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Vacature
Peace Fellowship Subcommittee Chair
Rotary International heeft een heel mooi Rotary Peace Fellowship programma. Daarvoor kunnen
mensen zich aanmelden en dan vindt er een selectie plaats voor een van de plaatsen die jaarlijks
beschikbaar komen. In 2002 is gestart met opleiden van Peace Fellows. Sinds die tijd zijn meer dan
1300 Peace Fellows opgeleid uit meer dan 115 landen. Rob Sijstermans is op dit moment de enige
Peace Fellow die we hebben in Nederland.
De functie van voorzitter van de selectiecommissie is vacant.
Peace fellows
Er zijn twee mogelijkheden binnen Rotary Peace Fellowship Program:
1. Een master's degree Peace Fellowship en
2. The professional development program.
Rotary Peace Fellowship is bedoeld voor leiders met werkervaring in vrede en ontwikkeling. Peace
Fellows zijn toegewijd aan gemeenschaps- en internationale dienstverlening en het nastreven van
vrede.
Elk jaar kent de Rotary Foundation ca. 100 beurzen toe aan kandidaten voor Peace Fellowship. De
helft volgt een Masterdiploma en de helft een certificaatstudie aan vooraanstaande universiteiten.
Kandidaten kunnen zich voor beide programma's aanmelden.
Procedure
De kandidaat die voor een Peace Fellowship in aanmerking wil komen, moet zelf in contact treden
met een Rotary Club die haar/hem wil steunen. Daarvoor meldt zij/hij zich bij de District Rotary
Peace Fellowship Subcommittee Chair (open functie). Vervolgens moet zij/hij zelf een heel uitgebreid
formulier invullen. Aanmelden kan meestal vanaf ca. 15 mei tot en met 1 juli.
In die tussentijd is het dan ook de bedoeling dat er met de kandidaat kennis gemaakt wordt en een
soort sollicitatiegesprek plaats vindt om te kijken of de kandidaat geschikt is. De Chair verricht een
voorselectie voor de kandidaten. De functie houdt in dat je inschat of de persoon geschikt is en dat je
evt. ondersteunt met het invullen van het formulier. Tevens kan je helpen met het zoeken van een
Rotary Club in haar/zijn omgeving zodat de persoon ook al in contact komt met Rotary.
Welke opleidingen zijn mogelijk?
1. Master Degrees Programms (beurs van ca 75.000 dollar).
Enkele eisen: bachelor diploma, goed in Engels (min 2 talen), geschikt voor leiderschap, minimaal 3
jaar full-time werkervaring op gebied van vrede of ontwikkelingswerk, een sterke toewijding aan
intercultureel begrip. er mag geen band zijn met Rotary.
Er worden 2 voorkeurplaatsen opgegeven. Als je door de selectie komt, krijg je te horen aan welke
universiteit je mag gaan studeren. Daar moet je nog wel solliciteren. Dus plaatsing bij genoemde
universiteit is nog niet zeker. Over de hele wereld verspreid nemen 10 universiteiten deel waar in
totaal 50 kandidaten worden aangenomen..
2. Professional Development Certificatie Programm (11.000 dollar).
De ideale kandidaat is bewezen leider op gebied van vrede en ontwikkeling met minimaal 5 jaar
relevante werkervaring. Kandidaten moeten met een sociaal veranderingsinitiatief om vrede en
ontwikkeling te bevorderen, naar het programma komen. Voor dit programma worden 25 studenten
per sessie gekozen, er zijn 2 sessies per jaar.

.
Functievereisten
De functie is tweeërlei. Enerzijds het onder de aandacht brengen van dit belangrijke aandachtsgebied
van Rotary. Vaak is dit programma niet bekend bij de leden.
Anderzijds betreft het de begeleiding van kandidaten. Daarbij gaat het om het interviewen,
beoordelen of de persoon geschikt is en de administratieve afwikkeling begeleiden.
Als alle formulieren ingevuld zijn op een speciale site, dan moet de Subcommittee Chair deze site ook
invullen en beargumenteren waarom deze persoon in zijn/haar ogen geschikt is voor de Peace
Fellowship opleiding waarvoor de kandidaat gekozen heeft.
Hiervoor is een training die als e-learning gevolg wordt op de Rotary International site.
Reageren?
Wil jij je inzetten voor dit belangrijke aandachtsgebied binnen Rotary? Reageer dan via: sec@rotaryd1550.org.

