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Dat vouwen leuk en leerzaam is voor kinderen in het basisonderwijs  
 liet vouwjuf Janet de Vink al zien in haar vorige twee boeken. 

Nu laat ze in Mijn eerste vouwboek ook de allerkleinsten kennismaken 
met de beginselen van het vouwen. Met behulp van de basisvouwsels 

rechte en schuine vouw van Fröbels vouwreeksen laat ze zien hoe je ook 
met de simpelste basis de allerleukste figuren kunt vouwen.

Van bekende prentenboekfiguren tot een olifant, kerstboom, tractor en 
zonnebloem: dit boek staat weer boordevol leuke vouwvoorbeelden met 
stap-voor-stapillustraties die perfect aansluiten bij de belevingswereld 

van peuters en kleuters. 

Vouwen voor de allerkleinsten!
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In de zomervakantie van 2015 kreeg ik op een regenachtige dag het idee dat ik 
misschien wel collega’s via Facebook kon inspireren op vouwgebied. Inmiddels 
zijn we vijf jaar en twee boeken verder, en schrijf ik het voorwoord van mijn derde 
vouwboek: Mijn eerste vouwboek, voor beginnende vouwers. Eigenlijk een bijzonde-
re volgorde waarin ik mijn boeken heb geschreven, als je de titel zo leest. 

Ik ben Janet de Vink en ik woon in Havelte met mijn man Erik Jan en onze doch-
ters Eline en Marit. Na twintig jaar als juf gewerkt te hebben, werk ik nu als 
specialist jonge kind, onderwijsadviseur en coach voor Bureau Meesterschap in 
Assen.  
Collega’s inspireren en begeleiden, dat is mijn passie. Mijn favoriete training om 
te geven is ‘Meetkunde in de onderbouw - het goede van Fröbel in een modern 
jasje’, omdat het vouwen daar ook bij hoort en zo nog meer diepgang krijgt. 

In februari 2018 kwam mijn eerste boek uit: Het grote vouwboek. De vouwjuf 
vouwt van A tot Z. Inmiddels zijn er vele boeken verkocht en ligt de vierde druk
in de winkels. In oktober 2019 volgde het tweede boek Het tweede grote vouw-
boek. De vouwjuf vouwt verder als vervolg voor de middenbouwleerlingen van de
basisschool. En dan nu, in januari 2021, verschijnt mijn derde vouwboek alweer: Mijn eerste vouwboek. Vouwen voor beginners.
 
Doordat je bij vouwen aan veel verschillende doelen werkt, is dit een belangrijke bezigheid voor kinderen op reken- en motorisch gebied. Stel dat het gaat om het aan-
leren van het basisvouwsel rechte vouw. Het doel is dan het aflezen van een reeks en het gebruiken van ‘rekentaal’. De kinderen leren hierbij diverse begrippen: recht, 
schuin, dubbel, lijn, hoek, punt, vierkant, rechthoek, enzovoort. Ook vind ik het belangrijk om de creativiteit van de kinderen zelf mee te nemen in het vouwen. De eindre-
sultaten moeten hun kunstwerken zijn. 

Helaas wordt er soms nog weinig aandacht besteed aan de opbouw van het vouwen. Daar probeer ik met mijn boeken een bijdrage aan te leveren. Het is belangrijk om 
een basisvouwsel uit te kiezen dat past bij de beginsituatie van de leerling. 

Ik wens jullie heel veel vouwplezier met dit boek!

Vouwjuf Janet de Vink

Wie is de vouwjuf?
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Inleiding 
Het vouwen is al jaren een hobby van mij. Als meisje van 14 jaar verkocht ik mijn zelfgemaakte 
kaarten op markten en bij expositieboerderijen. Ook maakte ik de geboortekaarten van onze beide 
dochters zelf. Ik was altijd enorm nieuwsgierig naar de oorsprong van het vouwen.

Een wens van mij was een bezoek brengen aan het Fröbelmuseum in Bad Blankenburg in Duitsland 
om nog meer te weten komen over de theorieën van Friedrich Fröbel (1782-1852), ontwikkelings-
psycholoog. 
In mei 2019 ben ik hier geweest. Zijn manier van werken en gedachtengang spreken mij enorm aan. 
Hij verdeelde materialen in een logische volgorde en vond zelfstandigheid van de leerling zelf al 
erg belangrijk. 
Fröbel kreeg vooral bekendheid door het vouwen, omdat dit materiaal voor iedereen voor handen 
was. Papier heeft iedereen en er hoeft niets voor aangeschaft te worden. En het product dat  
gemaakt wordt, het vouwsel, geeft vaak bij iedereen een gevoel van verrassing. 
Fröbels bouwblokjes, mozaïekmateriaal en kralenplank zien we nu nog vaak terug in de  
basisscholen. 

Inspiratie
Zelf kan ik altijd enorm genieten van het geven van inspiratie aan anderen, maar waar haal ik dan 
zelf mijn inspiratie vandaan voor een boek? Wandelen is een hobby van mij. Tijdens een wandeling 
zie ik dan ook alles ‘door een bril van vierkanten, driehoeken en rechthoeken’ als ik werk aan een 
boek met deze basisvouwsels. Zo probeer ik in de lente de sneeuwklokjes die ik zie te vouwen 
vanuit diverse basisvouwsels.
Zelf ben ik ook dol op prentenboeken en daar haal ik ook inspiratie uit. Mijn favorieten zijn dan ook 
opgenomen in dit boek. Tevens vind je hier een vouwvoorbeeld bij het prentenboek Coco kan het!, 
het boek dat dit jaar centraal staat tijdens de Voorleesdagen in januari. 
Via mijn Facebookpagina kwamen ook vele verzoeken binnen. Langs deze weg bedank ik iedereen 
voor het meedenken. Ook bedank ik mijn man en dochters voor het kritisch meekijken naar mijn 
vouwsels en mijn moeder voor het nalezen van alle teksten.

Eerste gave van Fröbel gevouwen door de vouwjuf. Het kistje is 
gevouwen vanuit het basisvouwsel ‘rechte vouw’. De balletjes en 
het cijfer 1 vanuit basisvouwsel  ‘16 vierkantjes’.
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Coco
BENODIGDHEDEN:
• Zwart: 1x vouwblad 16x16 cm voor de vogel. 
• Grijs: 2x vouwblad 8x8 cm voor de vleugels. 
• Geel: 1x vouwblad 4x4 cm voor de snavel. 

© Geïnspireerd op Coco kan het! van
Loes Riphagen, Uitgeverij Gottmer, Haarlem
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Vleugel: Start met het vouwblad schuin. 
Maak een schuine vouw.

Snavel: Start met het vouwblad schuin. Maak 
een schuine vouw.

Dit is de vleugel. Maak er twee. 

Dit is de snavel.

1

1

2

2

Vogel: Start met het vouwblad recht.
Maak een rechte vouw.

Dit is de vogel. 1 2
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Vlinder
BENODIGDHEDEN:
• Oranje: 4x vouwblad 12x12 cm voor de vleugels. 
• Zwart: 1x vouwblad 12x12 cm voor het lijf en  

2x vouwblad 3x3 cm voor de voelsprieten. 

Versier voor het vouwen 
witte vouwbladen en vouw 

hiervan de vleugels.
 Bijvoorbeeld door te stempelen 

of wasco en ecoline 
te gebruiken.

Tip
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1

4

2

5

3Start met het vouwblad recht. Maak 
een rechte vouw.

Maak een rechte vouw. Dit zijn de 
voelsprieten.

Doe dit nog drie keer voor de vleugels en een 
keer voor het lijf. 

Plak de vleugels over het lijf en de voelsprieten eronder. 
Versier de vlinder. 

Plak ‘het tentje’ in ‘het boekje’ en plak deze 
dicht.
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Nawoord
Dat vouwen een grote hobby van mij is, blijkt wel weer uit het maken van dit 
derde vouwboek. Heel wat uren heb ik hier met plezier aan gewerkt. Vouwsels 
bedenken en uitwerken, vouwreeksen maken en teksten erbij schrijven. 
Het leukste vind ik zelf het ontwerpen van de vouwsels vanuit de verschillende 
basisvouwsels. Dit keer was dat een extra grote uitdaging, omdat alleen de 
basisvouwsels ‘rechte vouw’ en ‘schuine vouw’ in dit boek behandeld worden. 

Wat wil ik graag met dit boek bereiken? Het is een boek voor startende vou-
wers, dus wil ik kinderen laten kennismaken met en plezier laten beleven aan 
het vouwen. Ook het voortbestaan van het vouwen vind ik belangrijk. Ik hoop 
dat we altijd samen blijven vouwen, omdat kinderen hier op diverse vlakken 
veel van leren. En dat altijd de creativiteit van de kinderen hierbij volledig 
wordt benut. 
Zoals jullie inmiddels vast weten, ben ik een enorm voorstander van combinatie- 
werkjes. Combineer het vouwen met andere reken-, taal- of creatieve doelen. Laat de kinderen trots zijn op hun eigen kunstwerken. Ik word altijd weer erg blij van de 
resultaten. Voor mij is het superleuk om mijn eigen voorbeelden terug te zien, gemaakt door kinderhanden. 

Mijn doel destijds bij het starten van de Facebookpagina en website www.vouwjuf.nl was ervoor zorgen dat het vouwen blijft bestaan.
Mijn eerste boek was speciaal voor de onderbouw. De letters en cijfers zijn populair bij alle leeftijden. In het tweede vouwboek vouwen we samen verder. De vouw- 
voorbeelden sluiten dan aan bij de belevingswereld van de kinderen in de onder- en middenbouw van de basisschool. 

In dit derde vouwboek laat ik kinderen kennismaken met het vouwen. De vouwsels sluiten aan bij de belevingswereld van peuters en kleuters. En natuurlijk zijn er weer 
vouwvoorbeelden bij prentenboeken opgenomen. 

Ik wens jullie heel veel vouwplezier in de klas, op de kinderopvang of gewoon lekker thuis. 
En als je nog veel meer wilt weten over vouwen, de theorieën en achtergronden en praktische tips, dan zie ik je graag een keer bij mij in de workshop. 

Groeten van de Vouwjuf,

Janet de Vink
@vouwjuf      
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