
 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN BEZOEK AAN HET MSK  



WAT GA IK DOEN EN WANNEER? 

 

Binnenkort ga ik naar het MSK. Dit is het Museum voor Schone Kunsten in Gent. In dit museum kan ik 

veel kunstwerken zien. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het MSK. Ik bekijk 

deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid.  

 

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar het MSK. 

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee. Ik 

doe mijn best om te vertrekken naar het MSK om …….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein 

beetje later vertrekken. Dat is geen probleem. 

  

De route naar het MSK duurt ongeveer …………………………………………………………….. (reistijd). Het kan 

zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké.   



 

Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon meenemen naar het museum. Soms kan er veel echo zijn in het 

museum. Een koptelefoon kan me helpen als ik hier last van heb.   



HOE GA IK NAAR HET MSK? 

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS 

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE TRAM 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 

  



IK GA MET DE TREIN EN DE BUS 

 

Ik ga met de trein naar het MSK.  

Ik stap op in het station van ………………………………………………………………………………………………….. 

Ik stap uit in het station van Gent-Sint-Pieters. 

 

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte op perron 15. Ik neem de bus met nummer 55, 58, 

70, 71, 72, 76, 77 of 78. 

  



 

   

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer 5 minuten. Ik stap af aan halte ‘Gent Ledeganckstraat’. 

 

Als ik van de bus stap, moet ik nog een beetje stappen tot de ingang van het MSK.  

  



IK GA MET DE TREIN EN TE VOET 

 

Ik ga met de trein naar het MSK.  

Ik stap op in het station van ………………………………………………………………………………………………….. 

Ik stap uit in het station van Gent-Sint-Pieters. 

 

Als ik van de trein stap, moet ik nog 15 minuten wandelen tot de ingang van het MSK. Ik zoek op 

voorhand de wandelroute op via Google Maps. 

  



IK GA MET DE AUTO 

 

Ik ga met de auto naar het MSK. Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.  

 

Als we bij het MSK zijn, zoeken we naar parking voor de auto.  

 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog een beetje stappen tot de ingang van het MSK.  

 



IK GA MET DE BUS 

 

Ik ga met de bus naar het MSK. Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). Ik stap op 

de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten.  

 

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het MSK.  

  



IK GA MET DE TRAM 

 

Ik ga met de tram naar het MSK. Ik wandel naar de tramhalte van tam …………. (tramnummer). Ik stap 

op de tram. De rit duurt ongeveer ……….. minuten.  

 

Als ik van de tram stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het MSK.  

 

  



IK GA MET DE FIETS 

 

Ik ga met de fiets naar het MSK.  

   

Als ik aan het MSK ben, zet ik mijn fiets in de fietsenstalling. Ik doe mijn fiets op slot.  

 

Ik stap naar de ingang van het MSK.  



IK GA TE VOET 

 

Ik ga te voet naar het MSK. 

  



IK KOM AAN BIJ HET MSK: WAT NU? 

 

We komen aan bij het MSK. Ik herken het MSK aan de twee engelen die bovenop het gebouw staan.  

 

Ik ga met de trap naar boven.  

 

Dit is de ingang van het MSK. Ik ga naar binnen.  



 

Ik ga door de glazen deur aan mijn rechterkant naar binnen in de inkomhal.  

 

Ik ben in de inkomhal. Recht voor mij is de kassa.  

 

Links is de museumshop.  



 

Ik ga eerst naar de kassa.  

 

Een bezoek aan het MSK kan uit twee delen bestaan: de vaste tentoonstelling en de tijdelijke 

tentoonstelling. Aan de kassa kies ik welke tentoonstelling ik wil zien. Ik kan kiezen om ze alle twee te 

doen of maar 1 van de 2. Ik kan ook kiezen in welke volgorde ik ze doe. Ik zeg aan de meneer of 

mevrouw aan de kassa welke tentoonstelling ik wil zien.  

 

Ik krijg een ticket. De afbeelding op het ticket kan anders zijn dan op de foto hierboven. 



 

Als ik een ticket voor de tijdelijke tentoonstelling kocht, krijg ik ook een sticker van de meneer of 

mevrouw achter de kassa. Ik kleef de sticker op mijn T-shirt of trui en zorg dat de medewerkers in het 

museum deze sticker goed kunnen zien. Met deze sticker kan ik op dezelfde dag zoveel binnen en 

buiten wandelen in het museum als ik wil. Als ik alleen de vaste tentoonstelling bezoek, dan krijg ik 

geen sticker.  

 

Als ik meer informatie wil over de tijdelijke tentoonstellingen, dan download ik de bundel op de 

webiste van Toerisme voor Autisme die ‘Stappenplan MSK Tijdelijk’ heet. Naast deze titel staat de 

naam van de tentoonstelling.  

  



 

Aan de kassa kan ik kiezen om een audiogids te huren. Ik spreek af met mijn begeleiders of ik een 

audiogids mag huren. Als ik mag, betaal ik per audiogids 2 euro extra aan de kassa. Verder in dit 

stappenplan kan ik zien hoe ik de audiogids gebruik. 

 

Aan de kassa kan ik ook een brochure nemen met informatie over de tijdelijke tentoonstelling. Ik kan 

ook een plattegrond van het museum nemen.  

 

Dit is de plattegrond van het museum. Alle kamers worden met een nummer of letter aangeduid op 

de kaart. Ik kan weten wat ik in die kamer kan zien door in de lijst boven de plattegrond het 

bijhorende nummer of letter te zoeken. 



 

Ik heb een ticket gekocht. Ik ga naar de vestiaire. Ik ga door de glazen deur aan de rechterkant van de 

kassa.  

   

Ik ga naar beneden met de trap of met de lift.  

 

Ik ben beneden. Ik ga door de glazen deur aan de linkerkant.  



 

Daar zijn verschillende kasten waar ik mijn spullen in kan opbergen als ik dat wil.  

 

De kastjes werken met een codeslot. Ik zoek een kastje dat open is. Dan staat de hendel naar links en 

zie ik een groene knop. Ik leg mijn materiaal in de kast. Het kan zijn dat iemand anders van mijn 

groep zijn of haar spullen in hetzelfde kastje steekt. Ik doe de kast dicht.  

 

Op de muur hangt een blad met uitleg over hoe ik de kastjes sluit.  



 

Ik druk bovenaan op ‘ON’.  

 

Ik kies een nummercode met 4 nummers en tik deze in. Kies een code die je gemakkelijk kan 

onthouden.  

   

Ik draai de hendel naar boven.  



 

In de vestiaire staan roze blaadjes. Daarop kan ik mijn code schrijven, zodat ik deze niet vergeet.  

 

Ik ga terug naar boven. Mijn bezoek kan beginnen.  

 

Ik ben in de inkomhal. Ik ga door de deur aan de linkerkant van de kassa naar de tentoonstelling. 

  



HET BEZOEK AAN HET MSK 

 IK BEZOEK HET MSK ZONDER GIDS 

 IK BEZOEK HET MSK MET GIDS 

  



IK BEZOEK HET MSK ZONDER GIDS 

   

   

In het MSK is er heel veel te zien. Ik kan er beelden, schilderijen, wandtapijten en andere 

kunstwerken zien.  

 

Er is geen vaste route in het museum. Ik kan zelf kiezen in welke volgorde ik de verschillende kamers 

bezoek. De kamers hebben allemaal een nummer of letter. Ik kan de letters of nummers niet in 

volgorde doen, want de nummers en letters volgen elkaar niet altijd op zoals het hoort.  



 

Soms zie ik groene pijlen in het museum. Deze pijlen horen niet bij een route. Ik kan de pijlen niet 

volgen.  

 

Op de plattegrond staat soms een muzieknoot. Als ik de muzieknoten volg, dan volg ik de audiotour 

‘Musika’. Hiervoor heb ik audiogids nodig. Bij 10 kunstwerken kan ik dan muziek beluisteren. 

 

In het museum kan ik veel te weten komen over de kunstwerken. In sommige zalen hangt een 

informatiebord. Als ik meer wil leren over iets, dan lees ik de tekst op het bord.  



 

Die tekst is in 3 talen geschreven. Ik ga op zoek naar de tekst waar ‘nl’ bij staat. Die tekst is in het 

Nederlands. Als ik dit wil, kan ik aan mijn begeleiders vragen om de tekst voor mij voor te lezen. 

 

Bij de meeste kunstwerken hangt een klein bordje. Op dat bordje staat de naam van het kunstwerk, 

de naam van de kunstenaar en het jaar waarin het kunstwerk gemaakt is. 

 

Als er teveel kunstwerken aan de muur hangen, dan hangt er geen bordje naast met informatie. Dat 

is zo in zaal 19. Dan staat er in het midden van de zaal een tafel.  



 

Op de tafels worden de schilderijen die aan de muren hangen voorgesteld door vierkanten en 

rechthoeken. In deze vierkanten en rechthoeken staat een nummer.  

   

Als ik de naam van het kunstwerk wil weten, dan kijk ik waar het kunstwerk hangt op de muur. Ik 

zoek het nummer dat daarbij hoort. Ik kijk welke informatie bij dit nummer staat.   

 

In de meeste zalen staat het zaalnummer of de zaalletter ook op de muur. De naam van de zaal en de 

periode waarin de kunst gemaakt werd staat ook op de muur.  



 

Bij de meeste doorgangen zal ik op de muur het nummer zien van de twee zalen. De foto hierboven 

wil bijvoorbeeld zeggen dat zaal 4 aan de rechterkant is. Zaal 7 is aan de linkerkant.   

 

In het MSK wordt het Lam Gods hersteld. Dit is een bekend schilderij dat uit meerdere delen bestaat. 

Deze delen noemen we luiken. Ik kan zien hoe de medewerkers van het MSK het schilderij herstellen 

in kamer 4.  

 

Dit is de ingang van kamer 4. 



 

In kamer 4 is het zeer donker.  

 

In die kamer mag ik geen foto’s nemen. Ik mag ook geen foto’s nemen zonder flits.  

   

Dit zijn enkele kunstwerken in zaal 14 en 15. Dit is de tentoonstelling van Patrick Van Caeckenbergh.  



   

In deze tentoonstelling kan ik een brochure nemen met meer informatie over de kunstwerken.  

   

In zaal 8 en zaal H is er een kleine lift om naar boven te gaan. Dit is enkel voor mensen die in een 

rolstoel zitten of niet goed meer kunnen stappen. 

 

Als ik de lift wil gebruiken, ga ik op zoek naar iemand die werkt in het museum. Alleen zij kunnen de 

lift bedienen.  



 

Ik kan ook met de trap gaan.   

   

In het museum staan verschillende zetels en stoelen. Daar mag ik op gaan zitten als ik wat moe wordt 

of als ik wil rusten. 

 

In het museum staan ook doorzichtige stoelen. Daar ga ik niet op gaan zitten. Die stoelen zijn voor de 

bewakers.  



 

In het MSK is veel echo omdat de zalen soms zeer groot zijn. Soms zijn er ook rondleidingen met gids 

bezig, dan hoor ik de gids ook in andere zalen praten. Als ik dit lastig vind, kan ik een koptelefoon 

opzetten die ik meeheb van thuis.  

   

In sommige zalen is veel licht. In sommige zalen is weinig licht. Op de sensorische kaart kan ik zien in 

welke zalen dit is. Dan kan ik ook zien wanneer ik van veel naar weinig licht ga of omgekeerd. Ik kan 

de sensorische kaart downloaden op de website van Toerisme voor Autisme.  

 

In het museum is ook een tijdelijke tentoonstelling. Als ik deze tijdelijke tentoonstelling wil zien, dan 

download ik het stappenplan op de website waarop staat ‘Stappenplan MHKA Tijdelijk’. Aan de 

ingang van de tentoonstelling staat de naam van de tentoonstelling. Dit is niet altijd dezelfde naam 

als hierboven op de foto.  



 

Hier mag ik enkel naar binnen gaan als ik een sticker heb.  

     

In het museum zijn ook bewakers. Ik kan hen herkennen aan dit uniform. Op hun uniform staat een 

grote letter ‘V’. Zij dragen ook een naamkaartje. Zij letten er op dat ik de afspraken van het museum 

volg.  

  

Een bezoek aan het MSK duurt ongeveer 2 uur. Dat is ongeveer zo lang als een film. Het kan zijn dat 

mijn bezoek langer duurt als ik het zeer leuk vind. Het kan ook zijn dat mijn bezoek minder lang duurt 

als ik het minder leuk vind.  

  



IK BEZOEK HET MSK MET GIDS 

 

Mijn bezoek is op voorhand gereserveerd door mijn begeleider. Ik hoef geen ticket meer te kopen. 

Die stappen kan ik overslaan. Ik meld me gewoon aan bij de kassa. Ik wacht tot de gids bij mijn groep 

komt staan. 

 

Het kan zijn dat ik een sticker krijg. Die sticker kleef ik op mijn trui of T-shirt zodat de medewerkers 

van het museum deze sticker altijd zien. Het kan ook zijn dat ik geen sticker zal krijgen. Dat is oké. 

 

Het kan zijn dat er nog andere mensen meegaan met de gids. Dat is mijn groep. Ik zorg altijd dat ik bij 

de groep blijf. 



 

De gids zal uitleg geven. Ik heb dus geen audiogids nodig.  

   

De gids geeft bij elk deel uitleg. Ik doe mijn best om flink te luisteren. Als ik een vraag heb, mag ik de 

vraag stellen aan de gids. 

   

   

In het MSK is er heel veel te zien. Ik kan er beelden, schilderijen, wandtapijten en andere 

kunstwerken zien.  



 

In het MSK wordt het Lam Gods hersteld. Dit is een bekend schilderij dat uit meerdere delen bestaat. 

Deze delen noemen we luiken. Ik kan zien hoe de medewerkers van het MSK het schilderij herstellen 

in kamer 4. Het kan zijn dat we met de gids naar het Lam Gods gaan kijken. Het kan ook zijn dat we 

dit niet gaan doen. Als ik wil, kan ik in het begin van de rondleiding aan de gids vragen of we dit 

zullen doen.  

 

Dit is de ingang van kamer 4. 



 

In kamer 4 is het zeer donker.  

 

In die kamer mag ik geen foto’s nemen. Ik mag ook geen foto’s nemen zonder flits.  

     

In het museum zijn bewakers. Ik kan hen herkennen aan dit uniform. Op hun uniform staat een grote 

letter ‘V’. Zij dragen ook een naamkaartje. Zij letten er op dat ik de afspraken van het museum volg.  



   

In het museum staan verschillende zetels en stoelen. Daar mag ik op gaan zitten als ik wat moe wordt 

of als ik wil rusten. 

 

In het museum staan ook doorzichtige stoelen. Daar ga ik niet op gaan zitten. Die stoelen zijn voor de 

bewakers.  

 

In het MSK is veel echo omdat de zalen soms zeer groot zijn. Soms zijn er ook rondleidingen met gids 

bezig, dan hoor ik de gids ook in andere zalen praten. Als ik dit lastig vind, kan ik een koptelefoon 

opzetten die ik meeheb van thuis.  



   

In sommige zalen is veel licht. In sommige zalen is weinig licht. Op de sensorische kaart kan ik zien in 

welke zalen dit is. Dan kan ik ook zien wanneer ik van veel naar weinig licht ga of omgekeerd. Ik kan 

de sensorische kaart downloaden op de website van Toerisme voor Autisme.  

 

Een rondleiding met gids duurt ongeveer anderhalf uur. Dat is ongeveer zo lang als een film. Het kan 

zijn dat mijn rondleiding iets langer of minder lang duurt. Dat is oké.  

 

  



HOE GEBRUIK IK DE AUDIOGIDS? 

 

Ik heb gekozen voor een audiogids. Ik kan de audiogids gebruiken voor twee routes in het museum. 

Ik kan de audiogids gebruiken in de tijdelijke tentoonstelling of in de vaste tentoonstelling.  

 

In de tijdelijke tentoonstelling kan ik meer informatie horen over een kunstwerk door mijn audiogids 

te gebruiken. 

 

In de vaste tentoonstelling is er een ‘Musika’-tour. Die tour herken ik aan de muzieknoten op de 

plattegrond. Bij 10 kunstwerken kan ik naar muziek luisteren. 



 

De audiogids bestaat uit drie delen. De koptelefoon zet ik op.  

 

Het touwtje doe ik rond mijn nek. Zo speel ik de koptelefoon niet kwijt.  

 

Het derde deel is het bakje. Daarmee kan ik het volume van de gids luider of stiller zetten. Ik kan de 

uitleg ook pauzeren.  



 

Als ik bij een kunstwerk een plakkaat met een geluidssymbool zie staan, kan ik de audiogids 

gebruiken.  

 

Ik hou het bakje tegen de plakkaat. De uitleg of muziek zal automatisch starten.  

 

Op het einde van mijn bezoek leg ik de audiogids terug in de bak aan de kassa.  

  



WAAR VIND IK HET TOILET? 

 

In het museumgebouw is er een toilet verdieping -1 bij de vestiaire. Dit is het enige toilet in het 

museum. Als ik naar het toilet moet dan ga ik best eerst.  

 

Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik naar het toilet mag.  

  



HET RESTAURANT 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT 

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT 

  



IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT 

 

In MSK is een restaurant. Dit restaurant heet Mub’art. Ik zal iets eten en/of drinken in het restaurant.  

 

Ik kan naar het restaurant gaan via het museum. Dan ga ik naar verdieping -1. De ingang van het 

restaurant is tegenover de trap.  

   

Ik kan kiezen om binnen of buiten te zitten. 

  



IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT 

 

In MSK is een restaurant. De ingang van het restaurant is op verdieping -1 tegenover de trap. Als ik 

naar de vestiaire of het toilet ga, zal ik de ingang van het restaurant zien. Dit restaurant heet 

Mub’art. Ik zal niets eten en/of drinken in het restaurant.  

 

  



DE MUSEUMSHOP 

IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP 

  



IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP 

 

In het MSK is een museumshop. In die shop mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek.  

 

De ingang van de museumshop is links van de inkomhal.  

 

Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ………………… euro is.  



 

Ik betaal aan de kassa. 

  



IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP 

 

In het MSK is een museumshop. Ik zal niets kopen in de shop.  

  



EINDE VAN HET BEZOEK 

 

Het bezoek aan het MSK is gedaan. Ik ga naar naar de inkomhal.  

 

Als ik een audiogids heb, leg ik deze in de bak aan de kassa. 

 

Naast deze bak ligt een boek. Als ik wil, kan ik in het boek schrijven wat ik vond van mijn bezoek. Als 

ik niet wil, dan moet ik dat niet doen.  



 

Als ik iets in de kastjes van de vestiaire heb gestoken, haal ik eerst mijn materiaal uit de kastjes.  

 

Ik volg de uitleg op de affiche.  

 

Ik druk op de knop ‘ON’. 



 

Ik druk mijn nummercode in. 

 

Ik draai de hendel naar links. Mijn kast is open. Ik kan mijn materiaal uit de kast nemen.  

 

Ik ga terug naar de inkomhal.  



 

Ik ga door de glazen deur naar buiten. 

 

Ik ga met de trap naar beneden.  

Na mijn bezoek aan het museum ga ik naar …………………………………………………………………………. 

(activiteit). 

  



DE TERUGWEG 

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA TE VOET EN MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE TRAM 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 

 

  



 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn 

dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké.  

  



IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

 

Ik wandel naar de bushalte ‘Gent Ledeganckstraat’ 

   

Ik stap op de bus met nummer 55, 58, 70, 71, 72, 76, 77 of 78. Ik ga met de bus naar het station van 

Gent-Sint-Pieters. De rit duurt ongeveer 5 minuten. 

 

Ik wandel van de bushalte naar het station.  



 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit.  

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………………………………………….  



IK GA TE VOET EN MET DE TREIN 

 

Ik wandel naar de het station Gent-Sint-Pieters. De wandeling duurt ongeveer 15 minuten.   

 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit.  

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………………………………………….  

  



IK GA MET DE AUTO 

  ➔  

Ik stap van het MSK naar de parking waar onze auto geparkeerd staat.  

 

Ik ga met de auto naar …………………………………………………………………………………………………..(activiteit). 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.  



IK GA MET DE BUS 

 

Ik stap van het MSK naar de bushalte van de bus met nummer ……………..  

 

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

  



IK GA MET DE TRAM 

 

Ik stap van het MSK naar de tramhalte van de tram met nummer ……………..  

 

Ik stap op de tram.  

Ik ga met de tram naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

 

  



IK GA MET DE FIETS 

   

Ik ga naar de fietsenstalling. Ik zoek mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot open.   

 

Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. (activiteit).   



IK GA TE VOET 

 

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen 

veranderen. Dat is oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit 

schema. Zo maken we er samen een fijne dag van.  

 

 

 

 

 

 


