
Profielwerkstuk 

Disaster Risk Management (DRM)
Aansluitende schoolvakken: aardrijkskunde, economie, 

biologie en geschiedenis 

Droogte, hittegolven, overstromingen, aardbevingen 

en andere rampen komen steeds vaker voor én ne-

men in hevigheid toe. Ze ontwrichten daarmee hele 

samenlevingen. In sommige gebieden komen deze 

rampen vaker voor dan in andere. Ook worden op vele 

plaatsen in de Wereld gemeenschappen ontwricht 

door conflict en oorlog. Rampen en conflicten dragen 

bij aan het wereldwijde vluchtelingenprobleem. 

In je profielwerkstuk kun je werken aan de achtergrond 

van rampen en conflicten en zien hoe organisaties 

samenlevingen na een ramp/conflict assisteren om weer 

snel op te been te komen en tevens mensen weer-

baarder te maken voor een volgende ramp. Daarbij zul je 

zien dat beslissingen die direct na een ramp/conflict ge-

nomen worden consequenties hebben op de lange 

termijn. 

Mogelijke onderzoeksvragen: 

• Welke rampen hadden de grootste impact op

het Afrikaanse/Aziatische/Zuid-Amerikaanse

continent in 2019 en waarom?

• Waarom nemen natuurbranden in Australië en

de Verenigde Staten van Amerika sterk toe?

• Wat was de aanleiding van de oorlog in Syrië?

• Waarom hebben gemeenschappen in Jemen

continue voedselhulp nodig?

• Waarom is het aantal vluchtelingen en ontheem-

den in de Sahel-landen (Afrika) zo ontzettend

gegroeid de laatste jaren?

Bronnen en links:  

www.kuno-platform.nl 

www.reliefweb.org 

www.crisisgroup.org 

www.oneworld.nl  

www.preventionweb.net 

Kom langs bij onze studie International Development Management 

Als je kiest om een profielwerkstuk op het gebied van Disaster Risk Management te maken dan nodigen wij je 

van harte uit om bij de studie International Development Management 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 DRM 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! 
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