
De Gitaarbox 
Guus Beerens en Jerry van Dorst 
ism het Techniekloket 
 
Link naar onze presentatie 
 
Wij zijn Guus Beerens en Jerry van Dorst, 3e jaars pabo studenten. Wij hebben het 
afgelopen half jaar gewerkt aan de techniekbox. Vanuit de pabo kregen wij de 
opdracht mee om ons te gaan profileren. Wij hebben voor de vakken 
Natuur&techniek en muziek gekozen. Vanuit daar moesten wij een externe instantie 
kiezen om mee samen te werken. Dit werd voor ons het Techniekloket.  
 
We hebben overleg gehad met Hans van der Wijst, hij gaf ons een voorlichting over 
het Techniekloket. Hij had een aantal opties om uit te kiezen, je mocht ook zelf iets 
bedenken. Wij kozen voor de techniekbox. Hij verwees ons al gauw door naar Jeroen 
van Roosmalen. Zo zijn wij in aanraking gekomen met het Cambium de Waard. We 
hebben met Jeroen een gesprek gehad en hij gaf aan dat een techniekdocent ons 
beter kon helpen, zo zijn we gekoppeld aan Marco van Harten. Hij gaf ons de 
expertise en andere inkijken die nodig waren voor ons project. Voor ons was het doel 
om meer techniek en muziek de klas in te brengen. Voor het techniekloket was het 
doel om de verbinding tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs te maken. 
Zo kwamen de doelen mooi samen in de box. Wij brachten daarin meer techniek en 
muziek in de klas en als eindles (zonder Covid-19) kunnen de kinderen naar het 
Cambium toe. Zo kunnen ze al proeven aan de middelbare school.  
 
Met deze kennis en ideeën zijn we aan de slag gegaan en hebben we onze lessen 
ontworpen. Met de expertise van Marco konden we onze lessen een meer 
inhoudelijke diepgang geven. Van deze lessen hebben we les formats gemaakt 
zodat iedere docent deze lessen kan geven. Hier zit een volledig stappenplan voor 
sommige lessen bij en bijbehorende werkbladen.  
 
Wij hebben dit als een fijn half jaar ervaren. De samenwerking met het Techniekloket 
was naar onze mening goed. Het is mooi om te zien dat we samen een goed 
kwalitatief eindproduct hebben neergezet. We hopen dat we hiermee nog veel 
klassen erg blij gaan maken.  
 
Contact:  
Wil je meer weten over ons project, neem dan contact op via: 
j.vandorst@student.fontys.nl 
Jerry van Dorst en Guus Beerens 
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