
Profielwerkstuk 

Regional Development and Innovation (RDI) 
Aansluitende schoolvakken: aardrijkskunde, economie, 

biologie  

Ondanks de vooruitgang, is de ongelijkheid gegroeid. Nog altijd 

leven miljoenen mensen in extreme armoede. De ongelijkheid 

tussen mannen en vrouwen in stedelijke en plattelandsgebie-

den neemt toe, door gebrek aan inkomen maar ook door soci-

ale uitsluiting, discriminatie of geweld.  

In veel landen trekken mensen naar de stad, met leegloop van 

het platteland tot gevolg. Grote werkeloosheid leidt tot onte-

vredenheid met name onder jongeren. Wat betekent dit voor 

de leefbaarheid in dorpen? Een Oost-Europees  agrarisch fami-

liebedrijf is gedwongen te stoppen. Is eco-toerisme een alter-

natief? Afrikaanse gezinnen op het platteland worden uit el-

kaar gerukt door ziekten of klimaatverandering, maar ook co-

vid-19 ontregelt het dagelijkse leven van arme gemeenschap-

pen. Hoe dan te overleven? Sommige bevolkingsgroepen wor-

den gediscrimineerd vanwege hun afkomst, bv hun geloof of 

omdat ze vrouw zijn. Hoe creëer je ruimte voor deze groepen?  

In je profielwerkstuk kun je achterhalen waarom ongelijkheid 

zo hardnekkig is en hoe je de positie van de kwetsbare ge-

meenschappen versterkt kan worden, overal ter wereld. 

Mogelijke onderzoeksvragen: 

• Waardoor wordt de kloof tussen arm en rijk steeds

groter?

• Wat kunnen burgers bijdragen aan een duurzamer

en socialer voedsellandschap?

• Wat is de reden dat vrouwennetwerken in Zuid

Amerika actief zijn tijdens COVID-19 crisis?

• Wat is de invloed van COVID-19 op armoede-

bestrijding in India?

• Wat is het verschil tussen armoede in Rotterdam,

Harare en in Jakarta?

• Hoe kan theater gebruikt worden in ontwikkelings-

samenwerking en bestrijding van armoede in Afri-

ka?

• Wat kun jij doen om de biologische boer in jouw

buurt te helpen in het verdienen van een eerlijk

inkomen?

• Wat zijn manieren om jongeren in Somalië te moti-

veren een eigen bedrijf op te zetten op het platte-

land?

• Hoe zou je spelenderwijs de SDGs uit kunnen leg-

gen aan je klasgenoten.

• Hoe bouw je een jongerenbeweging op rond kli-

maatverandering?

• Welke vormen van slavernij zijn er nog steeds aan-

wezig in de wereld?

Bronnen en Links: 

www.oneworld.nl 

www.undp.org  

www.unaids.org  

Kom langs bij onze studie International Development Management 

Als je kiest om een profielwerkstuk op het gebied van Regional Development and Innovation te maken dan nodigen wij je 

van harte uit om bij onze studie te komen kijken. Voor het speciale profielwerkstuk traject bieden we je: 

• Het volgen van de open dag.

• Loop een dag mee en volg een aantal RDI colleges

• Ga een uur met een docent of student zitten die met je meedenkt en adviseert

Voor meer profielwerkstuk onderwerpen, ga naar onze profielwerkstukpagina. 

Aangeboden door de bachelor International Development Management 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op via: linda.ris@hvhl.nl  

Geef je hier op! 

https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/geld-eerlijker-verdeeld
https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/ongelijkheid-en-armoede/kloof-tussen-arm-en-rijk-gegroeid 
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