
 

 

                    
 
 

De doekoffer bevat twee methodieken (‘Magazijnrace’ en ‘Wij leveren je bestelling’) die zowel elk apart als 
samen kunnen gespeeld worden. Elke methodiek heeft drie niveaus. De uitdaging wordt per niveau groter 
en er wordt stapsgewijs kennis opgebouwd. Een lesuur volstaat in principe om de gemakkelijkste versie 
(laagste level) te spelen. Nadien kan er verder gewerkt worden met de hogere levels.  
 

In de eerste methodiek ‘Magazijnrace’ maken de leerlingen kennis met de logistiek binnen een magazijn. 
Aan de hand van codes op pakbonnen verzamelen ze de bestelde goederen. Ze moeten vervolgens op de 
juiste manier een pallet vullen.  
De palletten moeten nu nog op hun bestemming geraken. In de digitale applicatie ‘Wij leveren je bestelling’ 
stippelen ze eerst de meest optimale route uit. Ze moeten hierbij ook rekening houden met hindernissen 
(wegenwerken), files, en de rusttijden moeten gerespecteerd worden. Vervolgens laden ze de vrachtwagen 
op basis van de vrachtbrieven. 
 

De koffer kan gratis uitgeleend worden bij het SFTL. De levering en ophaling gebeurt via koerierdienst op 
kosten van het SFTL. Wie interesse heeft, kan een mailtje sturen naar txp@vrachtwagenchauffeur.be.  
 

Voor opleidingspartners die het materiaal graag in eigen beheer hebben, bestaat er een aankoopformule. 
De bestelling kan twee maal per jaar geplaatst worden: 

• Tot en met 1 juni > levering tegen september    

• Tot en met 1 december > levering tegen februari 
Verzending naar de school kan voor € 33,88 of gratis ophaling op het SFTL te Brussel (de Smet de 
Naeyerlaan 115 te 1090 Brussel). 
Bestellen kan via het online bestelformulier.  
De bestelling is enkel geldig indien het formulier online werd doorgestuurd en de betaling VIA 
OVERSCHRIJVING voor 1 juni (voor levering in september), voor 1 december (voor levering in februari) is 
gebeurd op het rekeningnummer BE33 9799 8986 9746 met als mededeling ‘Logistic Case + aantal van 
formaat (small/medium/large)’. 
Vergeet niet het aantal sets en eventuele verzendingskosten uit te rekenen zodat je het juiste bedrag 
betaalt. 

Er zijn verschillende formules van aankoop mogelijk.  
 

Er kan gekozen worden voor de volledige koffer die een kopie is van de educatieve doekoffer 
die bij het SFTL kan uitgeleend worden. 
Of er kunnen sets van materiaal aangekocht worden, dit is het materiaal zonder de koffer en 
geprogrammeerde tablets. Het SFTL zorgt via een groepsaankoop voor een lagere kost 
waarvan het een deel voor haar rekening neemt (SMALL > 70 €, MEDIUM > 115 € en LARGE > 
140 €)* en  zorgt voor de plaatsing van de software op een website waar het kan worden 
gedownload. LET OP! Deze software bestaat in Android- en pc versie maar werkt NIET op 
Apple producten! 
 
Maar het installeren op een tablet is geen vanzelfsprekende zaak! 
Technisch kan het natuurlijk maar je moet over een aantal hindernissen die telkens wat 
verschillend zijn naargelang het soort tablet en de versie van het besturingssysteem dat jouw 
school/organisatie gebruikt. De moeilijkheden zitten vooral in de security-settings van de 
besturingssystemen die niet zomaar toelaten om applicaties te installeren. 
De installatie kan het best door een IT-er van de school gebeuren of toch zeker iemand met 
een heel gedegen computerkennis. Het SFTL levert hier geen support in. 
 
* Deze SFTL-bijdrage werd reeds verrekend en heeft geen invloed op de hierna vermelde aankoopprijzen. 
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1. Volledige DOEKOFFER 
De volledige koffer is een kopie van de educatieve koffer die bij het SFTL kan uitgeleend worden (inclusief 
koffer en geprogrammeerde tablets) 
 

VOLLEDIGE KOFFER  € 4.470,95 (incl. BTW en excl. verzending) 

• Koffer (met binnenindeling en trollley/ofvariant)  

• 5 kistjes 20 x 20 x 7 cm voor blokjes 

• 5 palletten 10 x 10 cm 

• blokjes in verschillende kleuren en formaten 

• 1 handleiding leerkracht - 16 pag 

• 5 sets documenten (set = 3 pakbonnen, 5 vrachtbrieven en 5 rolkaarten, lijst met artikelcodes, 
overzicht van afmetingen van de blokjes) 

• 3 A4 pancartes met oplossingen (gelamineerd) 

• 5 geprogrammeerde tablets 10" + beschermhoes 
 

2. SETS met educatief materiaal 
De sets omvatten al het materiaal zonder de flightcase en geprogrammeerde tablets (WEL inbegrepen is 
de link naar het online materiaal zoals software, digitale handleiding en pancartes). 
De hoeveelheid materiaal (kistjes, palletten, blokjes en documenten) varieert naargelang de formule van 
set: Small, Medium of Large. 
vb: als je 2 x set MEDIUM bestelt, krijg je 10 kistjes, 10 palletten, de benodigde blokjes,  2 handleidingen, 10 
sets documenten en 6 pancartes. 
 

SMALL  € 353,32 (incl. BTW en excl. verzending) 

• 3 kistjes 20 x 20 x 7 cm voor blokjes 

• 3 palletten 10 x 10 cm 

• blokjes in verschillende kleuren en formaten 

• 1 handleiding leerkracht - 16 pag 

• 3 sets documenten (set = 3 pakbonnen, 5 vrachtbrieven en 5 rolkaarten, lijst met artikelcodes, 
overzicht van afmetingen van de blokjes)   

• 3 A4 pancartes met oplossingen (gelamineerd) 
 

MEDIUM  € 589,27 (incl. BTW en excl. verzending) 

• 5 kistjes 20 x 20 x 7 cm voor blokjes 

• 5 palletten 10 x 10 cm 

• blokjes in verschillende kleuren en formaten 

• 1 handleiding leerkracht - 16 pag 

• 5 sets documenten (set = 3 pakbonnen, 5 vrachtbrieven en 5 rolkaarten, lijst met artikelcodes, 
overzicht van afmetingen van de blokjes) 

• 3 A4 pancartes met oplossingen (gelamineerd) 
 

LARGE  € 707,85 (incl. BTW en excl. verzending) 

• 6 kistjes 20 x 20 x 7 cm voor blokjes 

• 6 palletten 10 x 10 cm 

• blokjes in verschillende kleuren en formaten 

• 2 handleidingen leerkracht - 16 pag 

• 6 sets documenten (set = 3 pakbonnen, 5 vrachtbrieven en 5 rolkaarten, lijst met artikelcodes, 
overzicht van afmetingen van de blokjes) 

• 3 A4 pancartes met oplossingen (gelamineerd) 
 

3. VERZENDING 
Verzending naar de school kan voor  € 33,88 (incl. BTW) of gratis ophaling  op het SFTL te Brussel (de Smet 

de Naeyerlaan 115 te 1090 Brussel). 



 

 

 

 

Kistjes, blokjes, palletten, rolkaarten en handleiding 

 

 

 1. Set pakbonnen (3) 2. Set vrachtbrieven (5) 3. Lijst met artikelcodes 

   overzicht afmetingen (blokjes) 

 

 

 

          


