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Personeel 
Er worden onderscheiden docenten, postdocs en promovendi en geassocieerde docenten, postdocs en 
promovendi. De geassocieerde IOPS leden zijn werkzaam bij instellingen die niet zijn opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst van de in het IOPS participerende instellingen. Zij dienen in principe te 
voldoen aan dezelfde toelatingscriteria als reguliere leden. 
 
Toelating 
De volgende criteria worden gehanteerd per categorie voor toelating tot het IOPS: 
 
(Geassocieerd) docent:  
Een (geassocieerd) docent moet (1) minstens vijf jaar zijn gepromoveerd en (2) internationale erkenning 
genieten op het vakgebied. Het criterium van internationale erkenning wordt door het IOPS bestuur 
beoordeeld, waarbij het bestuur let op publicaties, redactiewerkzaamheden, uitnodigingen, prijzen, etc. 
Bovendien wordt van docenten verwacht dat zij IOPS promovendi begeleiden. 
De richtlijn voor publicaties is: minstens vijf publicaties in internationale Engelstalige vaktijdschriften in de 
vijf jaar voorafgaand aan de toelating. In uitzonderlijke gevallen kan een beoogd docent eerder dan vijf 
jaar na zijn/haar promotie docent worden als hij/zij voldoet aan het criterium van minstens vijf engelstalige 
publicaties. Van deze publicaties moeten er minstens 4 in internationale engelstalige tijdschriften 
verschenen zijn. Het bestuur zal bij een dergelijke verzoek tot toelating rekening houden met de zwaarte 
van de tijdschriften waarin gepubliceerd is. 
 
(Geassocieerd) postdoc:  
Een (geassocieerd) postdoc is minder dan vijf jaar gepromoveerd. Het IOPS bestuur beoordeelt of het 
aannemelijk is of hij of zij binnen vijf jaar kan voldoen aan de docentcriteria. Postdocs hoeven niet nood-
zakelijkerwijs betrokken te zijn bij het begeleiden van IOPS promovendi . 
Het postdoclidmaatschap wordt na vijf jaar beëindigd; hij of zij kan dan aanvragen om toegelaten te 
worden als docent. 
 
(Geassocieerd) promovendus:  
Een kandidaat wordt geselecteerd door een commissie van minstens drie leden onder wie minstens twee 
(geassocieerde) IOPS docenten. De kandidaat wordt toegelaten als (1) het onderzoeksplan is goed-
gekeurd door het IOPS bestuur, (2) het onderwijsplan is goedgekeurd door het IOPS bestuur en (3) de 
begeleidingsgroep naar de mening van het IOPS bestuur voldoende ervaring heeft met succesvolle 
begeleiding van dissertatieprojecten. Een (geassocieerd) IOPS promovendus mag geen lid zijn van nog 
een andere onderzoeksschool. 
 
Verlenging 
Eén jaar voorafgaand aan de datum waarop de IOPS aanvraag voor hererkenning moet worden 
ingediend, beoordeelt het IOPS bestuur of het lidmaatschap van (geassocieerde) IOPS docenten jonger 
dan 60 jaar wordt gecontinueerd; het lidmaatschap van (geassocieerde) docenten ouder dan 60 jaar 
wordt automatisch gecontinueerd. Het lidmaatschap van een (geassocieerd) docent wordt gecontinueerd 
als de (geassocieerde) docent nog steeds voldoet aan het criterium van internationale erkenning. 
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