
 

 
BELCLIV reikt een prijs uit van 2.000 Euro 

Bericht aan de studenten die hun masterthesis besteed hebben aan informaticaveiligheid 
 
 
BELCLIV heeft besloten om in 2018 een prijs ten belope van 2.000 Euro uit te reiken aan een 
masterthesis die een originele bijdrage levert tot de beveiliging van informatiesystemen. De prijs 
staat open voor studenten die hun masteropleiding hebben afgerond tijdens het academisch jaar 
2016-2017. 
 
 
De aandacht trekken van studenten die binnenkort actief zullen zijn in het bedrijfsleven 
Luc Golvers, Voorzitter van BELCLIV : “Dit is een manier om de aandacht van studenten die binnenkort 
actief zullen zijn in het bedrijfsleven te vestigen op deze problematiek die zo belangrijk is voor 
ondernemingen. Het steeds toenemend gebruik van informatica stelt de ondernemingen bloot aan een 
waaier van nieuwe risico’s (neutralisatie van hun informatiesystemen, fraude, ransomware, vernietiging of 
diefstal van vertrouwelijke gegevens, enz.). De gevolgen kunnen leiden tot aanzienlijke schade en 
verliezen en zelfs de overleving van de onderneming in het gedrang brengen” 
 
Criteria en praktische modaliteiten 
De prijs staat open voor studenten die hun masteropleiding hebben afgerond aan een Belgische 
Academische instelling voor Hoger Onderwijs tijdens het academisch jaar 2016-2017. De bijdrage dient 
een origineel karakter te hebben. Bovendien, zijn de beoordelingscriteria onder meer de 
wetenschappelijke, technische en/of praktische waarde voor de veiligheid van informatiesystemen, de 
methodologische nauwkeurigheid… De student dient vóór 2 oktober 2017 een dossier in te dienen met 
zijn kandidaatstelling. 
 
IT-beveiliging raakt vele domeinen. De prijs is dus niet enkel bedoeld voor studenten van de “technische” 
faculteiten (Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen). Originele bijdragen kunnen ook afkomstig zijn 
van andere faculteiten (Rechten, Psychologie, enz.). 
 
Reglement en informatie op www.clusib.be. 
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Over BELCLIV 
De Belgische Club voor Informaticaveiligheid (BELCLIV) is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1989. 
BELCLIV heeft als algemeen doel om alle initiatieven te nemen die tot de bevordering van de informaticaveiligheid kunnen 
bijdragen. 

http://www.clusib.be/

