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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....
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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.
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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.

31 topwetenschappers krijgen elk 1,5
miljoen

Cabbolet verdedigde in zijn proefschrift de hypothese dat antimateriedeeltjes
onder invloed van de zwaartekracht omhoog kunnen vallen. Zijn theorie zet de
kwantummechanica min of meer op losse schroeven. Het proefschrift was in
eerste instantie goedgekeurd, maar de promotie werd vorig jaar op het laatste
moment opgeschort en uiteindelijk helemaal afgeblazen.
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Onder de betrokken hoofdpersonen van de TU/e zijn rector magnificus Van Duijn
plus de decanen van verschillende faculteiten. De commissie integriteit
oordeelde verder dat een universitair docent en een wetenschappelijk
medewerker van de TU/e de grenzen van professioneel wetenschappelijk
handelen hebben overschreden door op internetencyclopedie Wikipedia de
bijdrage over Cabbolet te voorzien van grievende passages.
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Weinig hoop voor Chinees maanwagentje:
Yutu geeft geen kik

'Opwarming aarde niet op pauze, warmte
wacht onder zeespiegel'

Het lijkt vrijwel zeker dat het Chinese maanwagentje
Yutu zijn tweede lange, koude maannacht niet heeft
overleefd. Hoewel Yutu alweer twee dagen ...

12/02/14 10:14

Klimaatsceptici dachten een punt te hebben toen zij
een vertraging in de wereldwijde temperatuuropbouw
zagen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de ...

12/02/14 19:21

Vier gigantische clusters van sterrenstelsels Tandarts onbevoegd aan het werk in
ontdekt
Eibergen
Een internationaal team van astronomen heeft vier
verre clusters van sterrenstelsels opgespoord. Het licht
van de verste van de vier heeft er ...

Een tandartsenpraktijk in Eibergen heeft de deuren
moeten sluiten omdat er iemand onbevoegd aan het
werk was als tandarts. De eigenaar maakte ...
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