
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN BEZOEK AAN HET MUSEUM VOOR 

NATUURWETENSCHAPPEN 

  



WAT GA IK DOEN EN WANNEER? 

 

Binnenkort ga ik naar het Museum voor Natuurwetenschappen. Dit is een museum in Brussel waar ik 

veel te weten zal komen over dinosaurussen, de mens, en zoveel meer. Veel kinderen vinden een 

bezoek aan het Museum voor Natuurwetenschappen leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal 

zal doen en zien in het Museum voor Natuurwetenschappen. Ik bekijk deze bundel goed op 

voorhand. Zo ben ik goed voorbereid.  

 

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar het Museum voor 

Natuurwetenschappen.  

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

doe mijn best om te vertrekken naar het Museum voor Natuurwetenschappen om …….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem. 

  



De route naar het Museum voor Natuurwetenschappen 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.   



HOE GA IK NAAR HET MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN? 

IK GA MET DE TREIN  

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 

  



IK GA MET DE TREIN  

 

Ik ga met de trein naar het Museum voor Natuurwetenschappen.  

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

Ik stap uit in het station van Brussel-Luxemburg.  

 

Als ik van de trein stap, wandel ik naar het Museum voor Natuurwetenschappen. Het is ongeveer 

tien minuten stappen van het station naar het museum. Dat is niet zo ver.   

  

 

  



IK GA MET DE AUTO 

 

Ik ga met de auto naar het Museum voor Natuurwetenschappen. Ik ga niet met de auto op de foto, 

maar met onze eigen auto. 

 

Als we in Brussel zijn, zoeken we naar parking voor de auto.  

 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van het Museum voor 

Natuurwetenschappen.    



IK GA MET DE BUS 

 

Ik ga met de bus naar het Museum voor Natuurwetenschappen. 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 Museum voor 

Natuurwetenschappen.  

  



IK GA MET DE FIETS 

 

Ik ga met de fiets naar het Museum voor Natuurwetenschappen. Als ik aan het Museum voor 

Natuurwetenschappen ben, doe ik mijn fiets op slot en stap ik naar de ingang van het Museum voor 

Natuurwetenschappen.  

  



IK GA TE VOET 

 

Ik ga te voet naar het Museum voor Natuurwetenschappen. 

 

Als ik een wegwijzer zie waarop staat ‘museum’ en daarnaast een symbool van een dinosaurus. Dan 

ben ik er bijna.  

  



IK KOM AAN BIJ HET MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN: WAT NU? 

 

We komen aan bij het Museum voor Natuurwetenschappen. Ik herken de ingang door de grote 

dinosaurus voor de ingang.  

 

Ik ga binnen via de deur aan de linkerkant of rechterkant van het standbeeld. Daarna ga ik door een 

schuifdeur.  

 

We gaan eerst naar de kassa van het Museum voor Natuurwetenschappen. Ik wacht tot ik een ticket 

krijg.  



 

Aan de kassa ligt een plattegrond van het museum. Als ik wil, kan ik hier een plattegrond nemen.  

 

Na de kassa wandel ik naar beneden met de trap. Daar kom ik in een grote zaal. 

 

Eerst ga ik naar de vestiaire. Dit is gratis. Als ik spullen nodig heb in het museum, dan hou ik dit bij 

mij. Ik wacht tot het mijn beurt is. 



 

Als de meneer of mevrouw achter de balie naar mij komt, geef ik mijn jas en rugzak af.  

 

De meneer of mevrouw geeft aan mij een kaartje. Dit kaartje kan een ander nummer hebben dan op 

de foto. Dit kaartje hou ik goed bij. Na mijn bezoek krijg ik alles terug. Het kan zijn dat er mensen in 

het museum rondlopen die wel hun rugzak of jas bij hebben. Dat is oké. 

 



Ik kan mijn spullen ook in een locker steken.  

 

Rechts naast de vestiaire zie ik allemaal papieren boekjes aan de muur. Hier kan ik ook een 

plattegrond van het museum nemen.  

 

Ik kan ook een quizboekje voor kinderen nemen waarin ik vragen over het museum kan 

beantwoorden als ik dat leuk vind.  

 

Na de vestiaire ga ik naar de mensen van de ticketcontrole. Dit is net naast de vestiaire.  



 

Ik toon mijn ticket en de mevrouw of meneer van het museum laat me binnen.  

 

In het museum kan ik de weg vinden door naar de bollen op de grond te kijken. Daar staat een 

nummer in. Het grootste nummer in het midden is de plek waar ik op dat moment ben. Dit is 

hetzelfde nummer als op de plattegrond. Op de 2 buitenste kringen staan pijlen met daaronder een 

nummer of figuur. Die pijlen tonen me de weg naar die plek. Er zijn nummers van 1 tot en met 18.  

 

Dit symbool toont mij waar het toilet is. Als ik naar het toilet moet, kijk ik naar de cirkel op de grond 

en volg de pijl die het toilet toont. Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik naar het toilet mag.  



 

Ik kan de nummers in volgorde volgen. Soms kan ik een nummer niet vinden. Ik kan het nummer niet 

vinden in het museum en ook niet op de plattegrond. Andere mensen kunnen het ook niet vinden. 

Dat is normaal. Niet alle nummers tussen 1 en 18 bestaan in het museum. Nummer 10 is 

bijvoorbeeld niet te vinden in het museum. Dan ga ik gewoon op zoek naar een nummer dat er wel 

is.  

 

Nummer 16 is de tijdelijke tentoonstelling. Dit wil zeggen dat deze tentoonstelling er niet altijd is. 

Voor deze tentoonstelling moet ik extra betalen. Dan heb ik een speciaal ticket. Met een gewoon 

ticket kan ik hier niet binnen. Op het moment dat deze foto getrokken was, ging de tentoonstelling 

over apenstreken. Het kan zijn dat dit tijdens mijn bezoek iets anders is. Ik kijk op de website van het 

museum om te zien welke tentoonstelling er tijdens mijn bezoek is.  



 

In het museum is een lift. Als ik naar een hogere verdieping wil, kan ik de trap gebruiken of de lift. 

Zaal nummer 9 is gemakkelijk te vinden als ik de lift gebruik. Die lift brengt me helemaal tot boven in 

het museum. Daar is zaal nummer 9. 

 

Het volledige parcours duurt ongeveer 3 tot 4 uur. Dat is ongeveer zo lang als ik naar school moet op 

woensdagvoormiddag. 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.  



 

Dit is de plattegrond van het museum. Op sommige plekken hangt dit aan de muur in het museum. Ik 

kan ook een plattegrond aan de kassa van het museum vragen.  

 

In het museum is er heel veel te zien. Ik kan er leren over dinosaurussen en over dieren. Ik kan er ook 

leren over de biodiversiteit in een stad. Dit wil zeggen dat er veel verschillende dieren in dezelfde 

stad kunnen leven. Ik kan ook leren over mineralen.  



 

In het museum kan ik veel dingen zelf doen en proberen. Koptelefoons in het museum kan ik 

opzetten. Ik hoor hierdoor geluiden of informatie over een voorwerp. 

 

In het museum is een kleine zandbak. Deze is in het begin van zaal 3. In de zandbak kan ik het skelet 

van een dinosaurus zoeken. Ik probeer er op te letten dat ik mijn schoenen uit doe in de zandbak.  

 

In het museum kan ik zeer veel leren. Er zijn veel informatieborden in het museum. Als ik meer wil 

leren over iets, dan lees ik de tekst waarbij N of NL staat. Die tekst is in het Nederlands. Soms staat er 



geen N of NL bij. Dan probeer ik zelf te zoeken welke tekst in het Nederlands staat. Als ik dit wil, kan 

ik aan mijn begeleiders vragen om de tekst voor mij voor te lezen.  

    

 

Er zijn ook computers in het museum. Op de computer kan ik soms spelletjes spelen of informatie 

horen over een voorwerp in het museum. Als ik informatie in het Nederlands wil horen, dan druk ik 

op het knopje waar N of NL bij staat.  

 

In het museum kan ik veel spelletjes doen. Dan verbind ik bijvoorbeeld een dinosaurus met zijn eten 

door alle twee de knoppen samen in te drukken. Als ik juist ben, dan zal er een groen licht branden. 

Als ik fout ben, dan zal er een rood licht branden.  



 

In het museum kan ik soms ook audiofonen vinden. Dat zijn bakjes die geluid spelen in het 

Nederlands als ik op de N druk. Het werkt dus zoals een koptelefoon die je niet op je hoofd moet 

zetten.  

  

Het kan zijn dat sommige voorwerpen of spelletjes in het museum stuk zijn. Dan kan ik er niet mee 

spelen. Dat is oké. Dan ga ik op zoek naar iets dat niet kapot is. 

 

Soms staan voorwerpen in het museum in hoge kasten. Dan zie ik iets misschien niet zo goed. In het 

museum staan blokken. Ik mag daarop staan als ik beter wil zien.  



 

In zaal 9 is een vloer van glas. Daar kan ik gewoon over wandelen. Ik zal er niet door vallen.  

 

Soms worden nieuwe zalen gemaakt in het museum. Dan kan het zijn dat ik ergens niet naar binnen 

kan. Dan ga ik gewoon naar een andere zaal. De werken kan ik herkennen aan de olifant met de gele 

helm.  

 

Soms moeten voorwerpen in het museum hersteld worden. Dan liggen ze niet in de tentoonstelling. 

Dat is normaal. Het kan zijn dat als ik nog eens kom naar het museum, dat voorwerp er dan wel is.  



 

In de zaal van de mens zijn soms enge dingen te zien zoals bijvoorbeeld een echt hart. Als ik daar niet 

goed tegen kan, dan ga ik enkel in de eerste zaal binnen met de houten poppen. Ik ga niet verder. 

  

In de zaal van de mens staan drie hokken die lijken op pashokjes. Als ik naar binnen ga, plaats ik mijn 

handen op de metalen plaat. Soms zal er wat lucht gespoten worden. Dat zal geen pijn doen.  

  



WAAR VIND IK HET TOILET? 

 

Dit symbool toont mij waar het toilet is. Als ik naar het toilet moet, kijk ik naar de cirkel op de grond 

en volg de pijl die het toilet toont. Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik naar het toilet mag.  

  



IK ZAL IETS ETEN IN HET DINOCAFE  

 

Na ons bezoek gaan we iets eten in het Dinocafé.  

  



DE SOUVENIRSWINKEL 

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

  



IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

 

In het Museum voor Natuurwetenschappen is een souvenirwinkel. In die winkel mag ik iets kopen op 

het einde van mijn bezoek. Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ………………… euro is.  

  



IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

 

In het Museum voor Natuurwetenschappen is een souvenirwinkel. Ik zal niets kopen in de 

souvenirwinkel.  

  



EINDE VAN HET BEZOEK 

 

Als ik klaar ben om te vertrekken, ga ik mijn spullen halen aan de vestiaire. Ik geef het kaartje af aan 

de meneer of mevrouw van de vestiaire. Die gaat mijn spullen halen. De meneer of mevrouw geeft 

mijn spullen terug aan mij. 

 

Het bezoek aan het museum is gedaan. Ik ga door de twee schuifdeuren naar buiten. 

 

Buiten stap ik over de brug naar de parking of de straat.   



DE TERUGWEG 

IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

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 TREIN 

 

Als ik over de brug van het museum ben, stap ik naar het station. Het is ongeveer tien minuten 

stappen van het museum naar het station. Dat is niet zo ver.   

 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. Ik stap op in het station van Brussel-Luxemburg.  

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



IK GA MET DE AUTO 

 ➔  

Ik stap naar de auto op de parking.  

 

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 Museum voor Natuurwetenschappen 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 FIETS 

   

Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn slot 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.  

 

 

 

 

 

 

 


