
 

 
 
 

Zaak 2 

 
1. Onderwerp van de klachten: gang van zaken rondom niet goedkeuring proefschrift 

 
2. Advies van de commissie aan het college van bestuur: 

a. Rector, betrokken decaan en College voor Promoties: 
Het handelen, voor zover dit betrekking heeft gehad op de uitvoering van de 
procedures van het Promotiereglement alsmede het niet toepassen van het beginsel 

van hoor en wederhoor, is in strijd is met de zorgvuldigheid die wordt vereist door de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. 
b. Twee over inhoud proefschrift geraadpleegde hoogleraren: 
Klacht ongegrond. 

c. Twee medewerkers die schreven over deze zaak: 
De grenzen zijn overschreden van gewenst professioneel wetenschappelijk gedrag. 

Van diegenen die bij wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de instelling 
betrokken zijn, mag een andere en meer zorgvuldige houding worden gevraagd. 

 
3. Advies van het LOWI aan het college van bestuur: 27 februari 2009 

a. Rector, betrokken decaan en College voor Promoties: 
Het LOWI constateert dat hier sprake was van onzorgvuldig bestuurlijk handelen maar 
dat de zorgvuldigheid die wordt vereist door de Nederlandse Gedragscode 

Wetenschapsbeoefening niet in het geding was. 
b. Twee over inhoud proefschrift geraadpleegde hoogleraren: 
Het eerdere oordeel dat de klacht ongegrond was is bevestigd. 

 
4. Oordeel van het college van bestuur over de gegrondheid van de klacht, met 

vermelding van de datum van de beslissing: 23 maart 2009 
a. Rector, betrokken decaan en College voor Promoties: 

De geconstateerde procedurele onzorgvuldigheden, van bestuurlijke aard, geven het 
College van Bestuur geen aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de geldigheid van de 
conclusie van het College voor Promoties, dat de wetenschappelijke kwaliteit van het 
geleverde werk geen promotie aan de universiteit rechtvaardigde. College verzoekt de 
betrokkenen in de toekomst op de bovengenoemde punten de vereiste bestuurlijke 
zorgvuldigheid in acht te nemen.  

b. Twee over inhoud proefschrift geraadpleegde hoogleraren: 
Klacht ongegrond. 
c. Twee medewerkers die schreven over deze zaak: 
Medewerkers hebben hun uitlatingen inmiddels gerectificeerd. College verzoekt hen in 
de toekomst de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen.  
 
 

Zie ook het LOWI-advies 2009-1 


