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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar Design Museum Gent te gaan. In samenwerking met Design Museum Gent 

stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze activiteit voor te bereiden. Hieronder lees je hoe je dit 

stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Je selecteert 

de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. Met selecteren bedoelen we dat je een keuze maakt tussen welke 

pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je tijdens het 

afdrukken niet mist. Ditzelfde kan je ook doen met het ‘Afsprakendocument’. Niet alle afspraken zijn nodig om te 

visualiseren voor jou of je kind. Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen.

Vervolgens druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. Je drukt ook de afspraken af als je hiervan 

gebruik wil maken. Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de 

pagina’s niet door elkaar geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. Daarnaast 

moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin 

in wanneer je op daguitstap zal gaan en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippellijnen 

in. Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. Je leest wat er onder staat en tekent dat uur 

op de klok.   

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast 

bent om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit 

doe je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

kinderen, dan neem je dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles correct 

interpreteren en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen 

tijdens je uitstap. Dit is echter geen vereiste om je uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en de medewerkers van Design 

Museum Gent wensen je alvast veel plezier! Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, 

stuur ons dan gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar Design Museum Gent. Dit is een museum in het centrum van Gent. In dit museum kan ik 

veel voorwerpen zien van verschillende ontwerpers vanaf de vijftiende eeuw tot nu. Deze bundel legt me uit wat 

ik allemaal zal zien en doen in Design Museum Gent. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed 

voorbereid. 

VERTREK

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

Design Museum Gent.

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) 

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar Design Museum 

Gent om …….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrek-

ken. Dat is geen probleem.

Gent is gelegen in het midden 

van de provincie Oost-

Vlaanderen. Gent wordt op de 

kaart aangeduid met de rode 

marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar Design Museum Gent 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. 

ROUTE
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Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon meenemen naar het museum. In Design 
Museum Gent is veel echo, hoor ik soms de vloer kraken en hoor ik soms het 
geluid van de airco. Een koptelefoon kan me helpen als ik hier last van heb.  



HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?
IK GA MET DE TREIN EN DE TRAM

IK GA MET DE TRAM EN DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE TRAM

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?

Ik ga met de trein naar Design Museum Gent. 

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

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

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

IK GA MET DE TREIN EN DE TRAM

Ik wandel naar de tramhalte van tram 1.
Ik stap op de tram. 
De rit duurt ongeveer 15 minuten. 
Ik stap af aan halte ‘Gent Gravensteen’.
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Als ik van de tram stap, moet ik nog een beetje stappen tot de 
ingang van Design Museum Gent. 



HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?

Ik ga met de trein naar Design Museum Gent. 

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

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

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

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte van bus 3, 17, 
18, 38 of 39. 
Deze bushalte heet ‘Gent Dampoort perron 3’. 
Ik stap op de bus. 
De rit duurt ongeveer 7 minuten. 
Ik stap af aan halte ‘Gent Korenmarkt’.
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Als ik van de bus stap, moet ik nog een beetje stappen tot de 
ingang van Design Museum Gent. 



HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?

Ik ga met de auto naar Design Museum Gent. Ik ga niet met de 
auto op de foto, maar met onze eigen auto. Als we in de buurt 
van Design Museum Gent zijn, zoeken we naar parking voor de 
auto. De dichtstbijzijnde parkingen zijn ‘parking Vrijdagmarkt’ of 
‘parking Sint-Michiels’.

IK GA MET DE AUTO

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog een korte tijd stappen tot 
de ingang van Design Museum Gent. 
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HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?

Ik ga met de bus naar Design Museum Gent. 

Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). 

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………... (bushalte).

IK GA MET DE BUS
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Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer ………… minuten 
stappen tot de ingang van Design Museum Gent. 



HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?

Ik ga met de tram naar Design Museum Gent. Ik wandel naar de 

tramhalte van tram …………. (tramnummer). Ik stap op de tram. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………... (tramhalte).

IK GA MET DE TRAM

Als ik van de tram stap, moet ik ongeveer ………… minuten 
stappen tot de ingang van Design Museum Gent.
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HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?

Ik ga met de fiets naar Design Museum Gent. 

IK GA MET DE FIETS
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Als ik aan Design Museum Gent ben, zet ik mijn fiets in de 
fietsenstalling. Ik doe mijn fiets op slot. 

Ik stap naar de ingang van het Design Museum. 



HOE GA IK NAAR DESIGN MUSEUM GENT?

Ik ga te voet naar Design Museum Gent.

IK GA TE VOET

13



IK KOM AAN BIJ DESIGN MUSEUM GENT: WAT NU?

We komen aan bij Design Museum Gent. Ik herken Design 
Museum Gent aan de banners die aan het gebouw hangen met 
het logo van Design Museum Gent.

AANKOMST

Dit is het logo van Design Museum Gent. 

Dit is de ingang van Design Museum Gent. Ik ga naar binnen. De 
poort staat niet altijd volledig open. 

Aan de rechterkant van de inkomhal hangt een affiche. Op die 
affiche kan ik zien welke tentoonstellingen ik op dat moment in 
het museum kan bezoeken. Naast deze affiche hangt een 
televisiescherm waarop een kort filmpje wordt afgespeeld. 
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IK KOM AAN BIJ DESIGN MUSEUM GENT: WAT NU?

Ik ga door de deur voor me. 

AANKOMST

Ik ben in een gang. Rechts is de kassa en de start van het 
museumbezoek. 

Links is een toegang naar de vestiaire, een trap en een tijdelijke 
tentoonstellingsruimte. 

De deur voor me gaat naar de binnentuin en de toiletten. 

15



IK KOM AAN BIJ DESIGN MUSEUM GENT: WAT NU?

Ik ga eerst door de opening aan de rechterkant naar de kassa. 

AANKOMST

Bij de kassa is er ook een winkel. Ik spreek af met mijn begeleiders 
of ik iets mag kopen in de winkel op het einde van mijn bezoek. 

Dit is de kassa. Ik koop een ticket aan de kassa. 

Het ticket in Design Museum Gent is een sticker. De sticker kan 
een andere kleur hebben dan de sticker op de foto. Ik krijg de 
sticker van de meneer of de mevrouw aan 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. 
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IK KOM AAN BIJ DESIGN MUSEUM GENT: WAT NU?

Een bezoek aan Design Museum Gent kan uit 2 delen bestaan: een 
bezoek aan de collectiepresentaties en een bezoek aan de 
tijdelijke tentoonstellingen. In dit stappenplan kan ik zien hoe de 
collectiepresentaties er uit zien. 

AANKOMST

Sommige tentoonstellingen in Design Museum Gent zijn tijdelijk. 
Dat wil zeggen dat ik ze maar tijdens een bepaalde periode kan 
zien. Nadien is er een andere tentoonstelling in Design Museum 
Gent. Op de website van Design Museum Gent kan ik zien welke 
tentoonstellingen er op dit moment in het museum te bezoeken 
zijn. De website van Design Museum Gent kan er anders uitzien 
dan op de foto.

Als ik dat wil, kan ik een stappenplan van deze tijdelijke 
tentoonstelling downloaden op de webiste van Toerisme voor 
Autisme. Dat stappenplan heet ‘Tijdelijk Stappenplan’. Naast deze 
titel staat de naam van de tentoonstelling. 

Aan de kassa kan ik ook een plattegrond van het museum nemen. 
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IK KOM AAN BIJ DESIGN MUSEUM GENT: WAT NU?

Dit is de plattegrond van het museum. Op deze plattegrond kan ik 
zien welke tentoonstelling op welke verdieping is en waar de 
trappen zijn. Ik kan ook zien waar de toiletten, kassa en winkel 
zijn. Op de achterkant van de plattegrond kan ik meer informatie 
lezen over de tentoonstellingen. 

AANKOMST

Als ik dat wil, kan ik aan de kassa ook het museumspel voor 
kinderen vragen. Ik ontvang dan een foldertje. 

Als ik dat niet wil, dan moet ik dat niet doen. In het museum staan 
meerdere playmobielpopjes verstopt. Ik kan op zoek gaan naar 
deze popjes en het kunstwerk. Welk popje hoort bij welk 
voorwerp? Noteer in het foldertje het cijfertje in het juiste vakje. 
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Via deze link (https://www.youtube.com/watch?v=TZmjg9RK-yo) 
kan ik een filmpje bekijken over het museumspel. 



IK KOM AAN BIJ DESIGN MUSEUM GENT: WAT NU?

Ik heb een ticket gekocht. Ik ga naar de vestiaire. Ik ga terug naar 
de gang. Ik ga door de opening aan de andere kant van de gang. 
Links is de vestiaire. 

AANKOMST

Daar zijn verschillende kasten waarin ik mijn spullen kan opbergen 
als ik dat wil. Ik kan mijn jas ook aan de kapstok hangen.

Ik zoek een kastje dat open is. Ik leg mijn materiaal in de kast. Het 
kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn of haar spullen in 
hetzelfde kastje steekt. 
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Ik steek een muntje van 1 euro aan de binnenkant van de kast. Dat 
muntje krijg ik op het einde van mijn bezoek terug als ik de kast 
terug open doe. 



IK KOM AAN BIJ DESIGN MUSEUM GENT: WAT NU?

Ik doe de kast dicht en sluit met de sleutel. 

AANKOMST

Ik hou de sleutel goed bij. Ik heb de sleutel terug nodig op het 
einde van mijn bezoek om de kast terug open te doen. 

Als ik met een hele grote groep kom, zoals bijvoorbeeld een klas, 
dan kan het zijn dat we onze rugzakken in deze kast steken. 
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Mijn bezoek kan beginnen. Ik ga terug naar de kassa. Tegenover 
de kassa is de start van het museumbezoek.  



MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 
IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT

In Design Museum Gent is 
er heel veel te zien. Ik kan er 
verschillende voorwerpen en 
meubels zien. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

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

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. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

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.

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Het museum bestaat uit een oud gedeelte en een nieuw gedeelte.

In het oude gedeelte zal ik vooral donkere muren zien. 

In het oude gedeelte ligt een houten vloer. Die houten vloer kraakt 
als iemand er op stapt. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

In het nieuwe gedeelte zijn bijna alle muren, trappen en vloeren 
wit. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Er zijn twee collectiepresentaties 
in Design Museum Gent: Object 
Stories en Maarten Van Severen 
& Co. 

Design Museum Gent heeft 4 verdiepingen:, verdieping -1, 
gelijkvloers, verdieping 1 en verdieping 2. De collectiepresentatie 
Object Stories is op verdieping 1. De collectiepresentatie Maarten 
Van Severen & Co is op verdieping 2. 

Dit is de start van de collectiepresentatie Object Stories op 
verdieping 1. Ik ga eerst naar rechts om een brochure te nemen. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

In deze gang staan 5 zuilen. Bij elke zuil kan ik een andere 
brochure nemen die een andere route voorstelt. Elke brochure 
volgt een weg tussen verschillende kunstwerken die bij het thema 
van de zuil horen. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Bij elke zuil liggen brochures in de kleur van de zuil.

Ook speelt er een filmpje over het thema van de zuil. 

De gele zuil is bedoeld voor kinderen en is onderdeel van het 
museumspel. In deze collectiepresentatie wordt het museumspel 
uitgebreid. De uitleg voor het spel kan je in de brochure lezen.
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

Als ik een brochure 
heb gekozen, ga ik 
terug naar de 
tentoonstellingsruimte 
van Object Stories

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Bij de voorwerpen in de tentoonstelling staat altijd een plakkaat 
met meer informatie. Van elk voorwerp is een lijntekening te 
vinden op dit plakkaat. Het cijfer naast het getekende voorwerp 
komt overeen met een cijfer bij de tekst. Zo kan ik meer informatie 
lezen over het voorwerp. 

Naast de nummers kleven ook gekleurde stickers. Deze kleuren 
komen overeen met de kleur van de brochures die je aan het 
begin van de tentoonstelling kan nemen. Als de kleur 
overeenkomt met de brochure die jij hebt gekozen, weet je dat er 
meer informatie over dit voorwerp staat in je brochure. 

Op het einde van deze tentoonstellingsruimte kan ik naar een film 
kijken. In deze ruimte is het een beetje donker. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

Ik kan op de stoel of op het krukje gaan zitten om de film te 
bekijken. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Dit is de start van de collectiepresentatie ‘Maarten Van Severen & 
Co’. Deze collectiepresentatie is op verdieping 2. 

Rechts van de trap kan ik een brochure nemen met meer 
informatie over de tentoonstelling.

In het midden van de zaal is een groene, glazen vloer. Ik mag op de 
vloer stappen. Op deze vloer ligt ook een tapijt. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

Op dit tapijt mag ik niet stappen. Ik doe mijn best om rond het 
tapijt te stappen. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Bijna op het einde van deze ruimte zal ik een afbeelding zien van 
een naakte vrouw. 

Op het einde van deze tentoonstellingsruimte is een hoek met 
enkele televisieschermen en tablets. Ik kan gaan zitten en een 
koptelefoon opzetten om naar de film te kijken. Voor de televisie 
links op de foto hierboven heb ik geen koptelefoon nodig. 

In deze collectiepresentatie ligt naast de voorwerpen een klein 
kaartje met meer informatie over het voorwerp. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

In Design Museum Gent is geen lift. Als ik naar beneden of boven 
wil, dan ga ik met de trap. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Er is een traphal in het nieuwe gedeelte van het museum. 

Er is ook een trap in het oude gedeelte van het museum. Dit is een 
houten trap. 

Soms lijkt het alsof ik op sommige banken of stoelen kan gaan 
zitten. Ik moet echter goed kijken over een geen doorzichtig touw 
over de bank of stoel hangt. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

Als ik een touw zie, dan wil dat zeggen dat ik niet op de bank of de 
stoel mag gaan zitten. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Bij sommige voorwerpen hangen tablets. Ik mag de tablets 
aanraken om het beeld te doen verschuiven. 

In Design Museum Gent is veel echo, hoor ik soms de vloer kraken 
en hoor ik soms het geluid van de airco. 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. Ik kan ook de sensorische kaart 
downloaden op de website van Toerisme voor Autisme. Op die 
kaart kan ik zien waar ik welk geluid kan horen. 

In sommige zalen is veel licht. In sommige zalen is weinig licht. 
Op de sensorische kaart kan ik zien in welke zalen dit is. Ik kan de 
sensorische kaart downloaden op de website van Toerisme voor 
Autisme. De lichtprikkels van de tijdelijke tentoonstellingen kan ik 
terugvinden in het stappenplan van elke tijdelijke tentoonstelling.
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

In het museum zijn ook tijdelijke tentoonstellingen. Als ik deze 
tijdelijke tentoonstellingen wil zien, dan download ik het 
stappenplan op de website waarop staat ‘Tijdelijk Stappenplan’. 

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS

Aan de ingang van de tentoonstelling staat de naam van de 
tentoonstelling. Dit is niet altijd dezelfde naam als hierboven op 
de foto. Deze tentoonstellingen herken ik aan de datum die onder 
de titel van de tentoonstelling staat.

In het museum zijn ook erfgoedbewakers. Ik kan hen herkennen 
aan een uniform. Zij letten er op dat ik de afspraken van het 
museum volg. 

Soms kan het zijn dat een voorwerp weg is uit de 
tentoonstellingsruimte. Dat is omdat kunstwerken soms stuk 
gaan. Dan moeten ze hersteld worden. Soms zijn de kunstwerken 
in bruikleen en te zien in een ander museum. Dat is oké. Ik kan 
altijd een andere keer terugkomen om dat kunstwerk te zien. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

Een bezoek aan Design Museum Gent duurt ongeveer 
anderhalf uur 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 MUSEUM ZONDER GIDS
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT

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.

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Ik krijg een sticker. Die sticker kleef ik op mijn trui of T-shirt zodat 
de medewerkers van het museum deze sticker altijd zien.

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 geeft uitleg. Ik doe mijn best om flink te luisteren. Als ik 
een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan de gids.
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Het museum bestaat uit een oud gedeelte en een nieuw gedeelte.

In het oude gedeelte zal ik vooral donkere muren zien. 
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In Design Museum Gent is 
er heel veel te zien. Ik kan er 
verschillende voorwerpen en 
meubels zien. 



MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

In het oude gedeelte ligt een houten vloer. Die houten vloer kraakt 
als iemand er op stapt. 

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

In het nieuwe gedeelte zijn bijna alle muren, trappen en vloeren 
wit. 

Er zijn twee 
collectiepresentaties in Design 
Museum Gent: Object Stories 
en Maarten Van Severen & Co. 

Design Museum Gent heeft 4 verdiepingen: verdieping -1, 
gelijkvloers, verdieping 1 en verdieping 2. De collectiepresentatie 
Object Stories is op verdieping 1. De collectiepresentatie Maarten 
Van Severen & Co is op verdieping 2. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

In Design Museum Gent is geen lift. Als ik naar beneden of boven 
wil, dan ga ik met de trap. 

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Er is een traphal in het nieuwe gedeelte van het museum. 

Er is ook een trap in het oude gedeelte van het museum. Dit is een 
houten trap. 

Soms lijkt het alsof ik op sommige banken of stoelen kan gaan 
zitten. Ik moet echter goed kijken over een geen doorzichtig touw 
over de bank of stoel hangt. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

Als ik een touw zie, dan wil dat zeggen dat ik niet op de bank of de 
stoel mag gaan zitten. 

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

In het museum zijn ook erfgoedbewakers. Ik kan hen herkennen 
aan het 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 Design Museum Gent is veel echo, hoor ik soms de vloer kraken 
en hoor ik soms het geluid van de airco. 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. Ik kan ook de sensorische kaart 
downloaden op de website van Toerisme voor Autisme. Op die 
kaart kan ik zien waar ik welk geluid kan horen. 

In sommige zalen is veel licht. In sommige zalen is weinig licht. 
Op de sensorische kaart kan ik zien in welke zalen dit is. Ik kan de 
sensorische kaart downloaden op de website van Toerisme voor 
Autisme. 
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MIJN BEZOEK AAN DESIGN MUSEUM GENT 

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS
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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. 



WAAR VIND IK HET TOILET?

In het museumgebouw is er een toilet op het gelijkvloers 
(binnentuin). Dit is het enige toilet in het museum. Als ik naar het 
toilet moet dan ga ik best eerst. 

HET TOILET
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Ik ga naar de binnentuin door de deur links van de kassa. 

Ik ben in de binnentuin. 

Het toilet is aan de linkerkant van de binnentuin.



WAAR VIND IK HET TOILET?

Dit is de ingang van de toiletten. 

HET TOILET
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In de toiletten kan ik mijn handen drogen met een blazer. Deze 
blazer maakt veel lawaai. 

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



DE WINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE WINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE WINKEL
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DE WINKEL

In Design Museum Gent is een winkel. In die shop mag ik iets 
kopen op het einde van mijn bezoek. 

IK MAG IETS KOPEN IN DE WINKEL
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De winkel is in de kamer van de kassa. Rechts van de kassa is ook 
nog een kleine kamer. Deze kamer is ook een deel van de winkel. 

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

Ik betaal aan de kassa.



DE WINKEL

In Design Museum Gent is een winkel. Ik zal niets kopen in de 
winkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE WINKEL
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EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan Design Museum Gent is gedaan. Ik ga naar naar 
de uitgang. 

EINDE

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

Aan de uitgang 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. 

Ik ga door de deur naar buiten. Na mijn bezoek aan het museum 
ga ik naar …………………………………………………………………………. 
(activiteit).
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE TRAM EN DE TREIN 

IK GA MET DE BUS EN 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
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

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. 
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar de tramhalte ‘Gent Gravensteen’.

IK GA MET DE TRAM EN DE TREIN

Ik stap op de tram. De rit duurt ongeveer 15 minuten. 

Ik stap af aan het station van Gent-Sint-Pieters.

Ik wandel van de tramhalte naar het station.

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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

Ik wandel naar de bushalte van bus 3, 17, 18, 38 of 39. 
De bushalte heet ‘ Gent Korenmarkt’.

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer 7 minuten. Ik stap af 
aan halte ‘Gent Dampoort’. Ik wandel van de bushalte naar het 
station.

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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

Ik stap van Design Museum Gent naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit). Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen 
auto.
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DE TERUGWEG

Ik stap van Design Museum Gent naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

Ik stap van Design Museum Gent naar de tramhalte van de tram 

met nummer …………….. 

IK GA MET DE TRAM

Ik stap op de tram. 

Ik ga met de tram naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fietsenstalling. Ik zoek mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot 
open. 
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Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. 
(activiteit).  



DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET
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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. 
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