
origami in de brugklas
De meest recente faalervaring 
in lesgeefverband (falen is 
verder wekelijkse kost ook 
privé maar ik probeer er een 
positieve draai aan te geven 
waardoor het minder voelt als 
falen maar meer voelt als  
optie tot groeien..; ) ) was in 
verband met een lesopzet 
voor de brugklas die een 
collega van mij onlangs had 
gemaakt. Zij was zeer enthou-
siast over origami en wilde 
daar graag iets mee doen in 
de brugklas. Ik was in eerste 
instantie niet heel enthousiast 
maar wilde haar als nieuwe 
(en jongere … collega) wel de 

ruimte geven en gunnen om 
nieuwe dingen in te voeren. 
Ze had een lesplan geschre-
ven en een PPT gemaakt 
en ik had er vluchtig naar 
gekeken een paar weken 
voor mijn les over dit thema 
en dacht;…… dat komt wel 
goed..
Ik heb tot het laatst gewacht 
om me echt in de stof te 
verdiepen en ja toen was 
de avond daar; de avond 
voor de introductie les die ik 
moest geven aan mijn enige 
brugklasje van 31 stuiter-
ballen, mijn drukste klasje 
van dit schooljaar. Ik dacht 

zelf ; ‘dat doe ik wel even die 
basisvormen vouwen van 
origami’;  nou dat viel even 
tegen. Ik zocht uiteindelijk 
op internet intro filmpjes 
voor de basisvormen maar 
voelde me super suf; het 
leek wel of ik steeds een stap 
oversloeg; alleen maar mis-
lukte verkreukelde vormen 

kwamen uit mijn hand; het 
lukte o.a. maar niet om tot 
die Fu*%##*…ng kraanvogel 
te komen. En hoe zat dat  
met die actie- origami  
vormen en de modulaire 
origami?? Nooit geweten dat 
daar zoveel idee achter zat 
qua mindset en vaardig- 
heden.



Help!! Uiteindelijk lukte 
het me met het zoveelste 
intro-filmpje…...  Ongelofelijk 
opgelucht: Het lukte me! Het 
was inmiddels bijna 00h30 
en mijn wekker zou om 6h 
gaan. Maar die Fu*%##*…
ng kon ik nu uit mijn hoofd 
maken.
Als ervaring neem ik hier 
mee dat ik zelf moest  
ervaren dat niets is wat het 
lijkt. En dat uiteindelijk mijn 
faalmomenten; het steeds 
weer proberen om die 
Fu*%##*…ng kraanvogel 
te vouwen wel maakten dat 
ik mijn klas de volgende 
dag met zeer veel energie 
enthousiast kon krijgen om 
van hun ‘fixed mindset’ (die 

ik zelf ook had; “ik kan dit 
niet”) naar de ‘grow’ mindset 
te krijgen: “als je goed blijft 
proberen dan gaat het je 
lukken”…. 
Uiteindelijk kreeg ik mijn 
31 leerlingen echt allemaal 
enthousiast juist ook door 
aan te geven dat je meerdere 
malen tegen een muur kon 
oplopen van het licht ‘net 
niet zien’; en dan uiteinde-
lijk toch licht in de tunnel 
zien… De eerstvolgende les 
kwamen ze spontaan binnen 
met de kraanvogels en 
vele andere vormen die ze 
helemaal op eigen initiatief 
verder waren gaan maken.
En verder had ik er echt te 
lichtzinnig over gedacht: 

namelijk  dat er hier- in dit 
geval de origami vouwtech-
nieken- echt een theorie 
achter zit en dat je je hier wel 
degelijk in moest verdiepen 
om tot een strak gelukt  
resultaat te komen. En …dat
de origami vouw-technieken 
de basis vormen van vele 
moderne uitvindingen en 
technieken   (zie Japan en 
vouwtechnieken .. en: www.
volkskrant.nl/wetenschap/
origami-vormt-de-basis-
van-uw-airbag~be54d257/) 

en het belang van de fijne 
motoriek en de invloed op  
de concentratie.
www.katernjapan.nl/het- 
vouwen-van-aandacht-disci-
pline-en-concentratie/ 
Chapeau dus voor al  
die origami masters!  
Ik had echt gefaald in mijn 
aanname dat het allemaal 
niet zo veel voorstelde…                                                                                                                                      
Gerharde


