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Savvy Learning
Voor zelfstandiger, slimmere en socialer leerlingen in het middelbaar onderwijs. Voor 

scholieren die willen samenwerken, vriendschap willen sluiten, willen leren en 

studeren. Voor middelbare scholen, scholieren en ouders die graag meer sociale 

gelijkheid zien op school.

Savvy Learning is een innovatieve technologie waarmee scholieren zelfstandig hun 

weg kunnen vinden.
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App ~ Talenten
De Savvy app stelt leerlingen in staat om onderling afspraken te maken waarbij 

optimalisering van talentuitwisseling centraal staat. Deze optimalisering van talenten 

wordt mogelijk gemaakt door een slimme uitwisseling. Zo koppelt de app leerlingen 

die goed zijn in Engels en slecht in wiskunde aan leerlingen die goed zijn in wiskunde 

en slecht in Engels. Dit heeft de volgende voordelen:
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• Betere cijfers: Door de slimme talentuitwisseling zijn leerlingen meer 

zelfredzaam en kunnen ze makkelijker op zoek naar hulp.

• Minder werkdruk voor docenten: Doordat leerlingen zelfredzaam zijn en 

hulp vinden bij elkaar, krijgt de docent meer ruimte voor andere zaken.

• Betere sociale cohesie: Betere sociale cohesie: Leerlingen komen 

makkelijker in contact met leerlingen uit andere klassen waardoor er minder 

groepscultuur zal ontstaan.
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• Talentontwikkeling: Leerlingen verbeteren hun talent als ze deze inzetten 

om andere te helpen. 

• Minder sociale ongelijkheid: Savvy is een uitkomst voor scholieren 

waarvoor bijles eigenlijk te duur is. Ze kunne gratis hulp krijgen bij de vakken 

waar ze het moeilijk mee hebben.



App ~ Bijles
Savvy Learning

App

Talenten

Bijles

Certificaten

Portaal

Privacy

Beveiliging

Implementatie

Gratis demo

Het is mogelijk voor leerlingen om bijles aan te bieden en te vinden in de app. Voor 

sommige een lucratief bijbaantje en voor andere een goedkoop alternatief op bijles-

instituten.

Je kan alleen een bijles-tutor worden als je goedkeuring krijgt van een docent, zo kan 

de school de kwaliteit van de bijles in de hand houden. Voor bijles moet worden 

betaald, maar niemand hoeft naar school te komen met losgeld. Na het geven van 

bijles stuurt de tutor een betaalverzoek naar de ouders van zijn leerling. Iedereen op 

de hoogte en de situatie in de hand.

Voor een school is het fijn dat er geen tussenpersoon nodig is om voor leerlingen 

bijles te regelen. Daarnaast zorgt bijles voor betere cijfers en kan de school meer 

klasoverstijgend contact tussen leerlingen verwachten. Voor leerlingen is het fijn dat 

ze zelf hulp kunnen zoeken als talentuitwisseling niet voldoet. Savvy draagt bij aan 

de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en pro-activiteit van leerlingen.



App ~ Certificaten
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Goede cijfers halen is belangrijk. Wij denken dat het ook belangrijk is dat je als 

scholier laat zien in staat te zijn anderen te helpen en samen te werken. Vermelding 

van Savvy Learning Certificaten in je CV tonen aan dat je als afgestudeerde scholier 

ook deze belangrijke vaardigheden meester bent. Vooralsnog is dit toekomstvisie.
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Het portaal is er voor de docenten. Op het moment is het alleen mogelijk om 

schoolcodes aan te vragen zodat leerlingen zich aanmelden bij hun eigen school. 

Het is de bedoeling dat het portaal in de toekomst dient als een managementsysteem 

voor Savvy. Docenten, vakken, leerniveau en leerjaar kunnen dan door de school 

zelf worden bijgehouden.

In de toekomst krijgt het portaal ook een uitgebreid dashboard waar de school het 

effect van Savvy kan bijhouden en waar leerlingen die bijles willen geven, kunnen 

worden goedgekeurd.
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Privacy van scholieren is bij Savvy stevig gewaarborgd volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over privacy, lees onze 

privacyverklaring op www.getsavvy.nl.



Beveiliging
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Schoolcodes zijn nodig om leerlingen toegang te geven tot de veilige 

schoolomgeving in de applicatie. Daarnaast gebruikt Savvy altijd de nieuwste 

veiligheid-standaard.

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

• TLS (voorheen SSL) Wij versturen gegevens via een beveiligde 

internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in 

de adresbalk.

• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te 

voorkomen dat gebruikers van de app uit onze naam e-mails ontvangen die 

virussen zouden kunnen bevatten, die spam zijn, of bedoeld zijn om 

persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
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Savvy bij jou op school in drie stappen:

• Create awareness: Savvy uitleggen aan het docententeam.

• Schoolgegevens invullen: Het Savvy team vult de schoolgegevens in. Denk 

hierbij aan docenten, vakken, leerjaren en niveau’s

• Docenten informeren leerlingen: Docenten die worden aangemeld 

krijgen een e-mail die verwijst naar een handleiding. Met deze handleiding 

kunnen docenten de scholieren aanmelden en helpen bij hun eerste match.

Scholen kunnen posters laten printen om extra bewustzijn te creëren bij scholieren. Ze 

wennen sneller aan de Savvy app en maken meer afspraken.



Gratis demo?
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Wij komen graag een gratis demo geven om de mogelijkheden met Savvy in 

perspectief te plaatsen. Daarnaast kan een school altijd kiezen voor een vrijblijvende 

pilot periode.

Wij komen graag langs of plannen een Skype-gesprek om de details te bespreken.


