
Programma Update VIII
22 mei 2017
Sessie 1:
Mensenrechten en 
opsporing
Voorzitter:
Prof. dr. Antoinette Verhage

18.15u
verwelkoming door de 
voorzitter

18.20u
Enkele (ver)nieuw(d)e onderzoeks-
methoden inzake internet en 
elektronische communicatie
Frank Schuermans

18.45u
vragen en discussie

19.00u
Koffiepauze met broodjes

19.30u
Mensenrechten en private veiligheid
Prof. dr. Marc Cools & 
Veerle Pashley

19.55u
vragen en discussie

23 mei 2017
Sessie 2:
Mensenrechten en 
migratie
Voorzitter:
Prof. dr. Wendy De Bondt

18.15u
verwelkoming door de 
voorzitter

18.20u
Kosmopolitisme, 
mensenrechten en het EU-
asielbeleid
Rebecca Deruiter

18.45u
vragen en discussie

19.00u
Koffiepauze met broodjes

19.30u
Slachtofferschap en beleid rond 
mensensmokkel en –handel
Gwen Herkes

19.55u
vragen en discussie

24 mei 2017
Sessie 3:
Mensenrechten en 
terreurbestrijding
Voorzitter:
Prof. dr. Gert Vermeulen

18.15u
verwelkoming door de 
voorzitter

18.20u
Legitimiteit van de strafbaarstelling 
van het aanzetten tot terrorisme
Stéphanie De Coensel

18.45u
vragen en discussie

19.00u
Koffiepauze met broodjes

19.30u
De weg van de terroristische poging 
vs de weg van het zelfstandige 
terroristische reismisdrijf
Prof. dr. Wendy De Bondt

19.55u
vragen en discussie

20.10u
afsluitend woordje door stand-up 
comedian Bart Vantieghem, 
slotwoord door de decaan 
en aansluitend receptie

De vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht organiseert dit jaar voor het eerst de       
Week van de Criminologie. In deze week combineren we projectpresentaties van studenten 
met het recente onderzoek van de vakgroep.

Project Actuele Criminologie

Studenten van de tweede Bachelor Criminologie presenteren de projecten die ze ontwikkelden 
in het kader van het nieuwe plichtvak “Project Actuele Criminologie”. De resultaten worden in 
de namiddagen gepresenteerd en staan open voor zowel andere studenten als voor het ruimere 
publiek. 

Update in de Criminologie 

Aansluitend op deze middagsessies worden avondsessies georganiseerd. De huidige Update in 
de Criminologie is daardoor net iets anders van opzet dan de voorgaande edities. 

In de huidige editie (2016-2017) wordt de Update voor het eerst op drie opeenvolgende avonden 
georganiseerd en richt zich weer op een specifiek thema: mensenrechten en opsporing, terreur-
bestrijding en migratie. Zo biedt de Update in de Criminologie criminologen en belangstellen-
den uit andere disciplines een uitstekende gelegenheid om zich bij te scholen in het onderzoek 
dat zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft met betrekking tot dit specifieke criminologische 
domein. Wat de impact van veranderingen in opsporing, terreurbestrijding en migratie op onze 
mensenrechten is, willen we in deze Update onder de loep nemen. 

In de laatste avondsessie (24 mei) sluiten we de Week van de Criminologie af met een eigen- 
wijze visie op dit thema door een special guest. 


