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Als fusion centre inzake extremisme, radicalisme en terrorisme, 
kent het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) als 
geen ander het belang van connecting the dots, over het muurtje 
kijken en samenwerken.

De actualiteit van de voorbije jaren heeft duidelijk 
gemaakt dat een repressieve, gerechtelijke en 
inlichtingenaanpak alleen niet volstaan om problematische 
radicalisering en extremisme aan te pakken. We hebben 
daarentegen een “aanpak op maat” nodig, de multiagency  
approach, waarbij elke partner doet waarvoor hij het best 
geplaatst is. Daarom wil het OCAD bruggen bouwen, niet alleen 
met zijn partners uit de veiligheidswereld, maar ook met het 
sociale middenveld en de academische wereld. 

3 grote luiken:

• Students@cuta: het OCAD antwoordt op een gestructureerde 
manier op vragen van studenten in het kader van hun 
eindwerk.

• Thesiswedstrijd: studenten kunnen hun masterscriptie 
indienen voor een thesiswedstrijd, georganiseerd door het 
OCAD in samenwerking met de universiteiten. De winnaars 
krijgen een publicatie op de website van het OCAD en mogen 
hun onderzoek voorstellen op een afsluitend colloquium.

• Afsluitend colloquium: vertegenwoordigers van beide werel-
den kunnen elkaar ontmoeten en netwerken. 

• Een duurzaam netwerk uitbouwen tussen de veiligheids- en 
inlichtingendiensten en de academische wereld.

• Banden aanhalen, samenwerking faciliteren en nieuwe  
opportuniteiten helpen creëren.

• Nieuw en interessant “out of the box”-onderzoek stimuleren.  
• Transparantie vergroten.
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Students@cuta Thesiswedstrijd Colloquium

Wat?
Het OCAD zet zijn deuren open om op een 
gecoördineerde en gestructureerde manier te 
antwoorden op vragen van studenten in het 
kader van hun eindwerk. Studenten zullen hun 
vragen persoonlijk aan een aantal specialisten 
van het OCAD kunnen stellen. Daarbij zullen 
onze medewerkers een eerste inzicht geven in de 
werking en bevoegdheidsdomeinen van het OCAD. 
De eerste editie vond plaats in februari 2019.

Wanneer?
De vierde editie staat gepland voor februari 2021.
Een volgende editie (voor indieners tweede zit) 
wordt voorzien in mei 2021.

Voor wie?
De informatiedagen zijn voornamelijk bedoeld 
voor masterstudenten en in tweede instantie voor 
bachelorstudenten in het kader van hun eindwerk. 
Enkel studenten die zich op voorhand hebben 
ingeschreven en hun vragen vooraf aan het OCAD 
hebben bezorgd, kunnen deelnemen.*

Hoe inschrijven & verloop?
Voor de eerste sessie moet er ingeschreven worden 
vóór eind januari 2021. Medewerkers van het 
OCAD zullen hiervoor contact opnemen met de 
verschillende faculteiten. Meer info hierover volgt 
in de loop van december.  

Wat en voor wie?
In samenwerking met 
de academische wereld 
organiseert het OCAD 
een thesiswedstrijd. Die 
mikt op masterstudenten 
van de 12 Belgische  
universiteiten en 
van de Koninklijke 
Militaire School die hun 
masterproef inleveren in 
het academiejaar 2020-
2021 en die onderzoek doen naar een onderwerp 
dat relevant is of kan zijn voor het OCAD en zijn 
partners. Een onafhankelijke jury (academici & het 
OCAD) zal de deelnemers beoordelen.

Prijs?
De winnaars krijgen met hun thesis zichtbaarheid 
op de website van het OCAD in de vorm van een 
speciale publicatie en worden in de schijnwerpers 
geplaatst op het colloquium in het najaar van  2021 
(periode oktober-november).

Hoe inschrijven & verloop?
• Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen 

kan tot uiterlijk 20 september 2021 via de 
geijkte kanalen. Het OCAD zorgt voor de 
juiste communicatie naar de deelnemende 
faculteiten toe.

• Studenten die met de wedstrijd meedoen, 
krijgen voorrang op de infodag Students@cuta.

• Het verdere verloop van de wedstrijd zal 
gecommuniceerd worden aan de deelnemers.

Wat?
Als afsluiter van het thesisproject organiseert 
het OCAD, in samenwerking met de academische 
wereld, een colloquium waar  beide werelden 
elkaar kunnen ontmoeten, inzichten, kennis en 
opportuniteiten uitwisselen en kunnen netwerken.

Wanneer?
Het colloquium zal plaatsvinden eind oktober of 
begin november 2021. Meer info volgt ten gepaste 
tijden.

Voor wie?
Academici, onderzoekers en mensen uit de 
inlichtingen- en veiligheidwereld of OCAD’s 
partnerdiensten.

De winnaar van de thesiswedstrijd mag samen met 
zijn decaan en promotor de conferentie openen 
met de presentatie van zijn werk. Ook de winnende 
faculteit zal dus in de kijker worden gezet. 

De andere lezingen zullen georganiseerd worden 
door gerenommeerde sprekers uit beide werelden.
Deelname zal gebeuren op uitnodiging. 

Doel?
Het OCAD wil expertise en kennis van binnen de 
universiteiten niet alleen stimuleren, maar ook 
naar buiten brengen, naar de praktijk. Academisch 
onderzoek is immers een noodzakelijke schakel 
in de multiagency approach die het OCAD 
onderschrijft en stimuleert. Bovendien hebben 
academici eveneens baat bij de kennis en inzichten 
die leven binnen de veiligheidswereld.

Banden moeten structureel aangegaan en 
onderhouden worden, zodat het vertrouwen in 
elkaar kan groeien. Samenwerking is wat we nodig 
hebben om de veiligheidsproblematieken binnen 
onze samenleving aan te pakken. 

* Prioriteit zal gegeven worden aan de deelnemers van de thesiswedstrijd.


