
 

 

Uitspraak 

 

op het verzoekschrift, gedateerd 20 augustus 2013, van een promovenda aan  

het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de Universiteit Tilburg, hierna verzoekster,  

met betrekking tot gedragingen van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de Universiteit Tilburg. 

 

 

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

 

De Landelijke Commissie heeft per reguliere post alsmede digitaal een verzoekschrift ontvangen met betrekking 

tot een aantal gedragingen van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de Universiteit Tilburg. 

 

Omdat het bij de eerste beoordeling van het verzoekschrift niet duidelijk was of verzoekster een internationale 

student is als bedoeld in de Gedragscode, is betrokkene gevraagd een aantal bewijsstukken toe te zenden.  

Deze zijn op 8 oktober 2013 en 29 oktober 2013 ontvangen.  

 

De Universiteit Tilburg is op 1 oktober 2013 gevraagd te reageren op de in het verzoekschrift beschreven 

gedragingen. De reactie is ontvangen op 23 oktober 2013. Verzoekster is op 13 november 2013 van de reactie in 

kennis gesteld. 

 

Het verzoekschrift is op 20 november 2013 door de Landelijke Commissie beoordeeld, waarna uitspraak is 

gedaan en het dossier is gesloten. 

 

2. INHOUD VERZOEKSCHRIFT 

 

Het verzoekschrift ziet – kort samengevat – op gedragingen en gebeurtenissen gerelateerd aan de begeleiding 

van het promotietraject gedurende de periode 2007-2012, de beoordeling van de kwaliteit van het opgeleverde 

werk, alsmede de onduidelijke positie van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken ten opzichte van dan 

wel binnen de Universiteit Tilburg.  

 

Verzoekster stelt voorts dat het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken tekort geschoten is in zijn 

informatieverplichtingen. 

 

3. ONTVANKELIJKHEID 

 

De Landelijke Commissie is bevoegd kennis te nemen van gedragingen van de in het register van de 

Gedragscode opgenomen onderwijsinstellingen, voor zover deze gedragingen plaatsvonden na de datum van 

opname in dat register. De Universiteit Tilburg is een instelling voor hoger onderwijs en is vanaf 28 april 2006 in 

het register van de Gedragscode  opgenomen. De gedragingen dateren van na de genoemde datum. 

 

Verzoekster is een buitenlandse promovenda aan wie door de Nuffic een beurs was toegekend. 

 

De Gedragscode definieert een internationale student als:  

een student met een buitenlandse nationaliteit die – voor zover het een verblijfsvergunningplichtige student 

betreft op basis van een daartoe afgegeven verblijfsvergunning – onderwijs gaat volgen, volgt of heeft gevolgd 

aan een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling.  

 

Verzoekster is een studente met de Pakistaanse nationaliteit. Zij heeft bij haar verzoekschrift een kopie van haar 

in Pakistan afgegeven paspoort overlegd, alsmede - na bevraging door de Landelijke Commissie - een kopie van 

de in Nederland afgegeven verblijfsvergunningen, geldig gedurende de periode januari 2008 tot september 

2012. De onderhavige verblijfsvergunningen betreffen het recht op verblijf als onbezoldigd wetenschappelijk 

onderzoeker. Op grond van deze verblijfstitels is verzoekster niet aan te merken als een internationale student 

in de zin van de Gedragscode. De Gedragscode heeft geen betrekking op wetenschappelijk onderzoekers. 

 

Gelet op het bovenstaande is de Landelijke Commissie van oordeel dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is. 

 



 

 

 

4. TEN OVERVLOEDE 

 

Weliswaar is dit verzoekschrift niet-ontvankelijk omdat verzoekster een internationale wetenschapper is, toch 

lijkt de situatie zoveel op die van een internationale student dat de Landelijke Commissie zich naar aanleiding 

van deze casus zorgen maakt over de positie van de internationale studenten in het algemeen. Met name de 

gang van zaken rondom de begeleiding van verzoekster alsmede de interne klachtprocedure maakt dat de 

Landelijke Commissie zich afvraagt of de (instituten van de) Universiteit Tilburg voldoende zorgvuldig omgaat 

(omgaan) met de belangen van internationale studenten.  

 

Gelet op de strekking en geest van de Gedragscode heeft de Landelijke Commissie dan ook besloten in een 

gesprek met de Universiteit Tilburg deze vragen over de positie van internationale studenten aan de orde te 

stellen.  

 

5. UITSPRAAK 

 

De Landelijke Commissie verklaart het verzoekschrift niet-ontvankelijk.  

 

 

Aldus gedaan op 20 november 2013, 

 

 

Prof. mr. R. Fernhout, voorzitter, mevrouw H.A.M.F. Keijzer-Lambooy, mevrouw dr. K.S. Ali, ir. F. Kuipers,  

mr. drs. C. Boom en drs. P.M.M. Rullmann, leden, in aanwezigheid van mevrouw bc. W. Broersma, onderzoeker 

en mr. A.G.D. Overmars, secretaris. 

                       
 
 
 
 
 
 

prof. mr. R. Fernhout          mr. A.G.D. Overmars 

voorzitter       secretaris 

 

 

 

Verzonden 9 december 2013. 

 


