
 

Rotterdam, 13 juni 2018 

 
 

Schillen van het verschil 
Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam, houdt 

op 19 juni haar openbare les. 
 
Op welke wijze verhouden we ons tot het verschil en de diversiteit in de samenleving? In haar 
openbare les in Arminius geeft Tina Rahimy, verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling 
van Hogeschool Rotterdam, een kritische uiteenzetting van de drie concepten: sociaal werk, 
stedelijkheid en superdiversiteit. De lector laat zien dat deze begrippen een oude manier van 
denken over diversiteit en handelen voortzetten. 

Naast het introduceren van alternatieve begrippen en andere manieren van denken is Rahimy ook in 
haar onderzoek op zoek naar nieuwe denkwijzen over inclusie en uitsluiting. De perspectieven van 
jongeren – hun visie, hoop en kritische kanttekeningen – vormen hierbij een inspiratiebron. Rahimy is 
op een experimentele en narratieve wijze op zoek naar open, expressieve ruimtes. In deze open 
ruimtes wordt er plaatsgemaakt voor een verscheidenheid aan uitingen waardoor jongeren vanuit hun 
belevingswereld een visie over het sociaal werk en een rechtvaardige samenleving formuleren.  
In samenwerking met studenten en docenten worden in dit lectoraat nieuwe benaderingen op  
ethische vraagstukken en emancipatoire processen onderzocht. Het uiteindelijke streven is om via dit 
lectoraat een synergie te creëren tussen onderzoek en educatie in het sociale domein. 

Tijdens deze bijzondere openbare les verwoorden en verbeelden Tina Rahimy, docent René 
Akkermans én studenten van de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam hun visie op 
inclusie en uitsluiting in het stedelijke bestaan. Zij gaan op zoek naar nieuwe vormen 
van communities binnen de dynamiek van het stedelijke leven. Deze uiteenzettingen worden begeleid 
door persoonlijke verhalen en zelfreflectieve intermezzo’s. 
 
Tina Rahimy 
Tina Rahimy is politiek-filosoof. Ze studeerde Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit. Haar 
promotieonderzoek richtte zich op verschillende vormen van politieke betrokkenheid. Rahimy is al een 
aantal jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs aan Hogeschool Rotterdam en Inholland. Zij was 
eerder actief in stedelijke ontwikkelingen met betrekking tot kunst en cultuur bij o.a. 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 
 
 
Hogeschool Rotterdam  



Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 36.000 studenten en zijn meer dan 3.500 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. We leiden elke student op tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de 
maatschappij. Dat doen we in Rotterdam, een internationale en grootstedelijke context. 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. 
 
U kunt zich via het secretariaat van het kenniscentrum aanmelden voor het bijwonen van de openbare les  
op 19 juni: 010 - 794 7011 / kenniscentrumtalentontwikkeling@hr.nl 
 
 
Website: hr.nl/talentontwikkeling 
Twitter: @KenniscentrumTO 
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