
Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe pictogrammen
Voorbeeld opdracht
Invulblad
Uitwerkblad

Inclusief:

Wat
Wie Waar

Pictogrammen

Wanneer
Waarom

Hoe

Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe



Wie Wat

Waar Wanneer

Waarom Hoe



Wat:

Wanneer:

Waarom:

Hoe:

Over wie gaat het?

Wat moet er gebeuren?

Wanneer moet het ingeleverd worden?

Waarom moet ik het maken?

Hoe moet het gemaakt worden?

Wie:

Waar: Waar moet ik het maken?

Invulblad



Wat:

Wanneer:

Waarom:

Hoe:

Wie:

Waar:

Uitwerkblad



Je bent dit jaar gestart op een nieuwe opleiding en
in een nieuwe klas. Veel mensen bij jou in de klas
ken je nog niet. In deze opdracht ga jij je
klasgenoten wat over jezelf vertellen zodat zij jou
leren kennen.

Schrijf een brief aan de klas en vertel daarin wie je
bent en wat je doet.

Lever een digitale versie van je brief per mail aan.
De brieven worden gebundeld tot een boekje,
waar elke klasgenoot een exemplaar krijgen.

Succes!

Voorbeeld

Opdracht voor school



Ik lees eerst de opdracht door en pak mijn wie,
wat, waar invulblad erbij. Ik vul eerst in wat ik 
in kan vullen. Dit zijn: wie, wat, waarom en hoe. 
Op de andere vragen: waar en wanneer heb ik 
nog geen antwoord op gekregen en dit is mij dus
nog onduidelijk. Om hier antwoord op te krijgen,
vraag ik het na.

Zodra ik hier antwoord op heb gekregen, vul ik het
invulblad aan. Nu is het voor mij duidelijk en kan ik
met de opdracht aan de slag.

Voorbeeld



Wat:

Wanneer:

Waarom:

Hoe:

Over wie gaat het?

Wat moet er gebeuren?

Wanneer moet het ingeleverd worden?

Waarom moet ik het maken?

Hoe moet het gemaakt worden?

Wie:
Over mezelf

Een brief maken voor de klas

Waar: Waar moet ik het maken?

De brief maak je in word en lever je digitaal via de mail aan.

Invulblad

In de klas

Hiervoor krijg je tijdens de les tijd

Om de klas beter te leren kennen

Voorbeeld



Nu de opdracht duidelijk is, pak ik mijn wie, wat, waar
pictogrammen erbij. Aan de hand hiervan maak ik de
bijpassende vragen en schrijf ze op of noteer ze in het
uitwerkblad. Zodra ik de vragen genoteerd heb, vul ik
de antwoorden in. Deze antwoorden zijn al voor een
groot deel de brief. Als ik alles heb kunnen invullen, kan
ik nu doorgaan met de eigenlijke opdracht de brief.

Ik begin eerst op te schrijven met de woorden wat ik op
het uitwerkblad heb opgeschreven. Eventueel voeg ik
nog het een en ander toe, maar dat hoeft niet.
Uiteindelijk heb ik door middel van de wie, wat, waar
pictogrammen zelfstandig een brief geschreven.

Wat

Wie
Waar

Wanneer
Waarom Hoe

Voorbeeld



Wat:

Wanneer:

Waarom:

Hoe:

Wie ben ik?

Wat doe ik in mijn vrije tijd/ als beroep?

Wanneer doe ik dat?

Waarom doe ik dat?

Hoe doe ik dat?

Wie:
Jessica, 22, Groningen, zus, thuis.

Ervaringsdeskundige

Waar: Waar doe ik dat?

Sociale media

Door de weeks

Om de bewustwording te vergroten

Door blogs te schrijven

Uitwerkblad

Voorbeeld



Mijn naam is Jessica Huttinga, ben 22 jaar oud en
woon in de buurt van Groningen. Ik heb een
oudere zus en woon nog thuis bij mijn moeder.

In mijn vrije tijd ben ik als ervaringsdeskundige op
sociale media actief. Dit doe ik meestal door de
weeks. Ik plaats op mijn sociale media
hoofdzakelijke blog berichten, maar zeker ook
video's. Dit doe ik om de bewustwording te
vergroten.

Groetjes, Jessica

Eindresultaat brief

Voorbeeld



Bedankt voor het downloaden

Liefs, Jessica

Wat leuk dat je deze pictogrammen wilt gebruiken.
Ik ben erg benieuwd naar je feedback. Heb je tips,
tops of mis je nog iets tijdens je studie? Laat het
mij dan vooral weten en wie weet kan ik het voor je
maken.

Benieuwd naar wat ik nog meer doe? 
Volg mij dan op sociale media.

Jessica and her verbal dyspraxia

jessicahuttinga


