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Groningse hoogleraar pleegde plagiaat
donderdag 30 mei 2013

Hoger Onderwijs Persbureau

De Groningse hoogleraar criminologie Patrick van 
Calster is per direct op non-actief gezet vanwege 
plagiaat in zijn proefschrift. De Vrije Universiteit Brussel 
heeft hem zijn doctorstitel afgenomen.

TU Eindhoven dreigt benoeming mannen te 
blokkeren
donderdag 4 april 2013

Hoger Onderwijs Persbureau

Als faculteiten uit zichzelf niet genoeg vrouwen 
aannemen, overweegt het college van bestuur van de 
Technische Universiteit Eindhoven benoemingen van 
mannen te blokkeren.

Vlaamse fraudeverdachte werkte ook in 
Nederland
vrijdag 22 maart 2013

Hoger Onderwijs Persbureau

De Vlaamse wetenschapper die wordt beschuldigd van 
ernstige fraude met onderzoeksdata, blijkt ook in 
Nederland gewerkt te hebben.

Snelstudeerbonus voor Eindhovense 
chemiestudenten
woensdag 16 januari 2013

Hoger Onderwijs Persbureau

Vijftien eerstejaars studenten Scheikundige 
Technologie kunnen vanaf volgend collegejaar van de 
TU Eindhoven een beurs van 1835 euro in de wacht 
slepen. Ook andere snelle eerstejaars maken kans 
op...
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Na 3 jaar toch titel voor promovendus 
vrijdag 14 oktober 2011 - 10:10 

Op het allerlaatste moment werd zijn promotie aan de TU Eindhoven verhinderd, maar 
nu heeft de omstreden Marcoen Cabbolet aan de Vrije Universiteit Brussel alsnog de 
doctorstitel behaald. Summa cum laude nog wel.

Drie jaar geleden ontstond er opschudding in de wereld van de wetenschap na een 
interview 
(http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang50/cursor14/achtergrond/achtergrond.php?
page=a3) met de promovendus in het Eindhovense universiteitsblad Cursor. Cabbolet 
verdedigde een theorie die tegen de kwantummechanica en algemene relativiteitstheorie 
indruist. Hij speculeerde dat antimaterie wordt afgestoten door de zwaartekracht. Hij zou 
zomaar eens de Einstein van deze eeuw kunnen worden, aldus de openingszin van het 
artikel.

Er ontstond een rel en Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft van de Universiteit Utrecht werd 
gevraagd als buitenstaander zijn licht op de kwestie te laten schijnen. Die verwees het 
proefschrift naar de vuilnisbak. Cabbolet stribbelde tegen, maar de TU Eindhoven was 
onverbiddelijk. Als een proefschrift niet aan de norm voldoet, kan de promotie nu eenmaal 
geen doorgang vinden, ook niet als de universiteit kort van tevoren tot dat oordeel komt.

Nu meldt Cursor (http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor03/nieuws/index.php?
page=x24&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+tue%
2Fcursor%2Ftwitter+%28Cursor+Twitter%29) dat Cabbolet alsnog de doctorstitel voor zijn 
naam mag zetten. Hij is summa cum laude gepromoveerd. Niet in de natuurkunde, maar in 
de ‘wijsbegeerte en moraalwetenschappen’.

Iedereen kan reageren op artikelen in DUB. Wij stellen het op prijs om te reageren onder eigen naam. 
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