
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN 
DESIGN MUSEUM GENT: 

HOME STORIES EN HET BUREAU



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In Design Museum Gent is een tijdelijke tentoonstelling. 
Dat wil zeggen dat ik de tentoonstelling alleen maar kan 
bezoeken tijdens een bepaalde periode. Daarna zal ik deze 
tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken. Dan is er een 
andere tentoonstelling. Dit stappenplan gaat over de 
tentoonstellingen ‘Home Stories’ en ‘Het Bureau. 
In dit stappenplan kan ik lezen wat ik allemaal zal zien in deze 
tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen kan ik zien in Design 
Museum Gent tot 22 augustus 2021.

HOME STORIES EN HET BUREAU

Om deze tentoonstelling te bekijken moet ik een ticket kopen.
Ik koop dit ticket online.
In het stappenplan met de coronamaatregelen kan ik lezen hoe 
ik dit moet doen. 
Mijn ticket wordt gecontroleerd aan de balie.
Daarna begint mijn bezoek aan de tentoonstelling. 

Tijdens mijn bezoek aan Design Museum Gent moet ik de 
coronamaatregelen volgen. 
Op de website van Toerisme voor Autisme kan ik een 
stappenplan downloaden waarin deze maatregelen worden 
uitgelegd. 

Ik kan de tentoonstelling bezoeken op verdieping -1 en 
verdieping 0. 
De zalen die bij de tijdelijke tentoonstelling horen zijn 
aangeduid op de plattegrond hiernaast.
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Aan de linkerkant van de ingang kan ik een plattegrond van het 
museum nemen als ik dat wil.

Dit is de ingang van de tentoonstelling.
Deze ingang is rechts van de balie.

Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling volg ik de pijlen.
Er is een vast parcours.

Dit is de eerste kamer van de tentoonstelling.
Hier is veel licht.

INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

HOME STORIES EN HET BUREAU
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In de volgende zaal liggen de boekjes voor het gratis 
Museumspel.
Dit is een spel voor kinderen en hun families.
Ik kan hierover meer lezen in het algemeen stappenplan.

In deze zaal staat een zetel die afgeschermd wordt door een 
koord. 
Ik blijf achter het koord om naar de zetel te kijken.

Als ik dat wil kan ik een boekje nemen.
Ik kies voor het boekje waarboven staat ‘NL’.
Dat is een boekje in het Nederlands.
Naast de boekjes liggen kleurpotloden.
Ik kan ook kleurpotloden nemen.

Ik ga verder naar de tentoonstelling.
Ik stap van een ruimte met minder licht naar een ruimte met 
veel licht. 

INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING
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Ik breng een koptelefoon mee naar het museum als ik hier niet 
zo goed tegen kan.
Ik kan deze koptelefoon aandoen tijdens mijn bezoek.

Vanaf deze gang hoor ik veel geluiden. 
Ik hoor muziekgeluiden en geluiden van films door elkaar.

Hier begint de eerste tentoonstelling.
Deze tentoonstelling heet ‘Home Stories’.
Op de muur staat meer informatie geschreven over de 
tentoonstelling.
Ik kan deze informatie lezen als ik dat wil.

Dit is de tentoonstelling.
In deze tentoonstelling kan ik filmfragmenten bekijken, foto’s 
aan de muur, maquettes van huizen en zoveel meer.
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Als ik dat wil, kan ik op een zwarte kruk zitten om naar een film 
te kijken.

In de tentoonstelling kan ik films kijken. 

Op de muur naast de film staat uitleg over de film.
Hierop kan ik ook zien hoe lang de film duurt.

In het midden van de zaal staat een interieur van Verner 
Panton.
Bezoekers aan de tentoonstelling mogen door dit interieur 
stappen.
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik mag in het interieur stappen.
Ik mag ook gaan zitten in het interieur. 

In de tentoonstelling staan enkele stoelen.
Ik mag op deze stoelen gaan zitten als ik dat wil.
In de tentoonstelling staat 1 rode stoel op een sokkel. 
Deze stoel hoort bij de tentoonstelling.
Ik ga niet op deze stoel gaan zitten.
Ik mag enkel gaan zitten op de stoelen die rechtstreeks op de 
grond staan. 

Er mogen maximum 4 mensen op hetzelfde moment in het
interieur stappen.
Soms kan het zijn dat ik even moet wachten.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.  

Ik doe mijn schoenen uit om in het interieur te stappen.
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik ben klaar op verdieping 0.
Ik ga naar verdieping -1.

Ik doe mijn best om geen andere bezoekers te kruisen op de 
trap.
Als iemand anders naar boven komt, wacht ik bovenaan de trap 
om naar beneden te gaan.

HOME STORIES EN HET BUREAU

Ik ben op verdieping -1.
Hier kan ik het vervolg van de tentoonstelling bezoeken.

In deze tentoonstelling is een kleine kamer.
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik mag in deze kamer kijken van aan de deur.
Ik mag niet in deze kamer stappen.

Ook op verdieping -1 kan ik enkele films bekijken. 

HOME STORIES EN HET BUREAU

Naast elk scherm hangt een bordje.
Op dit bordje staat hoelang de film duurt.

Als ik dat wil, kan ik op een zwarte kruk zitten om naar de film 
te kijken.
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING
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Ik ben klaar op verdieping -1.
Ik ga met de trap naar boven naar verdieping 1. 
Ik ga dus met 2 trappen naar boven. 
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Op verdieping 1 kan ik kiezen naar waar ik ga.
Als ik de vaste tentoonstelling wil zien, ga ik eerst naar links.
Dan bezoek ik de vaste tentoonstelling op verdieping 1 en 
verdieping 2. 
Daarna ga ik naar rechts om de andere tijdelijke 
tentoonstelling te bezoeken.
Als ik de vaste tentoonstelling niet wil zien, ga ik meteen naar 
rechts.

Ik ga verder door de gang.
Op het einde van de gang is een deur.

Net voor deze deur kan ik informatie lezen over de 
tentoonstelling die start achter de deur.
Dat is de tentoonstelling ‘Het Bureau’.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik ga van het nieuwe gedeelte van het museum naar het oude 
gedeelte. 
In het oude gedeel stap ik op een houten vloer.
Deze vloer kraakt als ik erop stap.

In deze tentoonstelling kom ik meer te 
weten over hoe het bureau is veranderd 
over de jaren heen.
Ik zie verschillende bureaustijlen.
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In de zaal helemaal op het einde van de gang kan ik veel 
voorwerpen zien liggen zoals briefopeners en typemachines.
Bij deze voorwerpen staan cijfers.
Deze cijfers komen overeen met de plaats van het voorwerp in 
de zaal.

Op de muur in deze zaal staat meer informatie over elk 
voorwerp bij het nummer van het voorwerp.
Zo kan ik meer te weten komen over het voorwerp.
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In de laatste kamer van deze tentoonstelling kan ik een 
filmfragment bekijken.
Dit filmfragment wordt geprojecteerd op een tafel.

Om binnen te gaan in deze kamer doe ik overschoenen aan.
Zo bescherm ik de vloer van deze tentoonstelling.
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Deze overschoenen vind ik in de mand tegenover de deur.

Ik neem 2 overschoenen uit de mand.
Ik mag kiezen uit welke mand ik deze overschoenen neem.
Ik doe de overschoenen over mijn schoenen aan. 
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Nu mag ik binnen gaan in de kamer.

Als ik klaar ben, ga ik terug naar buiten.
Als ik buiten ben, doe ik de overschoenen af.
Ik doe ze terug in de mand.
Ik mag kiezen in welke mand ik de overschoenen leg.
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Ik ben op het einde van mijn bezoek.
Ik ga met de trap naar beneden.
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Als ik dat wil, kan ik tijdens mijn bezoek ook de vaste 
tentoonstellingen bezoeken.
Dan gebruik ik het algemene stappenplan. 


