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Het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven heeft 
negen vooraanstaande wetenschappers op de vingers getikt omdat zij 
begin dit jaar besloten de promotie van student Marcoen Cabbolet te 
annuleren. 

Volgens de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit zijn de 
betrokkenen onzorgvuldig geweest bij de herbeoordeling van het 
promotieonderzoek omdat ze geen hoor- en wederhoor hebben toegepast. 

In het vertrouwelijke eerste oordeel over de gang van zaken steekt de universiteit 
de hand in eigen boezem: „We hebben betrokkenen verzocht in de toekomst de 
vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen”, schrijft het college van bestuur.

De door de commissie geconstateerde procedurele onzorgvuldigheden geven 
overigens geen aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de geldigheid van de 
slotconclusie dat de wetenschappelijke kwaliteit van het geleverde werk geen 
promotie aan de TU/e rechtvaardigde, aldus het oordeel.
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