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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het M HKA. Dit is het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. De naam van dit 

museum wordt uitgesproken als ‘Muka’. In dit museum kan ik veel kunstwerken zien. Deze bundel legt me uit wat 

ik allemaal zal doen en zien in het M HKA. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

Op .................................................................................................................... (datum) ga ik naar het M HKA.

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

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het M HKA om ......................................................................... (uur).

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

ROUTE

De route naar het M HKA 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.



BENODIGDHEDEN

Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon en zonnebril meenemen naar het museum. Sommige kunstwerken in het 

museum maken lawaai. Sommige kunstwerken in het museum stralen fel licht uit. Een zonnebril en koptelefoon 

kunnen me helpen als ik hier last van heb.  



HOE GA IK NAAR HET M HKA?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE TREIN EN DE TRAM 

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 HET M HKA?

Ik ga met de trein naar het M HKA. 

Ik stap op in het station van 

………………………………………………………....

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 …….

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

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



HOE GA IK NAAR HET M HKA?

Ik ga met de trein naar het M HKA. 

Ik stap op in het station van 

………………………………………………………....

Ik stap uit in het station van 

……………………………………………………….... 

IK GA MET DE TREIN EN DE TRAM

Als ik van de trein stap, stap ik naar de tramhalte van tram 
…….

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

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



HOE GA IK NAAR HET M HKA?

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

IK GA MET DE AUTO

Als we bij het M HKA zijn, zoeken we naar parking voor de 
auto. 
Voor het M HKA was er lange tijd een gratis parking. 
Deze parking is intussen betalend en kleiner geworden. 

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



HOE GA IK NAAR HET M HKA?

Ik ga met de bus naar het M HKA. 

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

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

IK GA MET DE BUS

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



HOE GA IK NAAR HET M HKA?

Ik ga met de tram naar het M HKA. 

Ik wandel naar de tramhalte van tram …………. (tramnummer).

Ik stap op de tram. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

IK GA MET DE TRAM

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



HOE GA IK NAAR HET M HKA?

Ik ga met de fiets naar het M HKA. 

IK GA MET DE FIETS

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

Ik stap naar de ingang van het M HKA. 



HOE GA IK NAAR HET M HKA?

Ik ga te voet naar het M HKA.

IK GA TE VOET



IK KOM AAN BIJ HET M HKA: WAT NU?

We komen aan bij het M HKA. Ik herken het M HKA aan de 
grote letters die op het gebouw staan. 

AANKOMST

De ingang voor bezoekers is aan de rechterkant van dit 
gebouw. Op de foto hierboven zie ik twee ingangen. Via de 
linkeringang kan ik rechtstreeks via een lange trap naar het 
dakterras en M HKAFE gaan. 

Dit is de rechteringang. Dit is de ingang van het museum 
M HKA. Ik ga naar binnen door de schuifdeur.

Ik ben in een inkomhal. 
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IK KOM AAN BIJ HET M HKA: WAT NU?

Aan de rechtermuur kan ik de plattegrond van het museum 
zien. Hierop kan ik zien welke delen van het museum ik gratis 
kan bezoeken. Dat zijn de gearceerde delen van de 
plattegrond. Ik kan ook zien op de plattegrond voor welke 
delen in het museum ik moet betalen. Dat zijn de delen van 
de plattegrond die niet gearceerd zijn. 

AANKOMST

Links van deze plattegrond is de vestiaire. 

Daar zijn verschillende kasten waar ik mijn spullen in kan 
opbergen als ik dat wil. Als ik een grote rugzak, een paraplu 
of een ander groot voorwerp mee heb, dan moet ik dit in een 
kastje opbergen. Zo zal ik de kunstwerken niet per ongeluk 
kapot maken. Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep 
zijn of haar spullen in hetzelfde kastje steekt.

Om het kastje te sluiten heb ik een muntstuk van 1 euro 
nodig. Dat krijg ik op het einde van mijn bezoek terug als ik 
het kastje terug open doe. 



IK KOM AAN BIJ HET M HKA: WAT NU?

Ik sluit het kastje. 

AANKOMST

Ik bewaar de sleutel goed. Die sleutel heb ik op het einde van 
mijn bezoek nodig om het kastje terug open te doen.

Ik ga terug naar de inkomhal. 

Ik stap door de schuifdeuren aan de linkerkant van de 
inkomhal. 



IK KOM AAN BIJ HET M HKA: WAT NU?

Ik ben in een grote kamer. In deze kamer is niet veel licht. 

AANKOMST

Voor mij zie ik een zuil met verschillende pijlen op. Die pijlen 
tonen waar de verschillende tentoonstellingen zijn. 

Rechts is de balie. Ik ga eerst naar de balie. 

Een bezoek aan het M HKA kan uit twee delen bestaan: de 
gratis tentoonstelling en de betalende tentoonstellingen. Aan 
de balie kies ik welke tentoonstelling ik wil zien. De gratis 
tentoonstelling bestaat uit de collectie. Voor de betalende 
tentoonstellingen moet ik een ticket hebben. 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. 
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IK KOM AAN BIJ HET M HKA: WAT NU?

Ik zeg aan de meneer of mevrouw aan de balie welke 
tentoonstelling ik wil zien. Als ik kies voor de betalende 
tentoonstellingen, dan betaal ik eerst aan de balie.

AANKOMST

Het ticket van de betalende tentoonstellingen is een sticker. 
De kleur van deze sticker kan anders zijn dan de kleur van de 
sticker op de foto. Ik krijg de sticker van de meneer of 
mevrouw aan de balie. 

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 
gratis tentoonstelling bezoek, dan krijg ik geen sticker. 

Als ik meer informatie wil over de betalende 
tentoonstellingen, dan download ik de bundel op de website 
van Toerisme voor Autisme dat ‘Stappenplan M HKA Betalend’ 
heet. Naast deze titel staat de naam van de tentoonstelling. 



MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

In het museum kan ik veel te weten komen over de 
kunstwerken. Er zijn enkele informatieborden in het museum. 
Als ik meer wil leren over iets, dan lees ik de tekst op de muur. 

MIJN BEZOEK

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.

Soms zijn er geen informatieteksten bij de kunstwerken. Dan 
kan het zijn dat er een brochure of postkaart is over de 
tentoonstelling. Als ik meer wil weten over de kunstwerken, 
dan lees ik de informatie in de brochures. Deze brochures zijn 
ook in 3 talen. Ik neem de brochure in het Nederlands. 

Bij de meeste kunstwerken staat een klein bordje. Op dat 
bordje staat de naam van de kunstenaar, de titel van het 
kunstwerk en het jaar waarin het kunstwerk gemaakt is. Er 
staat ook een QR-code. Deze kan ik inscannen met een 
smartphone. Zo kan ik nog meer informatie over het 
kunstwerk bekomen.
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MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

Als er veel kunstwerken aan de muur hangen, 
dan hangt er geen bordje naast met informatie. 
Dan zie ik wel een blad hangen met nummers 
op en symbolen. Deze symbolen komen 
overeen met de kunstwerken aan de muur. 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. 

MIJN BEZOEK

Bij sommige kunstwerken of televisieschermen hangt een 
koptelefoon. Ik kan de koptelefoon opzetten om het geluid 
van het kunstwerk te horen. 

In sommige zalen staat een draagbare airco. Ze bestaan in 
verschillende vormen en kleuren. Alle airco’s maken een 
blazend geluid. De airco zorgt ervoor dat de temperatuur 
in de zaal altijd hetzelfde blijft. Dit is om de kunstwerken te 
beschermen.

In het museum zijn ook bewakers. Ik kan 
hen herkennen aan hun zwarte kleren en 
badge. Soms kan het zijn dat er 
jobstudenten de kunstwerken in het M HKA 
bewaken. Zij dragen een wit of zwart hemd. 
De bewakers letten er op dat ik de 
afspraken van het museum volg. 



MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

Soms kan het zijn dat een kunstwerk weg is uit de 
tentoonstellingsruimte. Dat is omdat kunstwerken soms stuk 
gaan. Dan moeten ze hersteld worden. Dat is oké. Ik kan altijd 
een andere keer terugkomen om dat kunstwerk te zien. 

MIJN BEZOEK

Een bezoek aan het M HKA 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. 

In het M HKA kan ik naar 
boven en beneden gaan 
met de trap of met de lift. 

De trap is achter de balie. 



MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

Er zijn twee liften in het M HKA. De eerste lift is aan de 
rechterkant van de balie. 

MIJN BEZOEK

De tweede lift kan ik vinden als ik door de opening naast de 
balie ga. De lift is om de hoek aan de linkerkant.  

Deze lift is groter. Hier kan ik met een buggy of rolstoel 
gemakkelijk in. 

Deze lift stopt enkel op de verdiepingen met een even 
nummer. Dit is de benedenverdieping, verdieping 2, 
verdieping 4 en verdieping 6.  

In elke lift hangt een kleine affiche waarop ik 
kan lezen wat ik op elke verdieping kan zien.



MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

Het begin van de gratis tentoonstelling is aan de linkerkant 
van de grote ruimte waar de balie is. 

GRATIS TENTOONSTELLING

Dit is de start van de gratis tentoonstelling. De gratis 
tentoonstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de 
permanente collectie. Het tweede deel is de wisselende 
collectiepresentatie. 

Aan de achterkant van de zuil 
in het midden van de ruimte 
kan ik een museumgids 
nemen. In deze museumgids 
kan ik meer informatie lezen 
over het museum en de gratis 
collectie.

Naast deze zuil is de start van de permanente collectie. 
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MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

Op de binnenkant van de omslag van de museumgids kan ik 
de plattegrond zien van de permanente collectie. 
Vanaf pagina 6 begint de uitleg over de kunstwerken. 

GRATIS TENTOONSTELLING

De ruimte van de permanente collectie is donker. Sommige 
kunstwerken geven zelf licht. Op de andere kunstwerken staan 
spots. Zo kan ik de kunstwerken toch zien. 

Dit is kunstwerk 23. Dit kunstwerk staat in een zeer donkere 
gang. 

Dit is kunstwerk 2 (foto links) 
en kunstwerk 24 (foto rechts). 
Deze kunstwerken stralen een 
fel licht uit. Als ik dit wil, kan ik 
hier een zonnebril opzetten die 
ik mee heb van thuis.
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MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

Dit is kunstwerk 3. De projector projecteert dia’s op de muur. 
Elke keer wanneer de dia verandert, hoor ik een klikkend 
geluid. 

GRATIS TENTOONSTELLING

Op de website van Toerisme voor Autisme kan ik een 
sensorische kaart downloaden van de permanente collectie. 
Dat wil zeggen dat ik kan zien op de kaart in welke stukken van 
de collectie er veel lawaai is en veel licht is. 

In de ruimte links van de permanente collectie is een 
wisselende collectiepresentatie. Dit is de ingang van deze 
presentatie. Als ik in deze kamer stap, zal ik van een 
donkere kamer naar een kamer met veel licht gaan. Als ik 
in deze kamer stap, zal ik van een donkere kamer naar een 
kamer met veel licht gaan. Als ik deze tentoonstelling wil zien, 
dan download ik het stappenplan op de website waarop staat 
‘Stappenplan MHKA Wisselende Collectiepresentatie 1’.

Dit is de ingang van het derde deel van de gratis tentoon-
stelling. Dit is ook een wisselende collectiepresentatie. Als ik 
in deze kamer stap, zal ik van een donkere kamer naar een 
kamer met veel licht gaan. Als ik deze tentoonstelling wil zien, 
dan download ik het stappenplan op de website waarop staat 
‘Stappenplan MHKA Wisselende Collectiepresentatie 2’. 



MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

De andere tentoonstellingsruimtes in het museum zijn 
betalend. Daarvoor ga ik door de opening aan de linkerkant 
van de balie. Hier zijn vooral betalende tentoonstellingen. Als 
ik deze betalende tentoonstellingen wil zien, dan download 
ik het stappenplan op de website waarop staat ‘Stappenplan 
MHKA Tijdelijk’. Daarna staat dan de naam van de betalende 
tentoonstelling.

ANDERE RUIMTES

Er zijn niet alleen 
tentoonstellingen die betalend 
zijn in deze ruimte. Er is ook 
een ‘Centrum Kunstarchieven 
Vlaanderen’, een ‘Salon’ en 
een ‘Auditorium’. 

Het ‘Centrum Kunstarchieven Vlaanderen’ is op de 
benedenverdieping. Dit is de kamer achter de zwarte, glazen 
deur. 

Ik kan niet naar binnen gaan, maar ik kan wel door de glazen 
deur kijken. 
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MIJN BEZOEK AAN HET M HKA

Het ‘Salon’ is op de eerste verdieping. Gezinnen kunnen naar 
dit salon komen om creatief te spelen. Als ik wil, kan ik hier 
naartoe gaan. Ik spreek af met mijn begeleiders of ik dit mag 
doen of niet. 

ANDERE RUIMTES

Dit is het salon. In het salon kan ik verschillende opdrachten 
en spelletjes doen. Deze opdrachten en spelletjes  veranderen 
elke drie of vier maanden. Het kan dus zijn dat als ik nog eens 
naar het M HKA ga dat ik andere opdrachten en spelletjes kan 
doen. 

In het ‘Salon’ hoor ik veel lawaai van de andere ruimtes onder 
en boven het ‘Salon’. 

Het ‘Auditorium’ is op de derde verdieping. Dit is de ingang 
van het ‘Auditorium’. In het ‘Auditorium’ worden lezingen 
gegeven. Deze ruimte is geen onderdeel van het 
museumbezoek. 
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In het museumgebouw is er een 
toilet op de benedenverdieping en 
op de vierde verdieping. 

HET TOILET

Het toilet op de benedenverdieping is dichtbij de grote kamer 
waar de balie is. 

Ik stap door de opening en ga naar rechts. Daar zijn deuren 
naar de toiletten. 

Het toilet op de vierde verdieping is achter de bar naar rechts. 
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WAAR VIND IK HET TOILET?

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

HET TOILET



DE CAFETARIA
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA
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DE CAFETARIA

Op de vierde verdieping van het M HKA is een cafetaria. Deze 
cafetaria heet M HKAFE. Het M HKAFE is open van 11 uur tot 
18 uur. Tijdens de openingsuren kan ik altijd iets bestellen om 
te drinken. Ik kan iets bestellen om te eten tussen 12 uur en 
15 uur. Ik zal iets eten en/of drinken in de cafetaria. 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

Ik bestel aan de bar.

Ik kan kiezen om binnen of 
buiten te zitten.

Als ik het buiten wat koud heb, kan ik een dekentje nemen. 
Op het einde van mijn bezoek leg ik het dekentje terug.



DE CAFETARIA

Om naar de cafetaria te gaan kan ik de lift nemen aan de 
rechterkant van de balie. 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

De tweede lift kan ik vinden als ik door de opening naast de 
balie ga. De lift is om de hoek aan de linkerkant.  

Deze lift is groter. Hier kan ik met een buggy of rolstoel 
gemakkelijk in. Deze lift stopt enkel op de verdiepingen met 
een even nummer. Dit is de benedenverdieping, verdieping 2, 
verdieping 4 en verdieping 6.  

In elke lift hangt een kleine affiche waarop ik 
kan lezen wat ik op elke verdieping kan zien.



DE CAFETARIA

Ik kan ook met de trap gaan. Dan ga ik door de opening aan 
de linkerkant van de balie. Hiervoor moet ik niet betalen. 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

De trap is aan de rechterkant. Ik ga met de trap naar de vierde 
verdieping. 

Ik kan ook rechtstreeks van de Leuvenstraat naar het M HKAFE 
gaan. Dan ga ik door deze opening en neem ik de trap naar 
boven. Ik ga met de trap naar de vierde verdieping. 



DE CAFETARIA

Op de vierde verdieping van het M HKA is een cafetaria. Deze 
cafetaria heet M HKAFE. Ik zal niets eten en/of drinken in de 
cafetaria. 

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA



DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

In het M HKA is een kleine souvenirwinkel naast de balie aan 
de linkerkant en de rechterkant. In die winkel mag ik iets 
kopen op het einde van mijn bezoek. 

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL



DE SOUVENIRWINKEL

In het M HKA is een souvenirwinkel. Ik zal niets kopen in de 
winkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL



EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het M HKA is gedaan. Ik ga naar buiten via de 
schuifdeur in de grote kamer waar de balie is. 

EINDE

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

Ik neem mijn muntje terug uit het kastje.

Na mijn bezoek aan het museum ga ik naar 

…………………………………………………………………………. (activiteit).



DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE TRAM 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. 



DE TERUGWEG

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer ………..  

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar het station van 

.................…………………………………………………………………….......…..

 De rit duurt ongeveer …………. minuten.

Ik wandel van de bushalte naar het station. 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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



DE TERUGWEG

Ik wandel naar de tramhalte van de tram met nummer ………..  

IK GA MET DE TRAM EN DE TREIN

Ik stap op de tram. 

Ik ga met de tram naar het station van 

.....…………………………………………………………………………………………..

 De rit duurt ongeveer …………. minuten.

Ik wandel van de tramhalte naar het station. 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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



DE TERUGWEG

Ik stap van het M HKA 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.



DE TERUGWEG

Ik stap van het M HKA 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.



DE TERUGWEG

Ik stap van het M HKA 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.



DE TERUGWEG

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

IK GA MET DE FIETS

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



DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET



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. 


