


HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN?
Leuk dat je hebt besloten om naar M Leuven te gaan.  
In samenwerking met de provincie Vlaams- Brabant 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… 
Daarnaast kan je ook kiezen of jullie iets gaan eten/drinken in het M-café, 
of jullie iets kopen in de souvenirwinkel en dergelijke meer. Indien je 
in gezinsverband naar M Leuven gaat, heb je een segment met meer 
informatie over een gezinsbezoek. 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.



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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 provincie Vlaams-Brabant 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 M Leuven. Dit is een kunstmuseum in Leuven met een mix 
tussen oude en hedendaagse kunstwerken. Veel mensen vinden een bezoek aan 
M Leuven leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in M Leuven. 
Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid.

Vertrek
Op  (datum) ga ik naar M Leuven.

(gezelschap) 
gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar 
M Leuven om (uur). Het kan zijn dat we een klein beetje 
later vertrekken. Dat is geen probleem.

Route
Leuven is een stad in de provincie Vlaams-Brabant.  
Leuven wordt op de kaart aangeduid met de rode marker

De route naar M Leuven 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.
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HOE GA IK NAAR M LEUVEN

Ik ga met de fiets 

Ik ga te voet

Ik ga met de bus

Ik ga met de trein 

Ik ga met de auto 
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HOE GA IK NAAR M LEUVEN?
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 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 Leuven.

Als ik van de trein stap, moet ik nog  
15 minuten stappen tot de ingang van  
M Leuven.
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HOE GA IK NAAR M LEUVEN?
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 auto
Ik ga met de auto naar M Leuven. Ik ga 
niet met de auto op de foto, maar met 
onze eigen auto. We komen aan bij M 
Leuven. We parkeren onze auto op een 
parking in de buurt. Parking Ladeuze is de 
dichtstbijzijnde parking.

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog  
een klein beetje stappen tot de ingang van 
M Leuven.
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HOE GA IK NAAR M LEUVEN?
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 bus
Ik ga met de bus naar M Leuven.  
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 
M Leuven.
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HOE GA IK NAAR M LEUVEN?
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 fiets
Ik ga met de fiets naar M Leuven.  
De rit duurt ongeveer minuten.

Ik ben aan M Leuven.  
Ik zet mijn fiets aan de kant.  
Ik doe mijn fiets op slot.
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HOE GA IK NAAR M LEUVEN?
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 te voet
Ik ga te voet naar M Leuven.  
De rit duurt ongeveer minuten. 
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IK KOM AAN BIJ M LEUVEN: WAT NU? 
Aankomst

Dit is M Leuven.

Ik ga door de poort tussen de pilaren  
naar binnen.

Ik ga met de trap naar beneden.

De deur voor me gaat automatisch  
open als ik er voor sta. De deur draait weg 
van me open. Ik stap naar binnen.
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IK KOM AAN BIJ M LEUVEN: WAT NU? 
Aankomst

In de smalle gang ga ik naar rechts.

Ik ga door de schuifdeur verder naar de 
inkomhal van het museum.

De kassa is links voor me.  
Ik ga eerst naar de kassa.

Aan de kassa koop ik een ticket.  
Ik kan ook wachten tot mijn begeleider  
een ticket voor me heeft gekocht.  
Het ticket in M Leuven is een sticker.  
Dat kan 1 van de 6 soorten op de foto 
hiernaast zijn. De kleur van de sticker kan 
ook anders zijn. Ik kan zelf niet kiezen welke 
sticker ik zal krijgen. Dat wisselt elke dag.
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IK KOM AAN BIJ M LEUVEN: WAT NU? 
Aankomst

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.

Ik heb een ticket gekocht. Ik ga naar de 
vestiaire. Ik ga naar de vestiaire met de trap 
rechts van de kassa.

Ik ga met de trap naar beneden.

Daar zijn verschillende kasten waar ik 
mijn spullen in kan opbergen als ik dat wil. 
Ik zoek een kastje dat vrij 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 KOM AAN BIJ M LEUVEN: WAT NU? 
Aankomst

Om de kast te sluiten stop ik 1 euro of een 
jeton in de gleuf bovenaan. Het muntje valt 
daarna in het bakje.

Als ik geen 1 euromunt heb kan ik een jeton 
gebruiken. Deze liggen in het midden van 
de ruimte. 

Ik doe de deur toe en sluit.

De sleutel haal ik van de deur en  
geef ik aan een van mijn begeleiders.  
Als ik het kastje weer open doe, krijg ik  
mijn munt terug.
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IK KOM AAN BIJ M LEUVEN: WAT NU? 
Aankomst

Ik ga terug naar boven.

Ik loop langs de onthaalbalie naar het 
blauwe meubel.

Naast de onthaalbalie staat een blauw 
meubel. Dit is een stand met audiogidsen. 
Als ik dat wil kan ik een audiogids 
gebruiken tijdens mijn museumbezoek. 
Met de audiogids kan ik meer informatie 
verkrijgen over de kunstwerken. Soms 
staat er bij de stand een medewerker van 
het museum. Deze persoon kan me meer 
informatie geven over de audiogids. Als ik 
een audiogids wil gebruiken, kan ik verder 
in dit stappenplan lezen hoe ik dit doe.
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IK KOM AAN BIJ M LEUVEN: WAT NU? 
Mijn bezoek

Aan de stand van de audiogidsen kan ik 
ook een brochure met plattegrond van het 
museum nemen.

Ik neem de brochure in het Nederlands.  
Alle tentoonstellingen worden met een 
letter gevolgd door een cijfer aangeduid op 
de kaart. Ik kan weten welke tentoonstelling 
waar is door in de lijst onder de plattegrond 
het bijhorende nummer of letter te zoeken.

Tegen de muur, links van de onthaalbalie 
staat een rood meubel dat bedoelt is voor 
families met kinderen. Er staat ook een 
rode tafel met stoeltjes. Op deze tafel 
liggen opdrachtkaartjes en potloden die ik 
mag gebruiken. Ik kan ook spelen met de 
magneten. 

In M Leuven zijn er verschillende 
tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen 
worden af en toe vervangen door nieuwe 
tentoonstellingen. Via deze link kom ik 
op de website van M en kan ik zien welke 
tentoonstellingen er op dit moment in  
M Leuven zijn.

https://www.mleuven.be/programma


MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

Er zijn op dit moment vijf langlopende 
tentoonstellingen. Dat wil zeggen dat 
deze tentoonstellingen ten minste te 
bezoeken zijn in het museum tot 31 maart 
2024. Deze tentoonstellingen worden in dit 
stappenplan overlopen.

Er zijn ook altijd enkele kortlopende 
tentoonstellingen. Dat wil zeggen dat 
deze tentoonstellingen te bezoeken 
zijn in het museum voor slechts enkele 
maanden. Deze tentoonstellingen worden 
niet in dit stappenplan overlopen. Als ik 
meer informatie wil over de kortlopende 
tentoonstellingen kan dat online via  
deze link. 

In M Leuven zijn er twee verschillende 
manieren om in de museumzalen te 
geraken. Dat kan via de trap of via de lift.
Afhankelijk van welke manier ik kies, start 
ik in een andere zaal. Als ik met de trap wil 
gaan start ik tegenover het rode meubel.
Ik ben nu op verdieping -1 en ga met de trap 
naar verdieping 0.

Als ik met de lift wil gaan start ik rechts  
van het rode meubel. Ik wandel tot op het 
einde van de gang. Op het einde van de 
gang staat rechts van mij een piano.  
Soms kan het zijn dat iemand hierop aan 
het spelen is terwijl ik in het museum ben. 
Dat is niet altijd zo. 

https://www.mleuven.be/programma?0=1&type[]=1&date_ranges_start_op=overlaps&date_ranges_start[min]=last%20Monday&date_ranges_start[max]=next%20Sunday&daterange=Deze%20week&date_ranges_end_op=%3D&sort_by=date_sort&sort_order=ASC
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

Op het einde van de gang ga ik naar links.

Links is de lift om naar verdieping  
0 te gaan.

In M Leuven kan ik veel te weten komen 
over de kunstwerken. Ik kan deze 
informatie onder andere lezen op de muren. 
Ik kan ook vragen aan een begeleider om 
de tekst voor te lezen.

Naast de meeste kunstwerken hangt 
een klein bordje. Op dat bordje staat 
bijvoorbeeld de naam van het kunstwerk, 
de naam van de kunstenaar en het jaar 
waarin het kunstwerk gemaakt is.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

Met de audiogids kan ik ook meer 
informatie te weten komen over de 
kunstwerken zelf.

Bij de meeste doorgangen zal ik op de 
muur het nummer zien van de twee zalen. 
De foto hiernaast wil bijvoorbeeld zeggen 
dat zaal 0B aan de rechterkant is. Zaal 0A is 
aan de linkerkant.

In het museum staan enkele zetels en 
banken. Daar mag ik op gaan zitten als ik 
wat moe wordt, als ik wil rusten of langer 
naar de kunstwerken wil kijken. 
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

In M Leuven hoor ik verschillende geluiden. 
In sommige zalen speelt een film die ik in 
andere zalen ook kan horen. In sommige 
zalen hoor ik het gezoem van de airco. 
Soms zijn er ook rondleidingen met gids 
bezig, dan hoor ik de gids ook in andere 
zalen praten. 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 en de 
website van M Leuven. Als ik dit lastig vind, 
kan ik een koptelefoon opzetten die ik mee 
heb van thuis.

In sommige zalen is veel licht. In sommige 
zalen is weinig licht. Op de sensorische 
kaart kan ik zien in welke zalen dit is. Dan 
kan ik ook zien wanneer ik van veel naar 
weinig licht ga of omgekeerd.

In zaal 0.D hangen bakjes met folders aan 
de muren, ik mag deze meenemen.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

In zaal 0.E kan ik een korte film kijken. 
Ik hoor het geluid van deze film over de 
volledige zaal.

Ik kan ondertussen op de blauwe  
bank gaan zitten. In deze filmzaal wandel ik 
op tapijt.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

Na zaal 0.E ga ik van het nieuwe 
museumgebouw naar het oude
museumgebouw. Ik wandel hierbij door  
een gang met veel licht.

Ik ben in het oude gedeelte van  
het museum. Hier gaat de tentoonstelling 
verder.

Op de plattegrond hiernaast kan ik zien 
waar het nieuwe gedeelte eindigt en het 
oude gedeelte begint. Het gedeelte boven 
de blauwe lijn is het oude gedeelte van 
het museum. Dit was het oorspronkelijke 
gebouw waar de toenmalige burgemeester 
in woonde. Het gedeelte onder de blauwe 
lijn is het nieuwe gedeelte van het museum.

In het oude gedeelte van het museum 
staan drie geur- en voelstandjes. Dat is 
zo in zaal 0.H, O.I en 0.J. De geuren en de 
voelvoorwerpen kunnen geassocieerd 
worden met iets in de zalen. Het is de 
bedoeling dat ik raad bij welk kunstwerk de 
geur hoort.

0

0.E

0.J 0.I 0.H 0.G

0.A

0.C

0.D

0
.B

0.F
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

Ik druk op het pompje dat aan de fles 
hangt. Ik mag ook voelen aan het voorwerp 
dat voor het flesje ligt.

De geur komt uit het buisje.  
Ik ruik aan het buisje.

In zaal 0.H staat een scherm met 
touchscreen. Op dit scherm kan ik een 
quiz invullen. Op deze manier kan ik nieuwe 
dingen leren over voorwerpen die mensen 
vroeger gebruikten.

Soms kan het zijn dat een kunstwerk 
afwezig is, omdat het hersteld moet 
worden. Dat is oké. Dan hangt er een bordje 
naast waarop staat dat het kunstwerk 
tijdelijk verwijderd is. Als ik terugkom naar 
M Leuven kan het zijn dat het kunstwerk er 
wel is.

Dit werk kan je nu niet bekijken. 
Binnenkort wel! Kom je nog eens terug?

Vous ne pouvez pas voir cette œuvre 
d’art maintenant. Sous peu elle 
sera de nouveau là – à bientôt ?

This artwork is currently not on display. 
It will soon be back – see you then?
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Mijn bezoek

In het museum zijn ook 
publieksbegeleiders. Ik kan hen herkennen 
aan de badge die ze dragen. Daarop staat 
‘Can I help you?’ Zij letten er op dat ik de 
afspraken van het museum volg. Ik kan hen 
ook om hulp vragen.

Een bezoek aan het M Leuven duurt 
ongeveer 1 uur. Dat is ongeveer zo lang als 
een lesblok. Het kan zijn dat mijn bezoek 
langer duurt als ik het zeer leuk vind.  
Het kan ook zijn dat mijn bezoek minder 
lang duurt.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Ik gebruik de audiogids

Tijdens mijn bezoek aan M Leuven kan ik 
een audiogids gebruiken. Deze audiogids 
kan ik gratis lenen aan het blauwe meubel 
naast de onthaalbalie.

Ik neem een audiogids.

Ik richt de audiogids naar de taal waarin ik 
informatie wil horen. Ik richt de audiogids 
dus naar de eerste vlag voor Nederlands. Ik 
wacht tot ik een stem hoor spreken uit de 
audiogids. Zo weet ik dat de audiogids klaar 
is om te gebruiken.

In het museum kan ik verschillende 
audiostops vinden. Deze audiostops kan ik 
herkennen aan een vierkant plakkaatje met 
een symbool naast het kunstwerk of naast 
het informatiebordje.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Ik gebruik de audiogids

Ik richt mijn audiogids naar het vierkant 
plakkaatje. Ik hoor een toon die betekent 
dat de audiogids de info heeft gescand. 
De uitleg of muziek begint vanzelf. Ik hou 
de audiogids aan mijn oor om de uitleg of 
muziek te horen.

Er zijn 5 soorten audiostops.

Deze audiostop is bedoeld voor blinden en 
slechtzienden. Anderen mensen kunnen de 
audiostop ook gebruiken. Deze audiostops 
omschrijven zeer gedetailleerd wat er op 
het kunstwerk te zien is.

Bij deze audiostop kan ik luisteren hoe 
iemand anders naar het kunstwerk kijkt 
en wat het kunstwerk voor die persoon 
betekent. Dat kan een kind zijn, een 
museumdirecteur, een specialist en zoveel 
meer.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Ik gebruik de audiogids

Bij deze audiostop kan ik het geluid bij een 
video horen.

Bij deze audiostop kan ik muziek horen.

Bij deze audiostop kan ik meer te 
weten komen over de kunsthistorische 
achtergrond van de kunstwerken en de 
tentoonstelling.

Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
audiogids in de bak aan het blauwe meubel 
waar ik de audiogids nam.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
De museumtuin

Bij M Leuven hoort ook een museumtuin.  
Ik kan naar de tuin gaan door de deur 
rechts van de kassa. De museumtuin is 
gratis te bezoeken.

Ik ga via de trap of helling naar de tuin.

Dit is de museumtuin. Tijdens de vakanties 
gaan hier verschillende activiteiten door.

Ik ga via dezelfde weg opnieuw  
naar binnen.
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MIJN BEZOEK AAN M LEUVEN 
Ik bezoek M met mijn gezin

Ik bezoek M Leuven met mijn gezin. Daar 
kan ik een familieparcours volgen. Deze 
wisselen soms, daarom kan het zijn dat 
als ik terugkeer naar M Leuven ik een 
ander parcours zal volgen. Soms zijn er 
ook meerdere parcours waaruit ik kan 
kiezen. Als ik aankom in M Leuven vraag ik 
aan de medewerker aan het onthaal naar 
de familieparcours. Voor kinderen is dit 
parcours gratis. Volwassenen betalen  
€12 voor een toegangsticket.

Een familieparcours kan bestaan uit 
een kaftje met fiches zoals je kan zien 
op de foto links. Het kan ook een andere 
vorm hebben. Meestal krijg je van de 
onthaalmedewerker samen met je 
parcours ook een potlood mee. 

Op het einde van mijn bezoek breng ik het 
potlood terug naar de onthaalmedewerker. 
Het parcours mag ik houden.
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WAAR VIND IK HET TOILET 
Het toilet

In M Leuven zijn 4 toiletcomplexen. Er is een 
toiletcomplex op de benedenverdieping, op 
verdieping 1, verdieping -1 en verdieping -2. 
Als ik naar het toilet moet, kan ik daar gaan. 
Ik vraag altijd aan mijn begeleider of ik naar 
het toilet mag.

Als ik voor mijn bezoek naar het toilet moet 
gaan, dan kan ik het best naar het toilet 
op verdieping -2 gaan. Dat is naast de 
vestiaire. Ik ga door de opening naast de 
vestiaire.

Aan de linkerkant zijn de toiletten.
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WAAR KAN IK IETS ETEN OF DRINKEN? 
Ik zal iets eten of drinken in Barbóék in M

In M Leuven is er een koffiebar-annex-
shop: ‘Barbóék in M’. Ik kan er iets drinken 
en/of een stuk taart of soep eten. 

De ingang van het café is aan de 
rechterkant van het museum.

Tijdens de zomervakantie (juli en augustus), 
is het publieksterras ook open. Als ik wil, 
kan ik dan ook buiten zitten.
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WAAR KAN IK IETS ETEN OF DRINKEN?
Ik zal niets eten of drinken in Barbóék in M

In M Leuven is er een koffiebar-annex-
shop: ‘Barbóék in M’. Ik zal er niets eten  
of drinken.
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DE SHOP 
Ik mag iets kopen in de shop

In de koffiebar is er ook een shop.  
Je kunt er museumsouvenirs, kunstboeken 
en publicaties kopen die verband houden 
met M Leuven en de tentoonstellingen in  
M Leuven. 
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DE SHOP 
Ik zal niets kopen in de shop

In de koffiebar is er ook een shop.  
Ik zal hier niets kopen.
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EINDE VAN HET BEZOEK 
Einde

Mijn bezoek aan M Leuven is gedaan.  
Ik volg de wegwijzer met ‘EXIT’ naar  
de uitgang.

Als ik een audiogids heb gebruikt, breng ik 
deze terug naar de audiogidsstand.

Ik leg mijn audiogids in de doos.

Als ik iets in de kastjes van de vestiaire  
heb gestoken, haal ik eerst mijn materiaal 
uit de kastjes.
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EINDE VAN HET BEZOEK 
Einde

Ik ga via de schuifdeur naar de gang.

Op het einde van de gang ga ik  
naar links. Deze deur gaat automatisch 
open. De deur draait naar me toe.

Ik stap de trappen op om uit  
het museum te gaan.
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DE TERUGWEG

Ik ga met de fiets 

Ik ga te voet

Ik ga met de bus

Ik ga met de trein 

Ik ga met de auto 
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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.

Ik ga 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
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 wandel naar het station van Leuven.  
Het is ongeveer 15 minuten wandelen.

Ik ga met de trein naar mijn volgende 
activiteit. Ik stap af aan de halte
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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 ga met de auto
Ik stap van M Leuven 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.
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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 ga met de bus
Ik stap van M Leuven 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.
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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 ga met de fiets
Ik ga naar mijn fiets. Ik doe het 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.
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BEELDVERANTWOORDING
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© Jan Kempenaers voor M Leuven
© Diederik Craps voor M Leuven
© Andy Merregaert voor M Leuven 
© Tom Herbots voor M Leuven
© Lien Wevers voor M Leuven
© Dries Lievens & Diederik Craps voor M Leuven


