
Vragende voornaamwoorden
De vragende voornaamwoorden die in een picto zijn omgezet 
zijn: wie, wat, waar, welk, welke, waarom, hoe, 
waarheen, wanneer & waarvandaan. 

Vraagteken
Bij de visualisatie van de vragende voornaamwoorden is gekozen voor het vraagteken als centraal ken-
merk. Bij het lezen van een vraagzin staat het vraagteken daarmee ook meestal aan het begin. Dat is 
prettig voor het op toon lezen. 

Wie, wat, waar, wanneer en hoe
Uitleg: 
De vijf belangrijkste vragende voornaamwoorden hebben elk een eigen kenmerk dat aan het vraagteken 
is toegevoegd. 
wie heeft een mensfiguurtje als extra kenmerk
wat heeft het gekantelde blokje gekregen dat is afgeleid van het picto dat.
waar heeft vereenvoudigde vorm van een windroos. 
wanneer is weergegeven als een vraagteken op een kalenderblaadje
hoe is als begrip niet eenduidig te visualiseren. Daarom is ervoor gekozen om het letterwoord aan het 
vraagteken toe te voegen.

Het aanleren van deze picto’s kan het beste gebeuren door ieder picto eerst elk apart uit te leggen 
(de uitleg staat hierboven) en dan dit picto in een serie vraagzinnen te plaatsen. Laat deze pictozinnen 
lezen en herlezen totdat het picto goed herkend wordt. Voorbeelden van dergelijk zinnen staan onderaan 
dit infoblad. Men kan met de pictoschrijver zelf variaties op deze zinnen maken. 

Waarheen, waarvandaan en waarom
Uitleg: Deze picto’s zijn afgeleid van het picto waar. Bij waarheen is de pijl naar de toekomst verlengd en 
bij waarvandaan wijst de verlengde pijl naar het verleden. 
Het picto waarom heeft een windroos gekregen die draaiende is: waar-om.  

Welk en welke
Uitleg: Bij welk en welke gaat het steeds om een keuze. Er moet gekozen worden: dit of dat. Vandaar dat 
de picto’s voor dit en dat in deze beide vragende voornaamwoorden zijn verwerkt. Het picto welke heeft 
de toevoeging van de klankloze e gekregen. 

Als het geen vraag is, wat dan?
De vragende voornaamwoorden staan niet altijd alleen maar in een vraagzin. We kennen ook zinnen als: 
ik weet wie het heeft gedaan, ik weet waar het ligt, ik weet wat ik wil, ik weet wanneer ik jarig ben, 
wij weten hoe het moet, enzovoort. Het zou onlogisch zijn om in deze zinnen met een vraagteken te werken. 
Daarom zijn alle vragende voornaamwoorden binnen de pictoschrijver ook in bevestigende vorm te vinden.

wie

waarheen

wat

waarvandaan welk

waar

waarom welke

wanneer hoe
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Bevestigende vorm

Voorbeeldzinnen voor het aanleren van de vragende voornaamwoorden 

wie
wie zit op een stoel?
wie heeft een pet?
wie kijkt tv?
wie gaat naar huis?
wie eet een snoepje?  

wat
wat eet een koe?
wat zegt een kip?  
wat doet een hond?
wat zit daar in die tas?
wat ligt daar op die tafel?

waar
waar zit je neus?
waar zit je oor?
waar is vader?
waar ga je heen?
waar ga je eten? 
 
wanneer
wanneer is het klaar?
wanneer ga je naar huis?
wanneer eet je patat?
wanneer rijdt de taxi?
wanneer ga je logeren?

hoe
hoe loopt een kip?
hoe springt een paard?
hoe slaapt een poes?
hoe eet een aap?
hoe zit een hond?  

waarheen
waarheen vliegen de ooievaars?
waarheen loopt de weg?
waarheen gaat de reis?
waarheen ga je op vakantie?
waarheen gaat deze taxibus? 

(Heen heeft ook een eigen picto. Dus de zin ‘Waar 
vliegen de ooievaars heen?’ is ook mogelijk) 

waarvandaan
waarvandaan komt de wind?
waarvandaan komt het water?
waarvandaan komt de wijn?
waarvandaan komen de ooievaars?
waarvandaan komen deze mandarijnen?

(Vandaan heeft ook een eigen picto. 
Dus de zin ‘Waar komt de wind vandaan?’ 
is ook mogelijk) 

welk
welk boek ga je lezen?
welk snoepje wil je hebben?
welk potlood is groen?
welk bord is leeg?
welk ei is geverfd?

welke
welke pet wil je op?
welke pen wil je hebben?
welke boom heeft peren?
welke lijn is recht?
welke boeken heb je gelezen?

wie wat waar wanneer hoe
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Zie ook de disclaimer op de infopagina Pictolezen               .

waarheen waarvandaan welkwaarom welke

Maak zelf de onderstaande oefeningen - of variaties daarop- met de pictoschrijver en gebruik de
oefening daarna voor een klassikale les op het digibord.


