de doelstel-
lingen van de vereniging. Structurele partners maken, meer nog dan gewone participanten aan de CPS-activiteiten, deel 
uit van een netwerk van practici uit politie, justitie en belendende domeinen, wetenschappers (academici, wetenschap-
pelijk onderzoekers, professoren, onderzoekers aan beleidsinstituties) en bestuurlijke en gerechtelijke overheden, be-
leidspractici, politici, ... Dat levert allerhande voordelen op: de mogelijkheid kennis en vaardigheden uit te wisselen, 
samenwerking te zoeken, enz. Het CPS wil immers partners met elkaar in contact brengen. Structurele partners parti-
ciperen actief aan de activiteiten van het Centrum, reiken thema’s aan die het voorwerp kunnen uitmaken van een 
activiteit, hebben toegang tot de databank aan hand-outs, worden op de website vermeld, kunnen deelnemen aan net-
werkevents, enz. Iedereen kan structureel partner worden, in de mate dat de partner de missie van het CPS mee onder-
schrijft. 
2 Meer informatie over de missie van het CPS is te vinden op http://www.politiestudies.be/index.cfm?Id=85 
3 Wij zijn een woord van dank verschuldigd aan Annelies De Schrijver, Antoinette Verhage, Dirk Allaert, Dominique 
Van Ryckeghem, Eric Uyttersprot, Evelien De Pauw, Frank Hutsebaut, Freya Vander Laenen, Gerwinde Vynckier, Isa-
bel Verwee, Jean-Claude Gunst, Kurt Tirez, Marc Bloeyaert, Marc Bockstaele, Marc Cools, Mark Crispel, Marleen Eas-
ton, Sofie De Kimpe, Tom Broekaert, Tom Meeuws en Wim Van Hulle. 

De scriptieprijs van het Centrum voor Politiestudies.  
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menleving? Behandelt dit artikel een thema dat de missie van het CPS tot uitdrukking 

brengt?; (2) Is het publiceerbaar artikel vernieuwend en geeft de auteur blijk van kritische 

zin?; (3) Wat zijn de sterke punten van dit artikel?; (4) Wat zijn de zwakke punten van dit 

artikel? 

Deze 56 beoordelingen werden vervolgens samengebracht om tot een rangschikking van 

de thesissen te komen. Er werd rekening gehouden met zowel de kwantitatieve beoorde-

ling (hoogte en spreidingsmaat van de scores) als de kwalitatieve beoordeling (de schrifte-

lijke commentaren). Voor elke inzending werd een document opgemaakt dat de opmer-

kingen per tekst integreerde. De rangschikking en de geïntegreerde commentaren wer-

den in de vergadering van de selectiecommissie van 18 januari 2013 besproken. Dit heeft 

tot een lijst van vijf genomineerden geleid. Voor elke inzending waren er woorden van 

lof, maar slechts 5 samenvattingen gaven aanleiding tot een nominatie voor de CPS-

scriptieprijs. Dit doet natuurlijk niets af aan de kwaliteit van de thesis van de niet-

genomineerden.  

De vijf scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd, zijn (in alfabetische 

volgorde):  

• Evolueert veiligheid naar internationale veiligheid? Een theoretische toetsing op het feno-

meen piraterij 

Joke Castelein 

• RPM bij verhoor: geoorloofde druk of niet? Divergentie of convergentie in percepties van poli-

tie, advocaten en magistraten  

Valerie Helderweirt 

• Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie: een verkennend onderzoek naar de (ge-

percipieerde) procedurele rechtvaardigheid 

Ines Maus 

• Druk tijdens het verdachtenverhoor? Verschillen in percepties. Een empirische studie over 

percepties bij politie en advocatuur in het gerechtelijk arrondissement Gent  

Fien T’Jampens 

• De politie, ook uw vriend? De opinie van de Gentse lokale politie over personen met een psy-

chiatrische stoornis onderzocht 

Veerle Van Gampelaere 
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Daarop gaf de selectiecommissie de fakkel door aan de jury4. De beoordeling van de jury 

gebeurde, in overeenstemming met het reglement, op basis van de volledige geanonimi-

seerde scriptie, in tegenstelling tot de selectiecommissie die enkel de geanonimiseerde 

publiceerbare samenvattingen te lezen kreeg. De jury bouwde daarbij verder op dezelfde 

evaluatiecriteria die door de selectiecommissie werden gehanteerd. Tijdens de vergade-

ring van de jury prees elk van de juryleden de kwaliteit van de vijf genomineerde thesis-

sen. Ze beklemtoonden dat het voor hen erg interessant is deze werkstukken te lezen. 

Slechts één werk kon echter de titel van winnaar van de CPS-prijs 2011-2012 in de wacht 

slepen. 

Het winnende eindwerk bespreekt een thema dat maatschappelijk erg actueel en relevant 

is. De actualiteitswaarde van het werk is echter niet de voornaamste reden waarom dit 

werk de titel van de scriptieprijs van het Centrum voor Politiestudies verdient. De auteur 

slaagt er in de lezer zowel maar inhoud als structuur te verrassen en een evenwichtig ver-

haal neer te schrijven. De thesis is erg goed opgebouwd, duidelijk geschreven en voorzien 

van heldere (tussentijdse) besluiten en een betekenisvol algemeen besluit. Dit eindwerk is 

ook wetenschappelijk relevant aangezien dit thema onaangeroerd goed is. Dit werk is 

twee keer op literatuur is gestoeld, zowel voorafgaand aan als na het empirisch onderzoek 

en dat is erg sterk. De cijfers zijn verbazend en de analyse is makkelijk te volgen. De jury 

feliciteert de auteur voor de methodologische sterkte van het werk. De combinatie van 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden geeft blijk van initiatief en resulteert 

in een degelijk onderbouwd werkstuk. De auteur geeft ook blijk van wetenschappelijke 

kritische zin aangezien zij de beperkingen van haar eigen onderzoek correct weet in te 

schatten. De jury ziet bovendien meerwaarde in de praktische relevantie van dit werk voor 

de politieorganisatie. Dit thema behelst immers een kerntaak van de politie: het omgaan 

met de bevolking, een kernelement van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Inzicht 

verschaffen in de attitudes van de politie ten aanzien van personen met een psychiatri-

sche stoornis is immers uitermate relevant voor de politiepraktijk en -opleiding. Tegelijk 

is het een thema dat tussen wal en schip dreigt te vallen, omdat het op de grens tussen 

bestuurlijke en gerechtelijke politietaken valt. Dit eindwerk past daarom perfect binnen 

de doelstelling van het Centrum voor Politiestudies. 

Wij mogen met deze publicatie dan ook met veel plezier de winnaar van de CPS-

scriptieprijs 2011-2012 bekendmaken. Het winnende eindwerk is: De politie, ook uw 

vriend? De opinie van de Gentse lokale politie over personen met een psychiatrische stoornis on-

derzocht, dat hierbij onder de titel Wat denkt politie over personen met een psychiatrische 

stoornis? als handelseditie verschijnt. Auteur van deze scriptie is Veerle Van Gampelaere, 

afgestudeerd als Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent 

                                                 
4 Deze jury werd voorgezeten door voormalig gouverneur Prof. dr. Em. Herman Balthazar en bestond verder uit Patrick 
Van Parys (Directeur Oost-Vlaamse Politieacademie), Koen Van Heddeghem (Coördinator en stafmedewerker lokale 
politie, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten), Jean-Marie Van Branteghem (Directeur Generaal van de 
Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Federale Politie), Lodewijk Gunther Moor (Stichting Maat-
schappij Veiligheid en Politie), Michel Cornelis (Arrondissementscommissaris Vlaams-Brabant) en Philip Willekens 
(Directeur Generaal, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, FOD Binnenlandse Zaken). 
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onder promotorschap van Prof. Dr. Freya Vander Laenen. Op 5 juni 2013 wordt de win-

naar in de bloemetjes gezet op de feestelijke prijsuitreiking.  

Zoals in de oproep aangekondigd was, zullen de samenvattingen van de CPS-scriptieprijs 

in een raadpleegbare databank van de uitgeverij Maklu worden opgenomen. Deze data-

bank zal beschikbaar zijn voor de abonnees van de Cahiers Politiestudies. Het is te raad-

plegen op http://www.maklu-online.eu/nl/crime/cps-scriptieprijs/.  

Veel leesplezier en vooral een vruchtbaar debat toegewenst.  

 

Paul Ponsaers, voorzitter van het Centrum voor Politiestudies 

Herman Balthazar, voorzitter van de jury van de CPS-scriptieprijs 

Lieselot Bisschop, secretaris van de CPS-scriptieprijs 

Mei 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


