
FO
TO

: T
O

M
A 

TU
DO

R

Lochem heeft amper vijf procent 
allochtone inwoners. In totaal zijn 
het ongeveer tachtig gezinnen. Toch
heeft het Gelderse stadje te maken
met segregatie in het onderwijs,
net zoals dat het geval is in grote 
gemeenten. Openbare basisschool 
De Toermalijn in de wijk Zuiderenk is
helemaal ‘zwart’, terwijl de andere
scholen in Lochem alleen ‘witte’
leerlingen hebben. De gemeente 
Lochem, de onderwijsinstellingen en
de allochtonenorganisaties in het
stadje vinden dat het roer om moet.

De Toermalijn is enkele jaren geleden
ontstaan uit een fusie tussen de Tak
en Twijgschool, die op de plaats stond
waar nu het nieuwe gebouw van De
Toermalijn staat en de Rembrandt-

school, die elders in wijk was ge-
vestigd. Het aantal allochtone leer-
lingen in Lochem concentreerde zich
toen ook al op deze twee scholen,
omdat een deel van de Zuiderenk 
bestaat uit relatief goedkope sociale
huurwoningen. ‘Na de fusie is de 
situatie doorgeslagen naar algehele
verzwarting, dus we zijn nu geen af-
spiegeling meer van de wijk’, bena-
drukt Paulien Boogerd, directrice van
De Toermalijn. De allochtonen in de
Zuiderenk zijn voornamelijk van 
Marokkaanse en Turkse afkomst,
maar er wonen ook vluchtelingen 
uit onder meer Irak, Somalië en Sri
Lanka. In totaal hebben telt de school
negen nationaliteiten. 
Het opmerkelijke van de Lochemse 
situatie is dat het percentage alloch-

tonen gemeten over de hele gemeente
er relatief laag is, vergeleken met de
achterstandswijken in de grote ste-
den. Desondanks is de segregatie er
volledig. Vrijwel alle allochtone leer-
lingen in Lochem zitten op De Toer-
malijn, terwijl de andere basisscholen
in het Gelderse stadje bijna alleen
autochtone leerlingen hebben. Dit 
betekent, legt de directrice uit, dat 
De Toermalijn onevenredig wordt be-
last met onderwijsachterstanden die
met de eenzijdige leerlingenpopulatie
te maken hebben.

Inspanningen
Boogerd staat nu voor het derde
schooljaar aan het roer van De Toer-
malijn. In deze periode heeft ze voort-
durend haar best gedaan het pro-
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Gelderse gemeente gaat segregatie in onderwijs te lijf

In Lochem moet 
het lukken

Om de term allochtoon te mijden gaat het convenant uit van ‘doelgroepleerlingen’.



bleem van de segregatie op de onder-
wijskundige agenda te houden. ‘Het
was een heel lang proces om op alle
niveaus de mensen ervan te overtui-
gen dat de segregatie in het onderwijs
zoals we die hier zien, een probleem
is. Het gekke is dat de leerlingen in 
Lochem na de basisschool wel men-
gen. We hebben hier één school voor
voortgezet onderwijs, het Staring Col-
lege, dat onderwijs biedt van vmbo tot
vwo. Daar zie je dat alles weer samen-
komt. En dat lukt ook daadwerkelijk.
Dus waarom zou het niet kunnen op
de basisscholen?’ 

Discriminatie
De inspanningen van Boogerd om het
onderwerp warm te houden en de in-
spanningen van alle andere mensen
die bij de aanpak van het probleem
betrokken zijn, hebben geleid tot een
spreidingsconvenant. Het Lochemse
convenant gaat ervan uit dat de in-
stroom van allochtone leerlingen op
de basisscholen hooguit twintig pro-
cent mag bedragen. Om de term al-
lochtoon te mijden, gaat het conve-
nant uit van ‘doelgroepleerlingen’. 
De gemeente Lochem heeft geleerd
van provinciegenoot Tiel, die begin dit
jaar op de vingers is getikt door de
Commissie Gelijke Behandeling. 
Tiel sprak van 1.9-leerlingen, maar
omdat deze groep in feite uit alloch-

tone leerlingen bestaat, maakte Tiel
zich volgens de commissie schuldig
aan discriminatie.
Het Lochemse convenant gaat daar-
om uit van het al of niet gebruiken van
het Nederlands in de gezinssituatie
van de zogeheten doelgroepleerlingen.
Boogerd: ‘We krijgen hier kleuters 
van vier jaar die nog helemaal geen
Nederlands spreken. Dat zijn kinde-
ren die hier zijn geboren en van wie
de ouders nota bene hier op school
hebben gezeten.’ De norm van het al
of niet hanteren van het Nederlands
als moedertaal, zou in theorie ook gel-
den voor bijvoorbeeld een hoogopge-

leid Amerikaans gezin dat in Lochem
komt wonen. ‘In die zin zou er dus
geen sprake zijn van discriminatie van
niet-westerse allochtonen’, legt ze uit.
De directrice hoopt dus dat de formu-

lering rondom het al of niet gebruiken
van het Nederlands in de gezins-
situatie juridisch beter standhoudt.
Maar ze hoopt nog meer dat het in de
Lochemse situatie nooit tot juridische
stappen komt. Dat verwacht ze ook
niet. Lochem heeft er nadrukkelijk
voor gekozen om bij het opstellen van
het convenant niet alleen de gemeen-
te en de scholen te betrekken, maar
ook de plaatselijke allochtonenorgani-
saties. Volgens Boogerd zien ook deze
organisaties de noodzaak in van een
evenwichtige spreiding van alloch-
tone en autochtone leerlingen voor
handhaving van de kwaliteit van het

onderwijs en voor de mogelijkheid tot
maatschappelijke integratie.

Brede school
Boogerd timmert ook anderszins aan
de weg. Ze probeert de autochtone
Lochemse bevolking op een positieve
manier weer aan zich te binden. De
Toermalijn wil dit bereiken met het
bredeschoolconcept. Tot nu toe heeft
nog geen enkele andere basisschool in
de Gelderse gemeente zich als ‘breed’
geprofileerd. Boogerd kan zich op
deze manier onderscheiden van haar
collega’s. Met speciale aandacht voor
sport en beweging, ict en muziek,
maar vooral ook opvang van acht uur
’s ochtends tot zes uur ’s avonds hoopt
ze het hoger opgeleide ‘witte’ publiek
te trekken. In feite borduurt het 
Lochemse VOS/ABB-lid voort op het
Zweedse bredeschoolconcept, dat
voorziet in uitgebreide voor-, tussen-
en naschoolse opvang. 
Goed nieuws is er al, benadrukt ze:
‘De eerste autochtone ouders hebben
zich alweer opgegeven.’
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‘De eerste autochtone ouders 

hebben zich alweer opgegeven’

‘Op papier is het allemaal 
in orde’
Beslissend in het Lochemse doelgroepenbeleid is het al of niet hanteren
van de Nederlandse taal in de gezinssituatie. 
‘Het is heel lastig wat je precies als formulering kiest’, beaamt onderwijs-
wethouder Gudrun Kreeft-Winters (PvdA). 
Ze is pas sinds januari jongstleden wethouder van onderwijs, na de fusie
afgelopen najaar van de gemeenten Lochem en Gorssel. Het spreidings-
convenant dat op 2 juni wordt ondertekend, is destijds op de rails gezet
door haar voorganger Piet Loo (VVD). 
Als straks de handtekeningen onder de afspraken staan, betekent dit 
niet dat het beleid voor altijd en eeuwig vastligt, benadrukt Kreeft-
Winters. 

‘De afspraken worden binnen het gemeentelijke onderwijsveld bijge-
stuurd. Daarbij letten we uiteraard op het advies dat de Onderwijsraad 
in mei uitbrengt. Ik hoop echt van harte dat het hier in Lochem gaat 
lukken. Alle betrokken partijen geven aan dat ze de noodzaak ervan
inzien. Op papier is het allemaal in orde. Integratie is gewoon een zaak
waar we ook hier in Lochem mee aan de slag moeten.’

Martin van den Boogaerdt


