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In de vroege ochtend van 2 juli verzamelden projectleden van KOMPAS21 van heinde en
verre zich bij ROC Friese Poort op Urk. Het was de dag van de lancering van KOMPAS21,
het instrument waar maandenlang naartoe is gewerkt. En met succes.
Al bij binnenkomst maken de gasten kennis met de visserscultuur van voormalig eiland Urk. Middenin
de aula hangt een witte fuik, aan de wanden ingelijste foto’s van vissersboten. We belanden in de
toren van het gebouw. De ruimte kenmerkt zich door zee blauwe muren en lichtblauwe dunne
gordijnen die moeten zorgen dat de temperatuur op pijl blijft. Als alle ochtendgasten zijn voorzien
van een kopje koffie of thee, verzamelt iedereen zich rond de tafels.
Alle projectleden die zich de afgelopen maanden hard hebben gemaakt voor de ontdekkingstocht
naar het potentieel van KOMPAS21 zijn aanwezig: Sint Lucas, ROC Midden-Nederland, ROC
Nijmegen, Grafisch Lyceum Utrecht, ROC Mondriaan, Albeda Collega, Nova College, Helicon, MBO
Amersfoort, ROC Twente en uiteraard de gastheer van de dag, ROC Friese Poort.
Nadat de projectgroep het definitieve instrument nogmaals bekeken heeft wordt de afgelopen 1,5
jaar geëvalueerd. De woorden samenwerken en ontwikkelen zijn steeds terugkerende woorden. De
leden hechtten veel waarde aan de bijeenkomsten overal in het land waarbij zij de koppen bij elkaar
staken om KOMPAS21 te vormen tot wat het vandaag de dag is. Samen iets maken en ontwikkelen,
gefundeerd en gestructureerd, en vooral heel inspirerend. “Met zijn allen duurt het wellicht wat
langer, maar we komen wel verder”, klinkt er.
Op een grote wand en het plafond na, bestaat de ruimte namelijk voornamelijk uit glas. Onder onze
voeten bevindt zich een vloerbedekking met waterpatroon. De kleine golven over het water worden
met mintgroen omlijnd terwijl de verschillende vlakken de kleuren aannemen van open water: soms
donkerblauw, soms lichtblauw, soms donkergroen. Het is bijna net zo divers als de ideeën en
suggesties die worden geopperd voor een vervolg van dit project.
Waar geen twijfel over bestaat is dat de scholen KOMPAS21 willen doorzetten. De vraag is niet welke
koers we gaan varen, maar hoe we dat gaan doen. Om officieel te laten weten dat elke school aan
boord is om naar de volgende fase te kijken, zal de leden later op de dag gevraag worden een
intentieverklaring te tekenen door een sticker met het logo van hun instelling op het symbolische
document te plakken.
De deuren naar buiten leiden naar een groot balkon, dat blijkt de brug van het schip te zijn. Want
dat is wat het gebouw van ROC Friese Poort is op Urk, een schip. Na een netverzorgde vislunch,
wordt de projectgroep aangevuld met bestuurs- en directieleden van de verschillende scholen.
Remco Meijerink (Cvb Friese Poort) heet iedereen welkom aan boord van zijn schip, om de lancering
van kompas21 te vieren en een kleine vooruit kunnen maken op de volgende fase van het project.
De middag wordt geleid van Pieter Baay en zijn 19-jarige sidekick Femme Noest, voorzitter van de
studentenraad van Friese Poort. Alle projectleden vertellen over de plannen die zij hebben met

KOMPAS21 en elke presentatie wordt vervolgd met scherpe vragen over o.a. de betrekking van de
studenten in de ideeën van de scholen maar er is ook ruimte om grappen te maken. De ene school
heeft al een concreter beeld van waar KOMPAS21 goed van pas zal komen dan de ander, maar waar
geen twijfel over bestaat, is de belangrijke bijdrage aan zelfontwikkeling van studenten waar het
project KOMPAS21 aan bij zal dragen.
De presentaties gaan vooraf aan het verrassingselement van deze feestelijke dag. Femme heeft
namelijk een grote rode schatkist in de school verstopt en met behulp van een kompas, gaan de
aanwezige gasten op zoek. Als deze is gevonden door blijkt onder één van de stoelen zich ook nog
de sleutel te bevinden. De schatkist wordt geopend en is gevuld met slingerkanonnen en de eerste
publicaties van KOMPAS21. Voordat de slingers door de lucht mogen vliegen, draagt dichter en
docent in opleiding Mauricio Plat slam poetry voor over het gedachtegoed van het instrument dat
vandaag de lucht in zal gaan.
“Ontdek wie je bent en vooral hoe je bent. Ontwikkel je talenten met kompas 21, zodat jij jezelf
van binnen en van buiten kent. Want jij bent een persoon, een persoon in wording.”
En dan mag er eindelijk geknald worden, de slierten tot in het plafond.

We zijn in de lucht! En de intentieverklaring? Die ontvangt niet één, niet twee, maar álle twaalf
stickers. Iedereen is aan boord om samen vooruit te blikken op de verdere ontwikkeling van
KOMPAS21. En nu gaan we met volle kracht vooruit!

