Hoge studies veiligheid en defensie 2020-2021

Een opleiding georganiseerd door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie met de
steun van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen - Egmont
Een multidisciplinaire vorming van hoog niveau over veiligheid en defensie :



10 residentiële tweedaagse seminaries, met elk een welbepaald thema, a ratio van één par maand;
10 bezoeken aan instellingen in België waarvan de activiteit verband houdt met veiligheid en defensie.

30 Belgische deelnemers (Auditeurs):



12 hogere officieren of burgers van Defensie;
18 senior managers of hoge ambtenaren, afkomstig uit de verschillende overheidsdiensten, het maatschappelijk middenveld, de economische sector en bedrijfswereld, de politieke en de academische wereld, internationale organisaties, enz, en waarvan de professionele activiteit een expliciete band heeft
met veiligheid of defensie.

Programma van de seminaries:
Seminarie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data
11-12/9/2020
16-17/10/2020
13-14/11/2020
11-12/12/2020
15-16/1/2021
26-27/2/2021
26-27/3/2021
23-24/4/2021
28-29/5/2021
25-26/6/2021

Thema's
Basisprincipes
Sleutelfactoren en tendensen
Instabiliteitsfactoren I
Instabiliteitsfactoren II
De Europese Unie
De grote wereldpolen
Crisiszones : (1) het Oostelijke nabuurschap : Rusland en zijn invloedzone
Crisiszones : (2) het Zuidelijke nabuurschap en het Midden-Oosten
Crisiszones : (3)Afrika
Synthese, conclusies et evaluatie

Contact (informatie/inschrijving/rekrutering)
Directeur van het Departement Hoge Studies van Defensie
Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder Christophe de HEMPTINNE
Telefoon 02/441.44.64 - E-mail : IRSD-HSD-DL@mil.be
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Bezoeken (mogelijke en niet exhaustieve lijst)
Kanselarij van de Eerste Minister; Crisiscentrum van de Regering; FOD
Buitenlandse Zaken; Defensiestaf; Federale Politie; Staatsveiligheid en
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid; Federaal Parlement; de
NAVO; de Europese Unie.
De data van de bezoeken worden minstens één maand op voorhand
bepaald.

Praktisch
Waar ?
Campus Renaissance (Koninklijke Militaire School),
Hobbemastraat 8, 1000 Brussel.
Wanneer ?
Van september 2020 tot juni 2021, één keer per
maand van vrijdag morgen 9u tot zaterdag avond
18u. De Auditeurs logeren ter plaatse.
Kosten ?
950 € (voor de deelnemers die niet van Defensie
komen).

Selectieproces
Kandidatuur onder de vorm van een CV en een motivatiebrief .
Inschrijvingen mogelijk vanaf : november 2019.
Afsluiting inschrijvingsperiode : 30 januari 2020 om 23u59.
Selectiegesprekken : vanaf december 2019 tot februari 2020.
Selectie door het Directiecomité HSVD tegen eind april 2020.
Goedkering van de lijst van de Auditeurs door de Minister van Defensie in juni 2020.

Taalgebruik
De Auditeurs drukken zich in hun moedertaal uit (Nederlands of Frans).
De sprekers geven hun lezing in het Nederlands, het Frans of het Engels .
Een meer dan passieve kennis van deze 3 talen is noodzakelijk.

Chatham House Rule
Alle deelnemers dienen aan het niet-attributiebeginsel te onderschrijven zodat iedereen, zowel spreker
als deelnemer, zijn diepste mening kan uiten.
Contact (informatie/inschrijving/rekrutering)
Directeur van het Departement Hoge Studies van Defensie
Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder Christophe de HEMPTINNE
Telefoon 02/441.44.64 - E-mail : IRSD-HSD-DL@mil.be

