
  

Grammatica : Vraagwoorden 

Ecris la traduction des mots interrogatifs et des phrases suivantes: 

Mot interrogatif Traduction Exemple 

Wie ? …………………………… 
? Ik ben Jan. = …………………………………………………………?

Wat ? ……………………………? Dat is mijn boek. = …………………………………………………………? 

Wat ? ……………………………? Mijn vader is postbode. =……………………………………………………? 

Wanneer ? ……………………………? Hij komt morgen. = …………………………………………………………? 

Waarom ? ……………………………? Hij komt niet mee: hij is ziek. = 
…………………………………………………………? 

Waar ? ……………………………? Ze woont in Antwerpen. =……………………………………………………? 

Waar… 
naartoe ? ……………………………? Hij gaat naar Brussel. =………………………………………………………? 

Waar… 
vandaan ? ……………………………? Je komt uit Gent. = …………………………………………………………? 



Hoe ? ……………………………? Ik ga te voet naar school. 
=…………………………………………………? 

Hoeveel ? ……………………………? Het kost 300fr. = …………………………………………………………? 

Hoe oud ? ……………………………? Mijn zus is acht jaar oud. =…………………………………………………? 

Hoe laat ? ……………………………? Het is tien uur. = …………………………………………………………? 

Hoelang ? ……………………………? Een les duurt vijftig minuten. = 
…………………………………………………………? 



  

Grammatica : Vraagwoorden 

Mot interrogatif Traduction Exemple 

Wie ? Qui (personne) ? Ik ben Jan. = Wie ben je? 

Wat ? Que,quoi 
(chose)? Dat is mijn boek. = Wat is dat? 

Wat ? Quel métier ? Mijn vader is postbode. = Wat is je vader? 

Wanneer ? Quand ? Hij komt morgen. = Wanneer komt hij? 

Waarom ? Pourquoi ? Hij komt niet mee: hij is ziek. = Waarom komt hij niet 
mee? 

Waar ? Où (lieu) ? Ze woont in Antwerpen. = Waar woont ze? 

Waar… 
naartoe ? Où (direction) ? Hij gaat naar Brussel. = Waar gaat hij naartoe? 

Waar… 
vandaan ? Où (origine) ? Je komt uit Gent. = Waar kom je vandaan? 

Hoe ? Comment ? Ik ga te voet naar school. = Hoe ga je naar school? 

Hoeveel ? Combien ? Het kost 300fr. = Hoeveel kost het? 



Hoe oud ? Quel âge ? Mijn zus is acht jaar oud. = Hoe oud  is je zus? 

Hoe laat ? Quelle heure ? Het is tien uur. = Hoe laat is het? 

Hoelang ? Combien de 
temps ? Een les duurt vijftig minuten. = Hoelang duurt een les? 


