
 
 
Bart Keulen (54) is officieel aangesteld als mbo-ambassadeur bij VISTA College 
Ik ga voor verbinding met onze studenten en mijn collega’s  
 
Misschien herken je dit? Je werkt al wat jaren in het bedrijfsleven. Dan opeens weet je het zeker: 
ik wil een andere koers varen. Bart Keulen herkent dit zeker weten. Hij werkte voorheen bij de 
universiteit Maastricht en later bij la Place. Maar 15 jaar geleden gooide hij het roer om. Het 
onderwijs kwam op zijn pad. Hij startte als vervanger voor 1 tot 2 dagdelen in de week. Hij had het 
geluk dat hij werd gevraagd door zijn toenmalige leidinggevende. Vandaag de dag is Bart het 
uithangbord voor mbo en krijgt hij hier zelfs een paar uur in de week tijd voor om dit uit te dragen 
vanuit BVMBO (beroepsvereniging voor mensen die werkzaam zijn in het mbo). 
 
“Ik kwam helemaal blanco binnen en had vrijwel meteen in de gaten dat het een goede stap voor mij 
zou zijn. Binnen een half jaar zat ik volledig in het onderwijs. Ik kon de praktijk goed overbrengen, 
maar kwam er snel achter dat ik op pedagogisch en didactisch vlak nog heel veel kon leren. Ik startte, 
met 20 andere docenten-in-opleiding, als eerste groep aan de opleiding voor een pedagogische 
aantekening (als voorloper van de PDG). De opleiding duurde anderhalf jaar.” 
 
Beter voorbereid 
“De opleiding zorgde ervoor dat ik beter voorbereid voor de klas stond. Het waarom werd duidelijk. 
Ik kreeg een bepaald ritme van lesvoorbereiding, meters maken, ervaring opdoen met studenten en 
mezelf blijven ontwikkelen. Ik had twee jaar nodig om wegwijs te worden in het oerwoud aan 
termen en regels in het onderwijs. Daarna kwam ik als stagebegeleider weer in contact met het 
bedrijfsleven. Ik wist natuurlijk wat te koop was in het bedrijfsleven. Daarvan kon ik dankbaar 
gebruik maken. Het onderwijs kon en kan daar nog steeds volop van mee profiteren. Onderwijs heeft 
het bedrijfsleven nodig en andersom. Samen leiden we de beroepskrachten voor de toekomst op. 
Daarom is die samenwerking zo belangrijk. ”  
 
Doorontwikkeling 
“Je bent nooit uitgeleerd, zeker niet in het onderwijs. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. 
Ik stond te popelen om me nog verder te ontwikkelen. Ik startte als docent consumptieve 
technieken. Het was passen en meten, zeker met een drukke baan en gezin. Tot laat in de avond zat 
ik aan de leerstof en verslagen. Maar ik haalde er heel veel voldoening uit. Ik kon het meteen in 
praktijk brengen en delen met het team. Waardevol vond ik dat. Samen ervaring delen. Dat gaf mij 
een voldaan gevoel. Daar werd mijn passie geboren. Ik denk dat daar het mbo-ambassadeurschap 
het levenslicht zag.” 
 
Groot mbo-hart 
“Ik vind het tof om de verbinding ook buiten het team te leggen, niet alleen binnen de eigen 
onderwijsorganisatie en maar zeker ook daarbuiten. Ik breng mensen met elkaar in contact en zeg: 
wees geen koning in eigen koninkrijk, maar kijk verder en leer van elkaar. Toen de aanvraag van 



BVMBO binnen kwam, stond ik vooraan. Als sparringpartner van het ministerie, de mbo Raad of 
Algemene Onderwijsbond sta ik graag samen aan het roer. We halen informatie op en gaan in 
gesprek met collega’s om te leren van elkaar, verhalen te vertellen en te delen. We brengen mensen 
met elkaar in contact over de mbo’s heen. Er gebeuren hele mooie dingen. We weten dat vaak niet 
van elkaar. Dat is zonde. Daarom zet ik me graag in om die verbinding te maken binnen VISTA, maar 
ook daarbuiten, om te leren van elkaar. Het is een feest om beroepsgroepen aan elkaar te koppelen 
en vakgenoten in Nederland met elkaar in contact te brengen. Dat doen we met mbo connect, dat is 
een online community voor kennisdeling in het mbo. Er ontstaan daardoor mooie samenwerking op 
het gebied van bijvoorbeeld keuzedelen en andere belangrijke onderwerpen. Je hebt het landelijk 
netwerk nodig om te zien wat er speelt en de lokaliteit waaraan behoefte is in de regio.”  
 
 
Bart als ambassadeur 
“Ik vind het gaaf om te laten zien wat er allemaal gebeurd in het mbo. Loop eens rond in het mbo. Er 
is zoveel te zien en te beleven. De kapper, de zorg, de bakker… er is nog veel meer. Dat moeten we 
delen. Dat gaan we ook doen. We gaan verhalen vertellen, laten zien en beleven. In het mooie 
onderwijs zijn zoveel mooie initiatieven en voorbeelden van goede en betrokken docenten. Zij zijn 
het uithangbord voor het mbo. Het is goed dat mbo-docent in Limburg er nu is. Daar gaan we dit 
alles uitdragen. We gaan laten zien hoe we vakmensen opleiden en hoe praktisch lesgeven eruitziet. 
We staan met zijn allen met de voeten in de klei. Dit doen we samen met het bedrijfsleven. Dit alles 
draag ik met trots uit. Dat ik na 20 jaar in bedrijfsleven mijn roeping mocht vinden, dat gun ik meer 
mensen. Want hoe geweldig is het als je iedere dag het verschil kunt maken in het onderwijs? Goede, 
enthousiaste docenten zijn hard nodig in het mbo.” 
 
 
 
 
 
 
 


