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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 dezelfde school 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 achterlopen extra profiteren. 

Via de software van TeachBuddy worden goed presterende leerlingen
binnen de  eigen schoolomgeving als buddy gekoppeld aan leerlingen
die wat meer aandacht kunnen gebruiken. 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. Niet alleen de geholpen leerling profiteert van peer-
tutoring, ook voor de tutor zijn er veel voordelen. Ze leren belangrijke
didactische vaardigheden en ze kunnen op een leuke manier wat
bijverdienen.

Het is onze missie om bijles toegankelijk te maken voor iedereen die het nodig
heeft en daarbij informatievoorziening voor school te optimaliseren. Hiervoor
hebben wij de TeachBuddy app ontwikkeld. 

TeachBuddy is een eenvoudig te gebruiken platform waarmee scholen
hoogwaardige peer-tutoring programma’s kunnen opzetten, uitvoeren en
controleren om het succes van leerlingen te vergroten en leerkrachten meer ruimte
te geven.

Zo creëren wij een unieke situatie waarin elke school zelf eigenaarschap heeft over
bijles.
 
Welkom bij TeachBuddy, het peer-tutoring platform.

Waarom Peer-Tutoring?



Een eigen schoolomgeving binnen TeachBuddy met toegang voor alle
leerlingen op school;
Een administratie dashboard om de bijlessen te volgen;
Een hoog innovatie niveau. Dit betekent dat er komende periode een hoop
nieuwe features live komen;
Onze +1 service: Support bij het opzetten van de omgeving en technische en
inhoudelijke support voor jouw leerlingen. 

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

Wij berekenen onze prijs op basis van de grootte van jouw school. Wil je meer
informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bouw een krachtig
ondersteuningssysteem

Creëer een peer-tutoring platform voor uw leerlingen dat schaalbaar, betrouwbaar
en meetbaar is. Onze software omvat zowel een leerlingplatform waar leerlingen
peer-tutors kunnen vinden en sessies kunnen inplannen, als een
beheerdersdashboard waar docenten alle leerlingactiviteiten kunnen overzien en
beheren.

Bied gelijkwaardige Steun
Geef leerlingen de mogelijkheid om

op aanvraag bijles te krijgen van
hun medeleerlingen, ongeacht hun
sociaaleconomische achtergrond

of tijdsconflicten.

Vergroot het bereik van docenten
Verminder de werkdruk voor

docenten die worstelende
leerlingen kunnen doorverwijzen

naar peer-tutors die functioneren
als een verlengstuk van de klas.

Ondersteun jong eigenaarschap
Vorm leerlingen tot vindingrijke

peer-tutors die iets terugdoen voor
hun schoolgemeenschap, initiatief
nemen voor hun eigen leerproces

en echte probleemoplossers
worden.

Ontdek leertrends
Gebruik krachtige analyses, zoals

de data over activiteit op het 
 platform of de tevredenheid van
leerlingen, om de impact van je

programma te monitoren.

Hoe werkt het?



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

Meer weten?
www.teachbuddy.com

We komen vrijblijvend langs om een demo van
de TeachBuddy app te geven. Wanneer de app
een goede match is, dan is het tijd om iedereen
op school in te lichten. De tutoren (ofwel
buddies) kunnen zich registreren en worden
gecontroleerd en toegelaten in overleg tussen
het aangewezen contactpersoon op school en
onze bijlescoördinator. Hierna kunnen ook de
leerlingen met een hulpvraag een account
aanmaken, zo worden de aanvragen meteen
opgepakt. 

Dit proces duurt niet lang. Binnen een week 
 worden de eerste leerlingen aan elkaar
gekoppeld. Wij helpen de contactpersoon bij jou
op school graag persoonlijk met het doorlopen
van deze stappen.

Onze 4+1 Pijlers
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.

Tijdlijn

Klaar voor gebruik!

Buddies aansluiten

Leerlingen aansluiten

Betrokkenen inlichten
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