
 

 
 

Rotterdam, 31 oktober 2016 
 

Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de 
superdiverse stad 

 
Onderzoek naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting 

 
Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy als lector 
Sociaal werk in de superdiverse stad. Rotterdam is een internationale stad waar de wereld 
samenkomt. Diversiteit is de realiteit van Rotterdam. Maar hoe verhouden we ons tot deze 
diversiteit? Is ons beeld van de inwoners van deze stad niet vaak zwart-wit? Verhouden tot 
diversiteit is ook een taak van sociaal werkers die handelen in het superdiverse en dynamische 
maatschappelijk speelveld. Rahimy gaat in samenwerking met het Instituut voor Sociale 
Opleidingen en het Instituut voor Lerarenopleidingen op zoek naar de politieke ruimte waarin 
verschil van mening niet destructief maar productief is.  
 
Politieke idealen en beleidsmatig denken beïnvloeden de wijze waarop de hogeschool nieuwe 
professionals voorbereidt op de toekomstige stad. Rahimy strijdt tegen de huidige dominante 
denkbeelden over diversiteit: “Kortgezegd zijn er twee houdingen die ik romantiseren en demoniseren 
noem. Romantiseren is de blijgeestige houding waarbij we juist gladde taal gebruiken om problemen te 
verbloemen, bijvoorbeeld in een succesverhaal over armoedebestrijding. Dit is een vorm van tolerantie 
die in de praktijk uitdraait op veredelde desinteresse. Demoniseren is een negatieve houding, waarbij er 
een hopeloos verhaal wordt verteld en verschillen onoverbrugbaar worden gemaakt, dat vertaalt zich in 
etnisch en raciaal profileren maar ook in het typeren van wijken als getto’s of spreken over ‘zwarte 
scholen’”.  
 
Studenten, docenten en professionals hebben volgens Rahimy in hun omgang met diversiteit iets 
anders nodig. “We hebben taal nodig om met elkaar op het scherpst van de snede discussie te kunnen 
voeren over essentiële verschillen in wereldbeelden. Tegelijkertijd hebben we inzichten nodig die 
helpen ons eigen vooroordelen tegen het licht te houden.” Superdiversiteit vraagt van aankomende 
sociale professionals om open en kritisch te kijken naar hun denkwijze, houding en handelen. Verschil 
van mening hoeft niet altijd polariserend te zijn. Tolerantie biedt hierin geen uitweg; omdat het 
individuen niet uitdaagt om te communiceren over hun verschillen. Respect daarentegen daagt ons uit 
om verschillen niet uit de weg te gaan, maar met elkaar op een inclusieve wijze te delen. 
Veranderingen brengen we alleen teweeg door alle inwoners te betrekken en om betrokkenheid te 
vragen.  
 
Rahimy zal als lector onderzoek doen naar mogelijke praktijken die diversiteit op een inclusieve wijze 
op de agenda zetten. Dit zal bijdragen aan nieuwe inzichten over een meer genuanceerde taal en 
inclusieve karakter van de stad.  
 
Tina Rahimy 
Tina Rahimy is politiek-filosoof. Ze heeft gestudeerd op de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus 
Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich op verschillende vormen van politieke betrokkenheid. Zij 
is al een aantal jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs aan de hogescholen Inholland en 
Hogeschool Rotterdam. Zij is actief geweest in de stedelijke ontwikkelingen met betrekking tot kunst en 
cultuur bij Centrum Beeldende Kunst en De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.  
 
 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Meer informatie? Carmen Mo-Ajok, persvoorlichter Hogeschool Rotterdam, kan u in contact brengen 
met Tina Rahimy. Email: pers@hr.nl Telefoon: 06-15831373.  
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Hogeschool Rotterdam  
Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 35.000 studenten en zijn meer dan 3.000 medewerkers 
werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in alle onderwijssectoren, met 
uitzondering van de agrarische sector. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke 
ontwikkelingen in de regio Rotterdam. Die hechte band met de omgeving is typerend voor de hogeschool en 
blijkt uit samenwerkingsverbanden met gemeente, instellingen en bedrijfsleven. 

 
Website: www.hr.nl 
Twitter: @hsrotterdam 

 
Kenniscentrum Talentontwikkeling  
Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam genereert, verrijkt en ontwikkelt kennis over 
talentontwikkeling door onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te verbinden. Het kenniscentrum zoekt samen 
met studenten, docenten, onderzoekers en praktijkprofessionals naar nieuwe kennis in producten en 
instrumenten voor het sociale en educatieve werkveld. Hiermee ondersteunt het kenniscentrum een effectieve 
beroepspraktijk met effectieve professionals die weten wat ze doen en steeds zoeken naar verbeteringen. 
Samenwerking en kennisdeling met regionale en lokale stakeholders in de publieke en (semi)private sector is 
daarbij uitgangspunt evenals samenwerking met lokale en (inter)nationale kennisinstituten. 

 
Website: hr.nl/talentontwikkeling 
Twitter: @KenniscentrumTO  
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