
Gearhing: 
Proactief in een voortdurend  
en snel veranderende wereld
Strategisch beleidsplan 2014 - 2018



Strategisch beleidsplan 2014-2018

Inhoudsopgave 

Inleiding 3

Visie 4

Uitwerking 5
Speerpunt 1: 5 
Samenwerking, intern en extern  

Speerpunt 2:  6
Nieuwe vormen van kennisoverdracht 

Speerpunt 3: 8
Zelfmanagement van professionals, een sociale innovatie: de leraar zijn vak terug. 
Herpositionering van de leerkracht in het primair proces. 

Epiloog 9

Bronvermelding 10

Bijlage A 11
 



Strategisch beleidsplan 2014-2018

3

Inleiding

‘Grote mensen houden van cijfers. Als je met ze over een nieuwe vriend praat, vragen ze nooit 

naar de belangrijke zaken. Ze zeggen nooit tegen je: “Hoe klinkt zijn stem? Van welke spelletjes 

houdt hij het meest? Verzamelt hij ook vlinders?” Ze vragen je: “Hoe oud is hij? Hoeveel broers 

heeft hij? Hoeveel weegt hij? Hoeveel verdient zijn vader?” En pas dan denken ze dat ze hem 

kennen.’

Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins

‘Het verhaal áchter de cijfers, dat is wat waar het over moet gaan in het onderwijs…’

Alex. J. Peltekian, voorzitter CvB Gearhing

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Gearhing voor de jaren 2014 - 2018. Hierin wordt aangegeven 
wat voor Gearhing de komende jaren van belang zal zijn. De directeuren van de onderwijsteams 
hebben samen met het college van bestuur richtinggevende vragen en de titel van het strategisch plan 
geformuleerd. In de aanloop naar dit plan hebben wij met vele stakeholders gesprekken gevoerd, te 
beginnen met de leerlingen. Aan de kinderen van alle 29 Gearhing scholen is gevraagd om mee te denken 
over de toekomst van het onderwijs. Alle scholen hebben hier gehoor aan gegeven en hebben, van kleuters 
tot groepen 8, materialen aangeleverd. Afsluitend is de voorzitter van het  college van bestuur met een 
groep van 58 leerlingen (van iedere school twee) in debat gegaan.

De uitkomsten van deze ‘raadpleging’ zijn geïnterpreteerd en meegenomen in de verdere strategische planvorming. 
De opbrengsten zijn gedeeld met de scholen, leerlingen en hun ouders.1 Met de medezeggenschap (ouders en 
personeel) zijn diverse discussiebijeenkomsten geweest. Onder meer tijdens reguliere GMR bijeenkomsten, maar 
ook met de ouder- en personeelsgeledingen van MR’en OMR’en en GMR, tijdens een vijf uur durende bustour langs 
Gearhing scholen en de grote en kleinere dorpen waar deze zich bevinden. Discussiebijeenkomsten zijn er ook geweest 
met de onderwijsteamdirecteuren, de raad van toezicht, het college van  bestuur en het bestuurskantoor. Er zijn twee 
bijeenkomsten geweest met leerkrachten uit de zeven onderwijsteams. 
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Visie
De titel ‘Proactief in een voortdurend en snel veranderende wereld’ verwijst naar de twee belangrijkste 
elementen die onze  richting gaan bepalen, namelijk ‘proactief’ en ‘snel veranderend’. ‘Proactief’ houdt in 
dat Gearhing niet achter de feiten aan wil lopen, maar nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt en waar 
mogelijk het initiatief neemt en voorop loopt. Met ‘in een voortdurende en snel  veranderende wereld’ 
erkennen wij dat Gearhing midden in de maatschappij staat en oog heeft voor de ontwikkelingen die 
daar plaatsvinden. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat kinderen (en hun ouders) die bij Gearhing 
onderwijs genieten, er na acht jaar basisschool achter komen dat de wereld veranderd is, terwijl zij op 
school zaten.
 
Er zijn drie speerpunten waar wij ons de komende jaren op gaan richten:
1. Samenwerking, intern en extern
2. Nieuwe vormen van kennisoverdracht
3. Zelfmanagement van professionals, een sociale innovatie: de leraar zijn vak terug. 
 Oftewel herpositionering van de leerkracht in het primair proces.
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Uitwerking
Speerpunt 1
Samenwerking, intern en extern 

Intern
Sinds 2012 werken de 29 scholen van Gearhing samen in zeven onderwijsteams. Ieder onderwijsteam heeft een 
eigen onderwijs-team directeur met ondersteunende diensten. Hoewel het werken in onderwijsteams nog in de 
kinderschoenen staat, blijkt uit een eerste tussenevaluatie dat vooral het van elkaar leren en samenwerken van en tussen 
de scholen, een meerwaarde biedt. De  komende jaren zal verder op deze samenwerking worden ingezet, aansluitend bij 
het peer review denken, wat terug komt bij speerpunt 3.

Extern
Gearhing bestuurt 29 scholen in een bijzonder gemeentelijk gebied in Zuid West Friesland (gemeenten Littenseradiel, 
Sudwest Fryslan en De Friese Meren). De scholen zijn klein tot zeer klein te noemen (maximaal 169 kinderen tot 
25 kinderen per school). De krimp zet nog door, niet overal in de zelfde mate, maar Gearhingbreed zal het aantal 
kinderen verder dalen. De verwachting is dat er de 
komende jaren scholen hun deuren moeten sluiten, om 
onderwijsinhoudelijke redenen of omdat het financieel 
niet meer op te brengen is. 

In een review over de effecten van kleine scholen op 
leerlingen, leraren, de school en de lokale omgeving, 
door het GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van 
Onderwijs (Rijksuniversiteit Groningen), wordt gesteld 
dat uit geen enkel onderzoek blijkt dat de kwaliteit van 
de kleine school per definitie slechter is dan die van een 
grotere school. En dat het niet eenvoudig blijkt om te 
berekenen wat de kosten zijn van het in stand houden 
of opheffen van een kleine school, omdat het om meer 
gaat dan alleen de directe kosten (personeel, materieel en 
huisvesting).2

De praktijk leert dat bij het vraagstuk van sluiten of in 
stand houden van een kleine school tal van belangen 
spelen. Het besef is daar dat ieder bestuur in het gebied 
met dezelfde krimp te maken heeft. In het gebied waar 
Gearhing haar scholen heeft, zijn vele andere besturen 
werkzaam (zie afbeelding). Daar er regiobreed niet meer 
kinderen bij komen, kan een school/bestuur alleen nog 
groeien als er kinderen van een andere school/bestuur 
overkomen. Je zou het kannibalisme kunnen noemen.
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Gearhing… samenwerkend maken we het verschil
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De tragedie van de Mient
De Mient is een gemeenschappelijke weide in het midden van een dorp. Er omheen staan boerderijen. Er is gras genoeg voor 
iedere boer om twee schapen te laten grazen. Dit gaat jaren goed. Op enig moment laat een van de boeren, zonder overleg 
met de andere boeren, een derde schaap in de Mient. Dit gaat goed. Waarop ook een andere boer, wederom zonder overleg, 
een derde schaap laat grazen. Dit gaat nog steeds goed. Waarop alle andere boeren één voor één er een derde schaap bij 
doen. Waarop uiteindelijk alle boeren failliet gaan omdat door overbegrazing alle schapen dood gaan van de honger. 
Was er communicatie geweest tussen de boeren dan had het niet zo ver hoeven komen.

Gearhing gaat de komende jaren actief samenwerking entameren in het gebied waar haar scholen staan. Zowel bilateraal 
met collegabesturen, als met alle betrokken partijen in de regio. Dit vanwege het gemeentegrens overschrijdende 
karakter van Gearhing. Om de gedeelde problematiek van de krimp het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk dat er 
een gedeelde visie in de regio komt. Als eerste stap hierin stelt Gearhing voor om een conferentie rondom duurzame 
onderwijsvoorzieningen in Zuid West Friesland te organiseren samen met de betrokken gemeenten en collegabesturen.

Daar waar samenwerking of fusie van Gearhing scholen aan de orde is, wil Gearhing de volgende 
uitgangspunten als kader hanteren:

 Het concept van het werken in en met onderwijsteams moet kunnen blijven functioneren.
 De leerkracht moet zijn of haar centrale positie in het onderwijsproces kunnen innemen (zie speerpunt 3).
 Samenwerking of fusie kan alleen succesvol zijn op basis van gelijkwaardigheid en omkeerbaarheid.
 Support van ouders is onontbeerlijk.
 De schaalgrootte van Gearhing moet voldoende op peil blijven om als bestuur de onderwijsteams adequaat te 

kunnen faciliteren.

Speerpunt 2
Nieuwe vormen van kennisoverdracht

‘Voortdurend en snel veranderend’ is de wereld van vandaag. Als de laatste 50.000 jaar van het bestaan 
van de mensheid wordt gedeeld door 62 (aanname gemiddelde leeftijd van mensen) dan zouden er 
ongeveer 800 van zulke levens hebben bestaan. Van deze 800 levens hebben we er 650 in grotten 
doorgebracht. Alleen sinds de laatste 70 levens is het mogelijk geworden om het geleerde effectief van 
het ene leven naar het andere te communiceren. Het schrift maakte dit mogelijk. Pas sinds de laatste zes 
levens hebben mensen geleefd met het geprinte  woord- boekdrukkunst. Alleen gedurende de laatste vier 
levens is het mogelijk geworden om tijd precies te bepalen en ermee te leven. Pas de laatste twee levens 
hebben mensen gebruik kunnen maken van de elektrische 
motor. En verreweg het grootste deel van wat we 
tegenwoordig dagelijks gebruiken is ontwikkeld in het 
laatste van deze 800 levens: de tegenwoordige tijd.

Landbouw, dat de basis van civilisatie was, is zijn dominantie 
in een levenstijd kwijt geraakt. Als landbouw de eerste 
fase is in economische ontwikkeling en industrialisatie de 
tweede, dan zien we in snel tempo een volgende fase 
ontstaan onder invloed van de digitalisering: de creatieve 
kenniseconomie.
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10.000 jaar werkte 90% van de economisch actieve mensen in de landbouw. Vandaag de dag zijn minder dan 15% 
van de economisch actieve mensen werkzaam in de landbouw, in ontwikkelde landen zelfs minder dan 6%. Hetzelfde 
gebeurt met de industrialisatie, echter met een nog grotere versnelling in tijd: 10.000 jaar voor landbouw, 
een eeuw voor de industrialisatie. En minder dan 30 jaar in de digitale wereld.

Ons onderwijs is rugwaarts gericht, gebaseerd op een systeem dat al bijna niet meer bestaat, in plaats van voorwaarts 
naar de opkomende nieuwe samenleving. Alle inspanningen zijn erop gericht kinderen goed toe te rusten om te kunnen 
overleven in een industriële wereld. In een systeem dat eerder overleden zal zijn dan zij.3

Het onderwijs van vandaag is nog ingericht op basis van heersende principes uit de tijd van de industriële revolutie, 
verregaande arbeidsdeling (Taylor) en bureaucratische onpersoonlijke instrumenten om gedrag van mensen en 
organisaties de beheersen (Weber). De voortdurend en snel veranderende maatschappij vraagt om andere vaardigheden 
dan de wereld van vroeger. Kennis is niet meer het primaat van scholen. Het medium waarmee wij toegang tot kennis 
krijgen is niet meer statisch. Vroeger waren boeken en docenten de kennisdragers. Tegenwoordig is (toegang tot) kennis 
gedemocratiseerd en voor iedereen toegankelijk. Deze tendens zal zich versneld voortzetten. Dit betekent andere posities 
voor de kennisdragers van vroeger. We leven in een shareconomy, waar gebruik c.q. delen, het nieuwe bezit is. 4,6

Voor Gearhing betekent dit de komende jaren: 
 met input van leerkrachten, ouders en leerlingen, worden kerndoelen geformuleerd die meer recht doen aan 

vaardigheden die de creatieve kenniseconomie vraagt.

 Gearhing wil een digitale community opzetten waar, naast alle leerlingen en leerkrachten van Gearhingscholen, ook 
ouders en grootouders deel van uitmaken. En bij gebleken succes ook de andere onderwijsbesturen in de regio, 
vanuit de gedachte dat kennis niet denominatie gebonden is. Doel van deze community is enerzijds aan te sluiten 
bij de shareconomy, het delen van kennis. Leerlingen, leerkrachten, ouders en grootouders worden uitgenodigd 
hun kennis in te brengen, te delen met het onderwijs. Leerkrachten blijven degenen die de antwoorden zullen 
moet valideren, maar zijn in de toekomst niet meer exclusief de kennisaanbieders. Anderzijds moet de community 
tegemoet komen aan de behoefte aan sociale samenhang en kan het de kleine scholen uit een isolement halen. 
Gelijk opgaand met verdere digitalisering van kennisoverdracht, komt de behoefte (uitgesproken door de leerlingen) 
aan sociaal contact, ontmoeting. Hoe meer digitalisering, des te meer behoefte aan sociaal contact. En aan ‘groene 
vingers’ (moestuinen) en creatieve vakken. 

 Een open mind ten aanzien van digitale en andere te ontwikkelen mogelijkheden, voor een toekomstbestendige 
kennisoverdracht.

Waar kennis op andere manieren kan worden overgedragen ontstaat tijd en ruimte voor het bovenstaande en krijgt het 
begrip school een andere inhoud.

‘Stop met het benaderen van leerlingen, ouders en partijen in de lokale gemeenschap als consumenten of klanten, 
maar probeer hen juist deelgenoot te maken van de bedoeling, de doelen en het vormgeven van het onderwijs. 
Benader ouders als bronnen van informatie, kennis en expertise.’5
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Speerpunt 3
Zelfmanagement van professionals, een sociale innovatie:  
de leraar zijn vak terug. Herpositionering van de leerkracht  
in het primair proces.11

 
Doordat Gearhing met onderwijsteams werkt, wordt samenwerking en kennisoverdracht tussen 
schoolteams gefaciliteerd. Dit sturingsmodel leidt er tevens toe dat minder middelen ingezet worden ten 
behoeve van management, opdat er meer ingezet kan worden in het primair proces, voor de klas. 

Krimpende leerlingenaantallen, stagnerende leeropbrengsten en een snel en continue veranderende maatschappij vragen 
om sociale innovatie. Werken met onderwijsteams is zo’n innovatie. Voorwaardelijk voor het succes van het concept 
werken in onderwijsteams, is de zelfsturing, c.q. het zelfmanagement, van de professionals op elk van de 29 scholen van 
Gearhing. Eigenaarschap en regie over het onderwijsproces is noodzakelijk.

De huidige onderwijswereld is echter niet ingericht op zelfsturing van professionals. De angst voor niet goed presterende 
leerkrachten en tegenvallende leeropbrengsten hebben voor een uitgebreide cultuur van toetsing, protocollen, controle 
en toezicht geleid. Dit alles staat zelfsturing in de weg, het ontneemt de professional het eigenaarschap over zijn of haar 
werk.

Aansluitend bij de brede maatschappelijke discussie over het eigenaarschap van professionals bij de uitoefening van hun 
vak 7, 8, 9, 10 wil Gearhing de komende jaren stevig inzetten op de herpositionering van de leerkracht in het primair proces. 
Een van de pijlers onder deze aanpak is de zogenaamde peer review of te wel collegiale toetsing. Er zal onder meer 
worden samengewerkt met het ministerie van OCW, de onderwijsinspectie, TNO en het NIVOZ (Nederlands instituut  
voor onderwijs en opvoedingszaken) van Luc Stevens en stichting leerKRACHT.
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Epiloog
In 2000 kwam Nokia met het model 3310 (met ingebouwde antenne en mogelijkheid tot Sms-berichten!).  
In het jaar 2007 kwam de eerste iPhone op de markt. Zeven jaar geleden… van iPads had nog niemand 
gehoord.

Als wij kijken naar de kleuters die in 2014 bij een Gearhingschool beginnen met hun onderwijscarrière, dan kunnen we 
ons afvragen hoe hun wereld eruit ziet als zij over acht jaar in groep 8 zitten. In de voortdurend en snel veranderende 
wereld hebben we niet veel meer aan statische kennis. We moeten het veel meer hebben van het vermogen om 
adaptief te kunnen zijn en om te kunnen gaan met veranderingen. En aanvullend proactief en creatief zijn om 
veranderingen zelf te bedenken. Onze leerlingen én onze leerkrachten kunnen dat, als wij ze ruimte en vertrouwen 
geven.

College van Bestuur Gearhing
Jan Schlaman, lid
Alex. J. Peltekian, voorzitter
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Bronnen
1. Gearhing, opbrengsten leerlingenraadpleging april 2014

2. GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (Rijksuniversiteit Groningen), februari 2014

3. Future schock, Alvin Toffler

4. MT blad, uitgave 13 maart 2013/12 december 2013

5. Edith Hooge, hoogleraar onderwijs-bestuur universiteit van Tilburg (LC 7 juni 2014)

6. M. Lanting, Connect, 2010

7. M. Weggeman, Leidinggeven aan professioinals? Niet doen…

8. P. Sahlberg, Finnish lessons, What can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press

9. R. Semler, Why? Why? Wiser! Elsevierbijlage 17 mei 2014

10. TNO, Management door vertrouwen: naar zelfmanagement en innovatief gedrag, 2010

11. A.J. Peltekian, naar zelfmanagement van professionals, een sociale innovatie. Geef de leraar zijn vak terug. Juni 2014

Contactgegevens

Gearhing bestuurskantoor
De Wymerts 7F 
8701 WT Bolsward

T 0515 74 50 90
E info@gearhing.net
www.gearhing.nl



Strategisch beleidsplan 2014-2018

11

IJSSELMEER

IJSSELMEER

WADDENZEE

Bolsward

Schettens

Burgwerd

Wons

Ferwoude

Parrega

Tjerkwerd
Folsgare

Oosthem

Nijland
Ysbrechtum

Duinterpen

Scharnegoutum

Oudehaske

Rottum

Rotsterhaule

Scharsterbrug

Langweer Haskerhorne

Ouwsterhaule

St. Nicolaasga

St. Johannesga

Haskerdijken

Vegelinsoord

Terkaple

Aldeboarn

Oppenhuizen

Hommerts

Exmorra

Pingjum

Kimswerd

Arum

Sibrandabuorren

Raerd

Raehus Terzool

Gauw

Reduzum

Mantgum

WeidumJorwert

Wiuwert

Easterlittens

Winsum

Spannum

Achlum

Tzum

Welsryp

Hilaard

Boksum

Deinum

Kubaard

Lollum

Easterein

Bakhuizen

Blauwhuis

Gaastmeer

Woudsend

Itens

Baard Wytgaard

Boazum

Easterwierrum

Wirdum

Warga

Terherne

Leeuwarden

Harlingen

Franeker

Sneek

Heeg

IJlst

Balk

Akkrum

Wommels

Witmarsum 

Makkum

Dronrijp

Stiens

Berlikum

Marssum

Ried

Dongjum

MenaldumSexbierum

Heerenveen

Grouw

Jirnsum

Joure

Oosterzee

Bantega

Warns

Hemelum

Sloten

Sondel
Nijemirdum

Oudemirdum

It Heidenskip

Koudum

Molkwerum

Elahuizen

Oudega GS

Oudega SWF

Echtenerbrug
Lemmer

Stavoren

Workum

Hindeloopen

7

7

7
7

7

2

2

2

2
1

1

1

3

3

3

3

3

6

6

5
5

5

4

4 4

4

4

4

6

6

3

7

2

10

15

7

10
4

5

3

2

2

3

2

6

Gearhing… samenwerkend maken we het verschil

CBO De Greiden

Nyegaast

Meilan

Bisschop Moller

1 Onderwijsteam 1

2 Onderwijsteam 2

3 Onderwijsteam 3

4 Onderwijsteam 4

5 Onderwijsteam 5

6 Onderwijsteam 6

7 Onderwijsteam 7

Palludara

Primus

Basis

Odyssee

Proloog

PCBO Leeuwarden

Radius

Fier

Openbaar Onderwijs Harlingen

School Bolsward

CB Noard West Fryslan

Gearhing Kaart overzicht scholen A3.indd   1 05-05-14   08:24

Bijlage A




