
Oefenblad: Vraagwoorden 

 
Opdracht 1: Schrijf de vraagwoorden op 

Kies uit: wie – waar – wanneer – waarom – wat – hoe lang – hoe laat – welke 

– hoe 

1. ………. woon jij? 

2. ………. ben jij in Nederland? 

3. ………. ben jij geboren? 

4. ………. hebben wij een afspraak? 

5. ………. heb jij dat gedaan? 

6. ………. doe jij morgenavond? 

7. ………. heet jij? 

8. ………. is dat meisje? 

9. ………. trui vind jij mooi? 

10. ……….  eet jij? 

 

Opdracht 2: Maak een goede zin met het vraagwoord. Denk aan het ? 

1. ga – school – Wanneer – naar – jij 

2. jij – Waarom – laat – ben – te 

3. Peter en Maria – kinderen – Hoeveel – hebben 

4. huisnummer – je – Wat – is 

5. straat – In – woont – Jan – welke 

6. zijn – mijn – Waar – sleutels 

7. buurman – je – Hoe – heet 

8. dag – Op – begint – welke – de zomervakantie 

9. lust – een glas melk – Wie – er 

10.  naar – ga – de supermarkt - Hoe laat – jij 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



De antwoorden oefenblad vraagwoorden. 

 
Opdracht 1: Schrijf de vraagwoorden op 

Kies uit: wie – waar – wanneer – waarom – wat – hoe lang – welke – hoe 

1. Waar woon jij? 

2. Hoe lang ben jij in Nederland? 

3. Waar ben jij geboren? 

4. Wanneer hebben wij een afspraak? 

5. Waarom heb jij dat gedaan? 

6. Wat doe jij morgenavond? 

7. Hoe heet jij? 

8. Wie is dat meisje? 

9. Welke trui vind jij mooi? 

10.  Wat  eet jij? 

 

Opdracht 2: Maak een goede zin met het vraagwoord. Denk aan het ? 

1. Wanneer ga jij naar school? 

2. Waarom ben jij te laat? 

3. Hoeveel kinderen hebben Peter en Maria? 

4. Wat is je huisnummer? 

5. In welke straat woont Jan? 

6. Waar zijn mijn sleutels? 

7. Hoe heet je buurman? 

8. Op welke dag begint de zomervakantie? 

9. Wie lust er een glas melk? 

10. Hoe laat ga jij naar de supermarkt? 

 

 


