
Hand-out
Aan de slag met de app



Deze hand-out beschrijft hoe je aan de slag kan met Savvy als 
docent en als leerling. Het beschrijft de verschillende peer learning 
methodes en de voordelen van de methodes voor de leerlingen.

Je kan via de app niet zelf een docentaccount maken, je moet door 
de school admin ofwel de gene die verantwoordelijk is voor Savvy 
binnen de organisatie worden toegevoegd aan de school. Je weet 
dat dit is gebeurd als je een mail van ons hebt gekregen waarin 
staat dat je als docent bent toegevoegd aan Savvy. Als je niet meer 
weet of je deze mail van ons hebt gekregen kan je het beste contact 
opnemen met de school admin, die kan voor je kijken of je al een 
docentaccount hebt. Weet je niet wie de school admin is? Neem dan 
even contact met ons op via de website, dan helpen wij je verder.

Als docent kan je alles regelen via dezelfde app als de leerlingen.
1. Begin met het downloaden van de app via de Apple store of 

Google play store door te zoeken op Savvy Learning.

2. Je moet een wachtwoord instellen voor de app. Dat kan via de
mail die je hebt gekregen waarin staat dat je nu een 
docentaccount hebt of via de app bij “inloggen” > “wachtwoord 
vergeten”.

Docentaccount maken



3. Als je een wachtwoord hebt kan je inloggen bij de app, als 
je voor de eerste keer inlogt moet je wat gegevens invullen 
zoals je naam, op welke niveau’s en welke leerjaren je les geeft 
en wat je talenten zijn. Bij het aangeven van je talenten kan het 
zo zijn dat het vak dat je geeft er nog niet tussen staat. Je kan dit 
later nog aanpassen en je kan het vak zelf toevoegen.

4. Je account is compleet. We hebben een afspeellijst met korte 
video’s voor je klaarstaan waarin we de rest van Savvy 
uitleggen, wel zo makkelijk! Tik op dit icoon om de video’s te 
bekijken

Leerlingen kunnen zelf een account aanmaken maar hebben een 
schoolcode van een docent nodig om in de schoolomgeving te 
komen. Gebruik de volgende stappen om leerlingen aan te melden.
1. Laat leerlingen de app downloaden via de Apple store of 

Google play store door te zoeken op Savvy Learning.
2. Als de app is gedownload kunnen leerlingen zich aanmelden 

door te tikken op “nieuw account maken”.

Leerlingaccount maken



3. Nu heeft de leerling een schoolcode nodig. Jij kan als docent de 
schoolcode voor de leerling verschaffen via de app. Open je 
app en bekijk de video “Leerlingen toevoegen”, daar leggen 
we uit hoe je een leerling kan toevoegen.

4. Bekijk nu de volgende video’s met de leerlingen:
• “Zo werkt group peer learning”
• “Zo werkt talent peer learning”
• “Zo werkt tutor peer learning - bijles aanbieden”
• “Zo werkt tutor peer learning - bijles vinden”
De leerlingen kunnen deze video’s niet zelf vinden in de app. Je 
kan de afspeellijst met alle video’s vinden op ons youtube 
kanaal of de supportpagina op onze website.

5. Leg in de bovenbouw extra nadruk op het aanbieden van bijles. 
Hoe meer bovenbouwleerlingen zich aanmelden als tutor hoe 
beter Savvy kan worden ingezet voor peer learning op school. 

Door peer learning aan te bieden op school en leerlingen er actief 
mee aan de slag te laten, groeit er een cultuur van samenwerken. 
Leerlingen weten elkaar te vinden en begrijpen dat ze er nooit 
alleen voor staan, er zijn altijd andere leerlingen of groepen van 
leerlingen die hulp kunnen bieden aan de leerlingen die het nodig 
hebben.

Een cultuur van samenwerken ontstaat helaas niet in één dag en is 
iets dat door de school geleerd moet worden aan de leerlingen. 
Beginnen in de brugklas is de beste optie, daar is nog geen 

Peer learning



dominante leercultuur en staan de leerlingen nog open voor elke 
manier van leren. Besteed aandacht aan samenwerken en vraag 
leerlingen welke manier van samenwerken ze met de app fijn 
vinden. Komen de leerlingen of jijzelf tot de conclusie dat ze iets 
missen in de app, laat het ons dan weten. Dan kunnen we het in 
samenwerking met jou verbeteren!

Succes en veel leerplezier met Savvy!


