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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
OPGELET:	 In	dit	 stappenplan	wordt	 rekening	gehouden	met	de	meest	 recente	Coronamaatregelen.	Zodra	deze	

versoepeld worden, zal dit eveneens aangepast worden in het stappenplan.

Leuk	dat	je	hebt	besloten	om	naar	Bastion	VIII	te	gaan.	In	samenwerking	met	de	provincie	Oost-Vlaanderen	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 niets 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 het kind alles 

correct interpreteert en kan hij/zij vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust 

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

Ziezo,	nu	ben	je	helemaal	voorbereid	om	op	stap	te	gaan.	Toerisme	voor	Autisme	en	de	provincie	Oost-Vlaanderen	

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	Bastion	VIII.	Dit	is	een	natuureducatief	centrum	in	Dendermonde.	Hier	kan	ik	wandelen,	

spelen	en	zoveel	meer.	Veel	mensen	vinden	een	bezoek	aan	Bastion	VIII	leuk.	Deze	bundel	legt	me	uit	wat	ik	

allemaal	zal	doen	en	zien	in	Bastion	VIII.	Ik	bekijk	deze	bundel	goed	op	voorhand.	Zo	ben	ik	goed	voorbereid.	

VERTREK

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

Bastion	VIII.

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

gaan	met	mij	mee.	Ik	doe	mijn	best	om	te	vertrekken	naar	Bastion	VIII	om	

…….…………	(uur).	Het	kan	zijn	dat	we	een	klein	beetje	later	vertrekken.	

Dat is geen probleem.

Dendermonde is gelegen in 

het oosten van de provincie 

Oost-Vlaanderen.	

Dendermonde wordt op de 

kaart aangeduid met de rode 

marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De	route	naar	Bastion	VIII	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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MAATREGELEN CORONAVIRUS

Tijdens	mijn	bezoek	moet	ik	me	houden	aan	de	Coronamaatregelen.	
Mijn bezoek kan er dus iets anders uitzien dan normaal. 
Dat is oké. 
In dit stappenplan kan ik lezen hoe mijn bezoek er zal uitzien.

Een	bezoek	aan	Bastion	VIII	is	gratis.
Ik hoef mijn bezoek niet te reserveren op voorhand.

Op	het	domein	van	Bastion	VIII	hoef	ik	geen	mondmasker	aan	te	doen.
Als ik dat liever wel doe, mag ik een mondmasker aandoen. 
Als ik naar het toilet ga moet ik wel een mondmasker aan doen.

Honden	zijn	welkom	in	Bastion	VIII	als	ze	aan	de	leiband	blijven.



HOE GA IK NAAR BASTION VIII?

IK	GA	MET	DE	TREIN	EN	TE	VOET

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK	GA	TE	VOET
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HOE GA IK NAAR BASTION VIII?

Ik	ga	met	de	trein	naar	Bastion	VIII.	

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	Dendermonde.	

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Als	ik	van	de	trein	stap,	moet	ik	nog	10	minuten	stappen	tot	de	
ingang	van	Bastion	VIII.	
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HOE GA IK NAAR BASTION VIII?

IK GA MET DE AUTO
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Ik	ga	met	de	auto	naar	Bastion	VIII.	Ik	ga	niet	met	de	auto	op	de	
foto, maar met onze eigen auto. 

We	komen	aan	bij	de	ingang	naar	Bastion	VIII.	

Ik	parkeer	de	auto	in	de	buurt	van	Bastion	VIII.
In de straat kan ik parkeren met een parkeerschijf.



HOE GA IK NAAR BASTION VIII?

IK GA MET DE BUS
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Ik ga met de bus naar Bastion	VIII. 

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	ongeveer	…………	minuten	stappen	
tot	de	ingang	van	Bastion	VIII.	



HOE GA IK NAAR BASTION VIII?

IK GA MET DE FIETS
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Ik	ga	met	de	fiets	naar	Bastion	VIII.

Ik kom aan bij de ingang naar Bastion	VIII.

Ik	stap	van	mijn	fiets.
Ik	stap	met	mijn	fiets	door	de	poort.
Ik volg het pad rechtdoor.
Aan mijn linkerkant zie ik het infogebouw.
Daar	is	een	fietsenstalling.

Ik	zet	mijn	fiets	in	de	fietsenstalling.
Ik	doe	mijn	fiets	op	slot.

Er	zijn	twee	stopcontacten	voor	elektrische	fietsen	in	de	
fietsenstalling.



HOE GA IK NAAR BASTION VIII?

IK GA TE VOET
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Ik	ga	te	voet	naar	Bastion	VIII.



IK KOM AAN BIJ BASTION VIII: WAT NU?

Ik	kom	aan	bij	Bastion	VIII.
Dit	is	de	hoofdingang	van	Bastion	VIII.

AANKOMST

Voor	de	ingang	van	Bastion	VIII	staat	een	bord.
Dat	wil	zeggen	dat	het	Bastion	open	is.

Ik ga naar binnen via de poort.

Aan	het	hek	hangen	enkele	affiches.
Op	deze	affiches	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	de	
Coronamaatregelen.
Deze maatregelen worden ook in dit stappenplan uitgelegd.
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IK KOM AAN BIJ BASTION VIII: WAT NU?

Bastion	VIII	heeft	nog	een	ingang.
Deze ingang is aan de andere kant van het domein.
Deze poort is enkel in het weekend open.
Dat is oké.
Op weekdagen kan ik via de hoofdingang naar binnen gaan.

AANKOMST
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Bastion	VIII	sluit	om	16	uur	op	weekdagen.
Bastion	VIII	sluit	om	18	uur	in	het	weekend.
Ik let er op dat ik voor dat uur uit het domein ben.

Dit	is	de	plattegrond	van	Bastion	VIII.
Als	ik	de	plattegrond	op	voorhand	al	eens	wil	bekijken	kan
ik	hem	downloaden	via	deze	link:
https://www.toerismevoorautisme.be/wp-content/up-
loads/2020/08/Plattegrond-Bastion-VIII.pdf

Aan	de	ingang	van	Bastion	VIII	is	een	informatiecentrum.
Dit	is	het	informatiecentrum.
Tijdens	mijn	bezoek	is	dit	informatiecentrum	gesloten	door	de	
Coronamaatregelen.
Dat is oké.



MIJN BEZOEK AAN BASTION VIII

BEZOEK	AAN	BASTION	VIII

IK	ZAL	DE	NATUURKABAS	GEBRUIKEN	TIJDENS	MIJN	BEZOEK

EDUCATIEVE	ACTIVITEITEN	VOOR	KLASSEN

DOMEIN	RONDOM	BASTION	VIII
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MIJN BEZOEK AAN BASTION VIII

In	het	Bastion	VIII	kan	ik	veel	doen.
Ik kan er wandelen, spelen en 
zoveel meer!

MIJN BEZOEK

Ik	kan	naar	Bastion	VIII	komen	om	te	wandelen.
Er	zijn	vele	mooie	wandelpaden	in	Bastion	VIII.
Ik mag wandelen op de wandelpaden.
Ik mag ook wandelen in het bos.

Langs het wandelpad staan enkele banken.
Ik	mag	op	deze	banken	gaan	zitten	als	ik	dat	wil.
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MIJN BEZOEK AAN BASTION VIII

In	Bastion	VIII	is	een	bijenhal.

MIJN BEZOEK

Dit is de ingang naar de bijenhal.

Bezoekers zonder gids kunnen niet naar de bijenhal gaan.
Dat is oké.

In	Bastion	VIII	zijn	enkele	vijvers.
Ik kan rond de vijvers wandelen als ik dat wil.
Ik mag niet in de vijver zwemmen.
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MIJN BEZOEK AAN BASTION VIII

In	Bastion	VIII	is	een	insectenhotel.
Hier kan ik veel insecten vinden.

MIJN BEZOEK

In	sommige	delen	van	Bastion	VIII	kan	ik	een	hindernis	vinden.
Ik kan bijvoorbeeld tussen het riet op stenen stappen als ik dat wil.

Ik	kan	ook	spelen	in	het	bos	van	Bastion	VIII	als	ik	dat	wil.

In	Bastion	VIII	zal	ik	enkele	infoborden	
zien. Op deze infoborden kan ik meer
informatie	 lezen	 over	 de	 natuur	 in	
Bastion	VIII.
Ik	 kan	de	 informatie	op	dit	 infobord	
lezen als ik dat wil.
Ik kan ook vragen aan een begeleider 
om	deze	informatie	voor	te	lezen.
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MIJN BEZOEK AAN BASTION VIII

In	Bastion	VIII	is	een	moestuin.	
Ik kan kijken naar deze moestuin als ik dat wil.

MIJN BEZOEK

In	Bastion	VIII	zijn	enkele	heuvels	en	trappen.
Het	kan	dus	zijn	dat	 ik	af	en	toe	moet	klimmen	of	dalen	tijdens	
mijn wandeling op het domein.

In	Bastion	VIII	is	een	zithoek.
Ik	kan	hier	zitten	als	ik	dat	wil.

In	Bastion	VIII	zijn	2	bunkers.
In deze bunkers wonen vleermuizen.
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MIJN BEZOEK AAN BASTION VIII

De bunker is gesloten.
Ik kan niet naar binnen in de bunker.
Deze bunker is enkel te bezoeken met een gids.

MIJN BEZOEK

Tijdens	mijn	bezoek	aan	Bastion	VIII	kan	ik	materiaal	uitlenen	om	
insecten te bestuderen. 
Ik kan schepnetjes, insectenloepen en zoveel meer uitlenen.
Ik kan dit materiaal vragen aan het onthaalgebouw.

Omwille	van	de	huidige	Coronamaatregelen	is	het	tijdens	mijn	
bezoek niet mogelijk om dit materiaal te lenen.
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MIJN BEZOEK AAN BASTION VIII

Tijdens	mijn	bezoek	aan	Bastion	VIII	kan	ik	een	natuurkabas	lenen.
Een natuurkabas is een rugzak met verschillende opdrachten voor 
kinderen.	Deze	opdrachten	kan	ik	oplossen	in	Bastion	VIII.
De	opdrachten	kan	ik	op	voorhand	al	eens	bekijken	via	deze	link:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/811ecfd6-0145-4df3-
8141-a8fb0beab945/natuurkabas.pdf
Omwille	van	de	huidige	Coronamaatregelen	is	het	tijdens	mijn	
bezoek niet mogelijk om dit materiaal te lenen.

DE NATUURKABAS
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Ik kan een natuurkabas lenen aan het hoofdgebouw.
Dit	is	gratis.
Op het einde van mijn bezoek breng ik de natuurkabas terug naar 
het hoofdgebouw.

Al het materiaal dat ik 
nodig heb zit in de 
natuurkabas.



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

In	Bastion	VIII	zijn	er	verschillende	activiteiten	voor	klassen.
Deze	activiteiten	worden	volledig	op	maat	samengesteld.
Ik	zal	zo’n	activiteit	volgen.
Mijn	activiteit	gaat	over

.........................................................................................................

.........................................................................................................

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN VOOR KLASSEN
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Een	medewerker	van	Bastion	VIII	zal	mijn	klas	begeleiden	tijdens	
deze	activiteit.	
Deze medewerker kan ik herkennen aan het logo van de provincie 
Oost-Vlaanderen	dat	op	hun	T-shirt	of	trui	staat.

Het kan zijn dat er nog andere mensen meegaan met de 
medewerker. 
Dat is mijn groep. 
Ik	zorg	altijd	dat	ik	bij	de	groep	blijf.
Als	iedereen	van	mijn	groep	er	is,	start	de	activiteit.

De	medewerker	geeft	uitleg	over	wat	we	allemaal	zullen	doen.	
Ik	doe	mijn	best	om	flink	te	luisteren.	
Als ik een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan de medewerker.



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN VOOR KLASSEN
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Tijdens	de	activiteit	zal	ik	verschillende	dingen	kunnen	doen.
De leerkracht zal met mij overlopen wat ik allemaal zal doen.
In	dit	stappenplan	worden	de	drie	belangrijkste	activiteiten	
overlopen:
1.	Een	bezoek	aan	de	bijen
2. Op zoek naar dieren
3. Een bezoek aan de vleermuizen

Een	activiteit	met	mijn	klas	duurt	ongeveer	1	tot	2	uur.

Mijn	activiteit	zal	.................................................	duren.

Soms	kan	het	zijn	dat	er	veel	kinderen	in	Bastion	VIII	zijn.
Dan kan het druk zijn op het domein.
Ik kan mijn koptelefoon meebrengen als ik niet goed tegen veel 
lawaai kan.



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Ik	zal	tijdens	mijn	bezoek	aan	Bastion	VIII	een	bezoek	brengen	aan	
de bijen.
Samen met de gids mag ik binnen gaan in het domein van de bijen.

EEN BEZOEK AAN DE BIJEN
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Dit is de bijenhal.
We	blijven	altijd	aan	de	achterkant	of	zijkant	van	het	gebouw.
We gaan niet naar de voorkant van het gebouw.

Als	mijn	groep	rustig	is,	gaan	we	een	kijkje	nemen	in	de	bijenhal.

Dit is de bijenhal.
Hier staan de bijenkasten.
Het	kan	zijn	dat	de	gids	deze	kasten	zal	openen	tijdens	mijn	
bezoek.
Dat is oké.
Ik	ben	veilig.	De	bijen	zullen	me	niets	doen	als	ik	rustig	blijf.



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Het kan zijn dat de gids me tekeningen en materiaal zal tonen van 
de bijen.
Ik	doe	mijn	best	om	goed	op	te	letten.

EEN BEZOEK AAN DE BIJEN
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De	bijen	houden	van	stilte.
Als	ik	bij	de	bijen	ben,	doe	ik	mijn	best	om	stil	te	zijn.



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Ik	 zal	 tijdens	mijn	bezoek	aan	Bastion	VIII	 op	
zoek gaan naar dieren. 
Ik krijg hiervoor materiaal van de medewerker 
van	Bastion	VIII.

OP ZOEK NAAR DIEREN
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Ik krijg ook een tabel om te kijken welke dieren ik gevonden heb.

Sommige kinderen gaan op zoek naar dieren in het water.

Sommige kinderen gaan op zoek naar dieren in het bos.



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Sommige kinderen gaan op 
zoek naar dieren in de 
composthoop.

OP ZOEK NAAR DIEREN
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Ik	zal	tijdens	mijn	bezoek	aan	Bastion	VIII	op	zoek	gaan	naar	dieren	

in .....................................................................................................



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Tijdens	mijn	bezoek	aan	Bastion	VIII	zal	ik	een	bezoek	brengen	aan	
de bunkers.

EEN BEZOEK AAN DE BUNKER
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In deze bunker wonen vleermuizen.
Met een gids mag ik in deze bunker een bezoek brengen aan de 
vleermuizen.

De	vleermuizen	houden	van	stilte.
Als	ik	in	de	bunker	ben,	doe	ik	mijn	best	om	stil	te	zijn.

Dit is de binnenkant van de bunker.
Hier kan het donker zijn.
Dat is oké.



EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Vlakbij	Bastion	VIII	ligt	een	groot	park.	
Dit park heet ‘Brusselse Forten’.
Ik kan hier wandelen als ik dat wil.

DOMEIN RONDOM BASTION VIII
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Ik kan naar dit park gaan via de poort aan de achterkant van 
Bastion	VIII.
Deze poort is enkel in het weekend open.



WAAR VIND IK HET TOILET?

In	Bastion	VIII	is	een	toilet.	
Dit toilet is in het onthaalgebouw.

HET TOILET
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Dit is de ingang van het onthaalgebouw.

Ik kan hier naar het toilet gaan.

Binnen in het gebouw draag ik een 
mondmasker	als	ik	ouder	ben	dan	12	jaar.



WAAR KAN IK ETEN?

Ik	kan	picknicken	op	het	domein	van	Bastion	VIII.
Er zijn enkele picknicktafels op het domein.
Het kan zijn dat deze picknicktafels bezet zijn.
Dat is oké.
Dan zoek ik een picknickplek in het gras of picknick op een andere 
plek.

IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN
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Ik doe het afval van mijn picknick in de vuilbakken aan het 
onthaalgebouw.

Barbecueën	is	niet	toegelaten	in	Bastion	VIII.	
Dat is oké.



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn	bezoek	aan	Bastion	VIII	is	gedaan.	
Ik ga terug naar de ingang van het domein.
Ik ga via dezelfde weg terug naar buiten.

EINDE

Bastion	VIII	sluit	om	16	uur	op	weekdagen.
Bastion	VIII	sluit	om	18	uur	in	het	weekend.
Ik let er op dat ik voor dat uur uit het domein ben.
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DE TERUGWEG
IK	GA	TE	VOET	EN	MET	DE	TREIN	

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

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 GA TE VOET EN MET DE TREIN
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Ik	wandel	naar	het	station	van	Dendermonde.
Het	is	ongeveer	10	minuten	stappen.

Ik ga met de trein naar	mijn	volgende	activiteit.	

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



DE TERUGWEG

IK GA MET DE AUTO

35

Ik	stap	van	Bastion	VIII	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.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

36

Ik	stap	van	Bastion	VIII	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.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

37

Ik	ga	naar	mijn	fiets.	Ik	doe	mijn	fietsslot	open.		

Ik	ga	met	de	fiets	naar	……………………………………………………………….	

(activiteit).	



DE TERUGWEG

IK GA TE VOET

38

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.	
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