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CALL to PhD Students:  

CeMIS Methodological Conference ‘Innovative Migration Research in the 
Future’ - 29 September 2015 

‘Support to Junior Researchers’ (‘Omkadering Jonge Onderzoekers’ - OJO)  

 
>>> Deadline call: 15/08/2015 <<< 

  
Information on the OJO initiatives: 
On 28 June 2013 the Flemish Government approved the funding of activities organised in the 
framework of the ‘Omkadering van Jonge Onderzoekers (OJO)’ (Support to Junior Researchers). With 
this grant, CeMIS is organizing the following activities in the course of 2015: 
 

· 3 interactive Methodological Fora (26/03/2015, 30/04/2015 and 21/05/2015) 
· 1 Conference (29/09/2015) 

 
The Conference program looks as follows: 
 

1. Introduction and a short overview of the OJO methodological fora that took place in March, 
April and May 2015 (Prof. Christiane Timmerman – CeMIS/University of Antwerp) 

2. 3 workshops on the following topics: 
a. Online research (chair: Prof. Leen D’Haenens – University of Leuven) 
b. Challenges of multi-sited research (chair: Prof. Valentina Mazzucato – University of 

Maastricht) 
c. Research on the edge (conflict areas, terrorism, irregular migration, criminal 

networks, etc.) (chair: Dr. Michael Collyer – University of Sussex) 
Each workshop will be opened by the chair person, followed by at least 2 short presentations 
of recent/ongoing PhD research and concluded with questions and debate. 

3. Panel discussion with 4 experts: Prof. Godfried Engbersen (Erasmus University Rotterdam - 
tbc) and the 3 experts who have lead the 3 workshops. 

4. Closure of the conference (Prof. Dirk Vanheule - University of Antwerp) 
 
Call: 
CeMIS calls on PhD students who wish to give a presentation during one of the above mentioned 
workshops of the conference of 29 September 2015: 

a. Online research  



b. Challenges of multi-sited research  
c. Research on the edge (conflict areas, terrorism, irregular migration, criminal 

networks, etc.)  
 
Deadline: 
The deadline of this call is 15 August 2015. The PhD student is requested to submit an abstract of 300 
words (on his/her research and the link to one of the above mentioned topics) to An Daems 
(an.daems@uantwerpen.be ). CeMIS will inform each candidate no later than 7 September 2015 on 
whether or not he/she has been selected to give a presentation during the conference. 
 
 

OPROEP aan doctorandi:  

CeMIS Methodologische Studiedag ‘Innovatief migratieonderzoek in de 
toekomst’ - 29 september 2015 

‘Omkadering Jonge Onderzoekers’ (OJO)  

 
>>> Indiendatum oproep: 15/08/2015 <<< 

  
Situering: 
De Vlaamse Regering heeft op 28 juni 2013 een besluit voor de subsidie voor de Omkadering van 
Jonge Onderzoekers (OJO) goedgekeurd. De Antwerpse Doctoraatsschool heeft de aanvraag van 
CeMIS ter omkadering van jonge onderzoekers (OJO) aanvaard.   
CeMIS plant volgende activiteiten: 

 3 interactieve methodenfora (26/03/2015, 30/04/2015 en 21/05/2015).  

 1 studiedag (29/09/2015)  
 
Het programma van de studiedag ziet er als volgt uit: 

1. Inleiding en een kort overzicht van de OJO methodenfora die plaatsvonden in maart, april en 
mei 2015 door Prof. Christiane Timmerman (CeMIS – Universiteit Antwerpen)  

2. 3 workshops met volgende thema’s: 
a. Online onderzoek (voorzitter: Prof. Leen D’Haenens – KU Leuven) 
b. Uitdagingen van multi-sited onderzoek (voorzitter: Prof. Valentina Mazzucato – 

Universiteit van Maastricht) 
c. Onderzoek on the edge (conflictgebieden, terrorisme, irreguliere migratie, criminele 

netwerken, etc.) (voorzitter: Dr. Michael Collyer – University of Sussex) 
Elke workshop zal worden ingeleid door de voorzitter, gevolgd door ten minste 2 korte 
presentaties van recent/lopend doctoraatsonderzoek, waarna er ruimte is voor vragen en 
debat. 

3. Panelgesprek met 4 experten: Prof. Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam - 
tbc) en de experten die de workshops hebben geleid. 

4. Slotwoord door Prof. Dirk Vanheule (Rechten – Universiteit Antwerpen) 
 
Oproep: 
CeMIS doet een oproep aan doctoraatsstudenten die een presentatie willen geven tijdens één van de 
bovengenoemde workshops van de studiedag op 29 september 2015: 

a. Online onderzoek 
b. Uitdagingen van multi-sited onderzoek 
c. Onderzoek on the edge (conflictgebieden, terrorisme, irreguliere migratie, criminele 

netwerken, etc.) 

mailto:an.daems@uantwerpen.be


Deadline: 
De deadline van deze call is 15 augustus 2015. De doctoraatsstudent dient een abstract van 300 
woorden (over zijn/haar onderzoek en de relatie daarvan met één van bovengenoemde thema's) te 
sturen naar An Daems (an.daems@uantwerpen.be ). CeMIS zal elke kandidaat ten laatste op 7 
september 2015 informeren of zij/hij geselecteerd werd om een presentatie te geven tijdens de 
studiedag. 
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