
Samen
Leren!
 Peer-tutoring op school.

www.teachbuddy.com



Samen leer je sterker, op school

Peer-tutoring is een formelere vorm van peer-learning, waarin een leerling
optreedt als tutor en een medeleerling van uitleg voorziet. Peer- tutoring is
niet alleen effectief, het vergroot ook de sociale gelijkheid op school. Een
overzichtsstudie uit de Teaching & Learning Toolkit van de Education
Endowment Foundation (EEF) toont aan dat Peer-tutoring resulteert in een
gemiddelde leerwinst van 5 maanden en dat leerlingen die acherlopen
extra profiteren. Niet alleen de geholpen leerling profiteert van Peer-
tutoring, ook voor de tutor zijn er veel voordelen. 

 
Naast het feit dat uitleggen de meest efficiënte vorm van leren is
ontwikkelen tutors belangrijke didactische vaardigheden. Ook bieden
we de mogelijkheid voor de tutors om een leuk zakcentje bij te
verdienen. Het is een gegeven dat leerlingen zich makkelijker
openstellen tegenover een tutor die dicht bij hen staat. Daarom is jouw
school de ideale omgeving om dit voordeel te benutten. De leerlingen
delen immers dezelfde vaste interacties.

Wil jij de verbinding tussen leerlingen bij jou op school vergroten, sociale gelijkheid
in de klas bevorderen en daarnaast de nodige professionele ondersteuning
ontvangen om doelen te behalen? Een slimme manier om dit te bereiken is met de
peer-tutoring software van TeachBuddy! Profiteer van minder stress, betere
resultaten, hogere motivatie en meer werkplezier. Niet alleen voor leerlingen, ook
voor docenten.
 
Welkom bij TeachBuddy, het peer-tutoring platform.

Over Peer-tutoring, het positieve effect van samen leren



Bijles voor en door eigen leerlingen
Via de software van TeachBuddy worden goed presterende leerlingen binnen jouw
eigen school als buddy gekoppeld aan leerlingen die wat meer aandacht kunnen
gebruiken. Met hun schoolmail of een speciale code krijgen de gewenste leerlingen
toegang tot de app van TeachBuddy. Binnen deze omgeving kunnen leerlingen zich
opgeven om bijles te geven of om bijles te krijgen. 

Om de kwaliteit te waarborgen ondergaan alle tutors een kort selectieproces,
ontvangen ze een training over het geven van bijles en hebben ze vijf dagen in de
week de mogelijkheid om contact op te nemen met een voor jouw school
aangewezen bijles coördinator.

Over TeachBuddy, de 4+1 aanpak

3. Activeren: Leerlingen worden via de TeachBuddy app
spelenderwijs gestimuleerd en geactiveerd. 

1. Matchmaking: TeachBuddy's matchmaking algoritme koppelt
de juiste leerlingen aan elkaar

4.Ouderbetrokkenheid: Ouders worden betrokken via
een toegankelijk ouder account.

2. Databank voor bijles: TeachBuddy verzamelt data over
de voortgang van de bijlessen.

+1. Menselijke Ondersteuning: Buddies worden
begeleid door een ervaren student-tutor die optreedt
als bijles coördinator.

Hoe werkt het?

Een eigen schoolomgeving binnen TeachBuddy met een onbeperkt aantal
admin-accounts om de bijlessen te volgen. 
Support voor de leerlingen die zich aanmelden als peer-tutor.
Organisatie van een eventuele vergoeding van jouw tutoren.

Je neemt bij ons een abonnement af op de software, hiervoor krijg je het volgende:

Wij berekenen onze prijs op basis van het aantal leerlingen dat gebruik gaat maken
van de app. Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.



Tijdlijn

Klaar voor gebruik

Buddies aansluiten

Leerlingen aansluiten

Betrokkenen inlichten

Leerlingen worden benaderd om een account aan te
maken in de app.

Wij komen een gratis demo geven. Dit geeft een beeld
van wat je kan verwachten. Samen kijken we naar hoe
we maatwerk kunnen leveren voor jouw school.

TeachBuddy is klaar voor gebruik. Leerlingen kunnen
aan de slag. TeachBuddy automatiseert het gehele
proces. Vanuit het Admin-dashboard houdt de
docent/mentor het overzicht.

We sturen een bericht naar geschikte leerlingen met de
vraag wie buddy wil worden. We bereiden alle buddies
voor op het gebruik van de app.

Relevante betrokkenen worden ingelicht over TeachBuddy. 

r.roosenstein@teachbuddy.com
06-21617536
www.teachbuddy.com

Demo


