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TLT international is een spel van:

LOGOS
Vormingsfonds van het paritair comité voor de
bedienden uit de internationale handel,
het vervoer en de logistiek
Brouwersvliet 33 bus 7
2000 Antwerpen
Tel: 03 221 97 44
Sectorconsulenten@logosinform.be
www.Iogosinform.be

In samenwerking met:

De Aanstokerij vzw,
Vorming via spel
Naamsesteenweg 130
3001 Leuven
Tel: 016 22 25 17
info@aanstokerij.be
www.aanstokerij.be

LOGOS

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /
of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaan
de toestemming van LOGOS en de Aanstokerij.
© LOGOS, Antwerpen, 2015
© De Aanstokerij vzw, Leuven, 2015

In de spelhandleiding hebben we het over ‘de speler’ en
‘de spelbegeleider’ en gebruiken we enkel mannelijke
benamingen. Systematisch bedoelen we daarmee ook
de vrouwelijke term.

De informatie in dit spel is gebaseerd op feiten, wetten
en data uit 2015.

v.u. Jasper Van Thienen, Naamsesteenweg 130,
3001 Leuven.
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Voorwoord

LOGOS is het vormingsfonds van de sector van de bedienden uit de internationale handel,
het vervoer en de logistiek.
LOGOS zet erg sterk in op onderwijs. Het is immers belangrijk dat jongeren en nieuwe werknemers
een correct en realistisch beeld krijgen van de sector en de arbeidsmarkt.
We hebben daarom een spel ontwikkeld om hen op een leuke, leerrijke manier te laten
kennismaken met de sector en een aantal (knelpunt)beroepen. We hebben hiervoor samengewerkt
met ‘de Aanstokerij’ en een heel aantal bedrijven uit de sector.

LOGOS wil met het spel ‘TLT International’ het volgende bereiken:
• Leerlingen op een leuke manier laten kennismaken met de sector

• De sector van de internationale handel in zijn totaliteit voorstellen
• Jongeren motiveren om een studiekeuze te maken met uitstroom naar de sector

• Educatief materiaal aanbieden
• Integreren van bepaalde doelen die omschreven worden in de leerplannen

van het onderwijs
• Werken aan het imago van onze sector en de beroepen

Het spel richt zich op:
• 3de graad ASO (economische richtingen)
• 3de graad TSO (Handel, Se-n-Se Internationaal transport en goederenverzending)

• BSO 6 en 7 kantoor (module ‘Internationale handel’ en ‘Logistiek’)
• Werkzoekendenprojecten
• Bedrijven i.f.v. onthaal van nieuwe medewerkers

Het spel is zo gemaakt dat je er als leerkracht flexibel mee aan de slag kan. Je kan het spel
gebruiken om jongeren te prikkelen, maar evenzeer om er een volledige les rond op te bouwen.

Het volledige spel ‘TLT International’ bestaat uit 2 delen:

• De basisset:
o Het basisspel: dit spel kan dienen om de voorkennis te testen van jongeren die al een

achtergrond hebben van de sector. Je kan het spel ook gebruiken voor mensen die nog

geen kennis hebben over de sector, maar die je een introductie wil geven.

• De uitbreidingsset:
o Het uitbreidingsspel: Dit spel bestaat uit 6 scenario’s die zijn opgedeeld in

stappenplannen van telkens 8 stappen. Het is de bedoeling dat de spelers bij elke stap

een goede keuze maken. Hoe beter hun keuze, hoe sneller ze vooruit gaan in het spel.

Dit deel is geschikt voor leerlingen die een meer diepgaande kennismaking met de

sector willen.
o Bovendien krijg je hierbij een inleiding tot internationale handel, vervoer en logistiek.

Dit is een handboek waarin al een aantal aspecten van de sector kort worden toegelicht.

Je kan ervoor kiezen om enkel de basisset te gebruiken of het volledige spel.
Scholen die een overeenkomst met LOGOS afsluiten krijgen bovendien toegang tot een aantal
powerpointpresentaties waarin alle vragen en stappenplannen nog extra worden toegelicht.

We wensen je heel veel succes en speelplezier! Heb je toch nog vragen of nood aan ondersteuning,
dan kan je steeds terecht bij LOGOS: sectorconsulenten@logosinform.be

....----—--- •S_________j_



1-landleiding voor de leerkracht - BASISSPEL

Aantal spelers: Minimum 2 individuele spelers, maximum 4 duo’s.

De leerlingen worden verdeeld in groepjes zodat ze met minimum 2 en maximum 8 leerlingen aan
1 bord kunnen spelen.
Als de leerlingen met meer dan 4 aan één bord spelen dan zet je hen in duo’s. Ofje de leerlingen
individueel of in duo’s wil laten spelen, hangt af van de klassituatie en het studieniveau van de
leerlingen.

Materiaal:
• Spelbord
• 1 Dobbelsteen
• Blokjes

o 1 pallet (= pion = blokje 2x2) per speler/duo
o 1 doosje (klein blokje) per speler per stap

• Quizkaarten basisspel + verbetersleutel
• Kanskaarten
• 1 Time-out kaart per speler/duo
• Antwoordformulier (kopiëren voor elk team)
• Tafeluitleg spelregels

Zet het spelmateriaal, indien mogelijk, op voorhand klaar. Dit bespaart je tijd en zorgt ervoor dat
de leerlingen meer tijd hebben voor het spel zelf en de eventuele nabespreking.
Voorzie schrijfgerief om de antwoordformulieren in te vullen.

Geschatte duurtijd
Het spel duurt zo’n 40 è 50 minuten + nabespreking.

Spel klaarzetten:
• Leg het bord open in het midden van de tafel.
• Zet de lichtroene doosjes op de 8 stappen> 1 per speler/duo per vak

Dus als er 3 spelers zijn, dan staan er op elk genummerd vak 3 kleine blokjes (doosjes)
in de kleur van het betreffende vak.

• Zet de palletten op stap 1.
Dit zijn er evenveel als het aantal spelers.
Dus als er 3 spelers zijn, dan staan er op vak nr 1 3 blokjes (palletten).

• Leg de quizkaarten met de tekst naar onder op de afbeelding van het grote vak ‘0’
en de kanskaarten op de afbeelding van het grote vak ‘K’.

• Leg de verbetersleutel met de tekst naar onder op de tafel.
• Geef elke speler/duo een kopie van het antwoordformulier/balpen.

( Indien je rond een bepaald thema wil werken, kan je op voorhand een selectie maken van een aantal
( vragen die met het betreffende onderwerp te maken hebben.
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Opzet van het spel
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Elke speler (of duo) heeft een pallet om zijn dozen op te transporteren. Het is de bedoeling om zo
snel mogelijk alle dozen te verzamelen en op te slaan in zijn/haar magazijn. Het magazijn staat in
het midden van het bord. Elke speler krijgt daarvoor een deel van het magazijn toegewezen. Het
deel van de speler is het stukje dat dezelfde kleur heeft als de pallet.

Om de dozen te verzamelen, moet elke speler/duo deze ophalen bij de 8 stappen en ze zo snel
mogelijk naar het magazijn brengen. Om de doos in het magazijn te mogen achterlaten en verder
te gaan naar de volgende stap, moet elke speler/duo guizvragen oplossen.

Onderweg kunnen e gebeurtenissen voorvallen waarover de speler/duo geen controle heeft.
Soms zijn dit zaken die hem vooruit helpen, maar soms zaken die hem/haar vertragen.

De leerlingen spelen steeds van de buitenkant van het bord naar het centrale magazijn in het
midden.

d_______
, . . . . .

K... Ic.(

(verbetersleutel)
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Hoe wordt het gespeeld?

• De pionnen staan allemaal bij stap 1. De speler die

begint, plaatst het eerste doosje op zijn pallet.

• De speler gooit met de dobbelsteen en gaat het

aantal vakjes vooruit dat overeenkomt met het aantal

ogen dat hij heeft gegooid.
• Dan gaat de beurt naar de volgende speler.

• Wanneer hij onderweg op een vak met een ‘K’

neemt de speler een kanskaart en voert hij

uit wat op de kaart staat. Hij leest de kaart

steeds luidop, zodat de andere spelers het ook

kunnen horen. De kaart mag niet terug onder

de stapel. maar wordt bijgehouden voor de

__________

nabespreking van het spel met de leerkracht.

We vinden het heel belangrijk dat de

_______________________

(—ZZ leerlingen de kaarten luidop lezen. Dit is
TIP een goede taaloefening, leert hen opdrachten

aandachtig te lezen en ze kunnen uit de kaartjes 1

______________________

nog een aantal zaken leren over de sector, die je
eventueel nog terug kan gebruiken in de nabespreking.

• Wanneer de speler aankomt in het midden van het bord, gaat hij naar zijn stukje

magazijn. Hij neemt een guizkaart, leest deze hardop voor en lost ze op.

Als er in duo gespeeld wordt, dan mag het duo overleggen met elkaar.

• Wanneer de speler het antwoord niet weet, mag hij hulpmiddelen gebruiken.

Dat kan informatie zijn die de leerkracht in de klas heeft klaargelegd of internet.

In dat geval legt de speler de time-out kaart zichtbaar op de tafel. De beurt gaat naar de volgende

speler. Pas als de speler de nodige informatie heeft gevonden en de beurt komt terug bij hem, dan

mag hij terug verder spelen.

Laat de leerlingen gerust zaken opzoeken. Deze zaken onthouden ze vaak beter.

1 IP Let ook op wie liever gokt en wie zaken opzoekt.

• De speler noteert het nummer van de getrokken vraag en de letter van het antwoord, dat volgens

hem correct is, op het antwoordformulier.

• Wanneer hij het antwoord gegeven heeft, kijkt een andere speler het antwoord na op de

verbetersleutel.
• Als de speler het antwoord goed heeft, plaatst hij het doosje van het pallet in het magazijn en zet het

pallet op de volgende stap (vak 2). De spelers ‘springen’ van het magazijn naar vak 2.

• Heeft hij het antwoord fout, dan blijft hij staan. Dan gaat de beurt naar de volgende speler en lost hij

de volgende cjuizkaart op als de beurt terug bij hem komt.

( Als je bezorgd bent dat de leerlingen bij te veel foute antwoorden gefrustreerd geraken, kan je een

TIP maximum aantal vragen geven. Dan mogen de leerlingen bv na 3 foutieve antwoorden toch door naar
stap 2. Laat hen dit dan wel aangeven op het antwoordformulier.

• De speler houdt zijn gespeelde guizkaarten bij voor de nabespreking.

• De winnaar is degene die als eerste al zijn doosjes in zijn magazijn heeft verzameld.
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De nabespreking

TI 4T
1,Fbj-,,P%1J
internofi* nol
Trode Legetics Trorsporr

Het is de bedoeling dat je de getrokken quiz- (en kans)kaarten na afloop van het spel bespreekt.
Uit de vragen alleen halen de leerlingen niet voldoende informatie om een correct beeld van de
sector te krijgen.

Dit kan je doen a.h.v. het antwoordformulier. Hierop staan de nummers van de getrokken vragen.
Je kan bij deze vragen extra achtergrondinformatie geven. Indien jullie school een overeenkomst
heeft met LOGOS, krijg je gratis toegang tot een powerpointpresentatie waarop alle vragen
besproken worden en extra info wordt gegeven.

Indien je ervoor kiest om op voorhand een aantal vragen te selecteren over een bepaald
onderwerp, dan kan je rond dit thema een volledige les opbouwen.

LOGOS beschikt over heel wat educatief materiaal, zoals relevante websites, die je kan opvragen
indien er een overeen komst is met de school.

De nabespreking hoeft niet op hetzelfde moment als het spel te vallen. Je kan dit gerust doen in
een later lesuur.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAPS

STAP 6

STAPT

STAP 8

Quirvragen/antwoorden

Lj,T (::rL vbeterseuteI
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1 C 25 A 49 A 73 S

2 A 26 B 50 S 74 A

3 B 27 B 51 C 75 B

4 B 28 C 52 A 76 A

5 B 29 A 53 A 77 C

6 C 30 C 54 C 78 C

7 S 31 A 55 A 79 C

8 C 32 A 56 S 80 B

9 A 33 C 57 A 81 A

10 8 34 C 58 B 82 A

11 C 35 A 59 A 83 S

12 C 36 S 60 B 84 B

13 C 37 B 61 C 85 S

14 A 38 B 62 C 86 A

15 B 39 A 63 A 87 C

16 A 40 S 64 A 88 A

17 C 41 C 65 A 89 S

18 8 42 C 66 A 90 C

19 A 43 A 67 B 91 C

20 C 44 B 68 A 92 A

21 8 45 A 69 A 93 A

22 8 46 S 70 C 94 S

23 C 47 A 71 S 95 C

24 C 48 C 72 A 96 S

AntwoordFormu er br)SSSpT]

L..,j Noom speIers]

internotinoI
Trede. Logeder Trereperi



LOGOS

Beste,

Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale
Handel, het Vervoer en de Logistiek

Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce
International, du Transport et de la Logistique

Hartelijk dank voor jouw bestelling van TLT international, het leerspel over de boeiende wereld van de internationale
handel, het vervoer en de logistiek dat LOGOS ontwikkelde voor leerkrachten.

Wat vind je in deze doos?

Wij hopen dat jij als leerkracht het spel TLT international gericht kan integreren in je logistieke lessen en dat ook de
leerlingen het een leuke manier vinden om meer over de sector van de internationale handel te ontdekken.

Tegen het einde van het schooljaar 2016-2017 verzamelen wij graag alle feedback om het spel naar de toekomst nog
te verfijnen.

Op de achterzijde vind je nog een aantal correcties.

Heb je vragen of wens je een opmerking door te geven? Wij luisteren graag naar jou.

Met vriendelijke groeten

Els Goetschalckx 03 221 97 44
Kristel Van Daele 03 221 73 34 tItinternationaI(âIoqosinforîB
Siegfried Desmalines 03 221 97 33

Dankzij de volgende partners geniet je school van een financiële tussenkomst

Oost-Vlaanderen

OostVIaanderen

West-Vlaanderen

poÇ
mald werk cao W.st-Vtaaodwen

Vlaams-Brabant Antwerpen
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Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 ANTWERPEN

Basis Uitbreiding
Spelbord

F 1 Dobbelsteen
F Blokjes

F 1 pallet (= pion blokje 2x2) per
speler/duo
1 doosje (klein blokje) per speler per stap

F. Quizkaarten basisspel + verbetersleutel
F Kanskaarten

1 Time-out kaart per speler/duo
F Antwoordformulier (kopiëren voor elk team)
F Tafeluitleg spelregels
F Handleiding voor de leerkracht

2 Dobbelstenen: 1 rode (trage), 1 witte (snelle)
F Quizkaarten uitbreiding (met ster)+ verbetersleutel
F Stappen plan per speler/duo van het gekozen

scenario
F Antwoordformulier (kopiëren voor elk team)
F Tafeluitleg spelregels
F Handleiding voor de leerkracht

Opmerking:
Het spelbord, de zwarte dobbelsteen, de blokjes, de
kanskaarten en de time-outkaart neem je uit de doos van
het basisspel.

Vragen?



We vinden het belangrijk dat er geen fouten in het spel zitten. Helaas hebben we toch nog enkele drukfouten ontdekt.

Er werden al enkele quizkaarten ( )verbeterd. Deze verbeterde kaarten vind je los terug in de doos. Gelieve de
oude, nog uit te scheuren kaarten te verwijderen en te vervangen door de verbeterde.

Quizkaarten Basisspel:

164 181 192

Quizkaarten Uitbreidingsspel:

85 99 101
111 115 164
167 169 187

In de verbetersleutel van het uitbreidingsspel zijn nog enkele foutjes geslopen:

Nummer Antwoord verbetersleutel Correct antwoord
40 A B
52 C A
57 A B
103 B C
173 A C

Drukfouten op kanskaarten (

Nummer Fout Correctie
52 beiden beide
52 voorzien voorziene
60 automatisch automatische
77 bedriegt bedreigt

Ontdek je zelf nog een fout? Laat het ons dan zeker weten, zodat we dit in een volgende druk kunnen oplossen.

Dankzij de volgende partners geniet je school van een financiële tussenkomst

Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen

4
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LOGOS

Beste,

Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale
Handel, het Vervoer en de Logistiek

Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce
International, du Transport et de la Logistique

Hartelijk dank voor jouw bestelling van TLT international, het leerspel over de boeiende wereld van de internationale
handel, het vervoer en de logistiek dat LOGOS ontwikkelde voor leerkrachten.

Wij hopen dat jij als leerkracht het spel TLT international gericht kan integreren in je logistieke lessen en dat ook de
leerlingen het een leuke manier vinden om meer over de sector van de internationale handel te ontdekken.

Tegen het einde van het schooljaar 20 16-2017 verzamelen wij graag alle feedback om het spel naar de toekomst nog
te verfijnen.

Op de achterzijde vind je nog een aantal correcties.

Heb je vragen of wens je een opmerking door te geven? Wij luisteren graag naar jou.

Met vriendelijke groeten

Dankzij de volgende partners geniet je school van een financiële tussenkomst

West-Vlaanderen

,,kt werk Wt-VIaander,n

Antwerpen

Talentenstroom

Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 ANTWERPEN

Wat vind je in deze doos?

Basis Uitbreiding
Spelbord

F 1 Dobbelsteen
F Blokjes

F 1 pallet (= pion = blokje 2x2) per
speler/duo

F 1 doosje (klein blokje) per speler per stap
F Quizkaarten basisspel + verbetersleutel
F Kanskaarten
F 1 Time-out kaart per speler/duo
F Antwoordformulier (kopiëren voor elk team)

Tafeluitleg spelregels
F Handleiding voor de leerkracht

r 2 Dobbelstenen: 1 rode (trage), 1 witte (snelle)
F Quizkaarten uitbreiding (met ster)+ verbetersleutel

Stappen plan per speler/duo van het gekozen
scenario

F Antwoordformulier (kopiëren voor elk team)
F Tafeluitleg spelregels
F Handleiding voor de leerkracht

Opmerking:
Het spelbord, de zwarte dobbelsteen, de blokjes, de
kanskaarten en de time-outkaart neem je uit de doos van
het basisspel.

Els Goetschalckx
Kristel Van Daele
Siegfried Desmalines

Vragen?

03221 9744
03 221 73 34
03 221 97 33
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Oost-Vlaanderen
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Oost-vlaanderen

Vlaams-Brabant
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