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In 2016 verschenen er rapporten van de Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling (OESO) en de Inspectie van het Onderwijs waarin werd 

gewaarschuwd voor toenemende kansenongelijkheid in het Nederlandse onder-

wijs. Leraren, schoolleiders en besturen hebben een verantwoordelijkheid om juist 

kinderen met een minder kansrijke afkomst, zo goed mogelijk onderwijs op maat 

te bieden. Het benutten van de talenten van alle leerlingen, ongeacht afkomst, is 

een kernopdracht van het onderwijs. Niet alleen voor de eigen toekomst van 

jongeren, maar ook voor de toekomst van Nederland. Daarom wil ik u vragen:

•Wat doet uw school momenteel om de sociale gelijkheid onder leerlingen te 

vergroten?

•Wist u, dat u de sociale gelijkheid onder leerlingen kunt verhogen met behulp 

van slimme talentuitwisseling en goedkopere bijlessen?

•Wist u dat het investeren in sociale gelijkheid zich makkelijk kan terug betalen?

•Wist u dat het verhogen van sociale gelijkheid hand in hand kan gaan met 

extra aandacht voor talentontwikkeling?

•Wist u dat dit allemaal vrij snel te realiseren is?

PEER TUTORING.
BEWEZEN EFFECTIEF.
In het algemeen resulteert peer tutoring in een 
leerwinst van gemiddeld vijf maanden. Er 
worden positieve effecten gevonden voor zowel 
de tutors als de tutees en voor een grote 
leeftijdsgroep. Alle leerlingen lijken te profite-
ren, maar leerlingen met een lage sociaal 
economische achtergrond en laagpresterende 
leerlingen profiteren meer. Peer tutoring is in het 
bijzonder effectief als de tutors begeleid worden 
om te zorgen dat de kwaliteit van de peer 
interactie hoog is. In cross-age tutoring tonen 
sommige studies dat een leeftijdsverschil van 
twee jaar het meest optimaal is en dat intensieve 
blokken effectiever zijn dan langere program-
ma’s. Peer tutoring is minder effectief als het het 
normale lesgeven vervangt en dit suggereert dat 
het het beste als aanvulling gebruikt kan 
worden. Education Endowment Foundation. 
(2018, 19 juli)



SNEL RESULTAAT, LAGE
IMPLEMENTATIE DREMPEL.
Samen met middelbare scholen in Nederland en de Gelijke Kansen Alliantie willen 

wij van Savvy Learning de sociale gelijkheid onder leerlingen verhogen en meer 

aandacht besteden aan talentontwikkeling. Hiervoor hebben we de Savvy app 

ontwikkeld die snel en veilig op elke middelbare school in te zetten is. Leerlingen 

downloaden onze app en melden zich aan bij de school. Vervolgens geeft de 

leerling twee vakken aan waar hij/zij goed in is en twee vakken die extra 

aandacht nodig hebben. Alle leerlingen op de school volgen dit voorbeeld, 

hierdoor ontstaat er een database van talent waar de leerlingen gratis uit kunnen 

putten. Dit kan gratis omdat de leerlingen elkaar betalen met talent. Het werkt als 

volgt: een leerling die goed is in wiskunde en Engels wilt verbeteren, matcht de 

app met een andere scholier die wiskunde wilt verbeteren en goed is in Engels. 

Binnen de school, op hetzelfde niveau en leerjaar. De leerlingen komen bij elkaar 

op de afgesproken datum en gebruiken hun talent om de ander te helpen en 

zichzelf te ontwikkelen. Met als resultaat betere cijfers.

Scholieren hebben toegang tot gratis hulp voor de moeilijkere vakken en onbe-

wust zijn ze met talentontwikkeling bezig. Daarnaast leren ze andere leerlingen 

kennen op basis van talent. Dit is belangrijk omdat op scholen waar leerlingen 

elkaar beter kennen, er meer sociale cohesie is en leerlingen aardiger voor elkaar 

zijn. Het kan voorkomen dat deze gratis hulp via talentuitwisseling niet voldoende 

is. Daarom hebben we het ook mogelijk gemaakt dat bovenbouwleerlingen zich 

kunnen aanmelden als tutor. Leerlingen die bijles krijgen van deze tutoren betalen 

een fractie van de prijs die wordt betaald bij ouderwetse instituten. Het geld gaat 

naar de tutoren die dit kunnen gebruiken om hun eigen financiële positie te 

verbeteren, terwijl ze leren uitleggen, doceren en ondernemen.

VOOR DE SCHOOL SNIJDT HET
MES AAN TWEE KANTEN
Enerzijds kan de school actief gelijke kansen creeëren en talentontwikkeling 

stimuleren. Anderzijds kan de school aan ouders laten zien deze verantwoorde-

lijkheid te nemen en wordt daardoor aantrekkelijk voor toekomstige leerlingen. Dit 

kan allemaal zonder al te veel implementatie, binnen een week kan de hele school 

aan de slag zijn. We hebben het proces voor u op de achterkant van deze folder 

gezet.

€1249, PER JAAR
Gelijke kansen en ontwikkeling van talent moeten door elke school kunnen 

worden aangeboden. Om deze reden houden we ons prijs laag. Savvy kost 

€ 113,50 per maand maar als de school direct voor een jaar betaald trekken we 

daar een maand vanaf en komen we op € 1249,-. Klaar voor gelijke kansen? We 

horen graag van u! Onze contactgegevens staan op de achterkant.



WWW.GETSAVVY.NL

HALLO@GETSAVVY.NL

0629573758

START  GRATIS DEMO

We komen gratis een demo geven. Dit 

geeft de school een beeld van wat ze 

kunnen verwachten en maakt het makke-

lijk een keuze te maken.

DOCENTEN INLICHTEN

De docenten worden door de school 

ingelicht over Savvy. Vervolgens worden 

alle docenten toegevoegd. Ze krijgen 

vanzelfsprekende instructies over de 

mail.

SCHOLIEREN AANSLUITEN

De docenten volgen de instructies in de 

mail en beginnen met het aansluiten van 

leerlingen. Meestal doen mentoren dit 

tijdens de mentorles.

KLAAR VOOR GEBRUIK

Savvy is klaar voor gebruik en de 

leerlingen kunnen er mee aan de slag. 

De volgende keer dat de school iets 

moet doen is aan het begin van het 

nieuwe schooljaar, dan moeten er 

nieuwe leerlingen worden aangesloten.

TIJDLIJN


