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Sagio.be is het eerste online non-profit repetitorenkantoor in Vlaanderen voor en door studenten. Onze missie
bestaat erin individuele studiebegeleiding interessanter, flexibeler en transparanter te maken voor zowel
bijlesnemers als bijlesgevers. Zo willen we kwaliteitsvolle kennisoverdracht aan een maatschappelijk correcte prijs
voor iedereen mogelijk maken.
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Na de overwinning op de Start Academy in
2010, een wedstrijd voor jonge ondernemers,
werd met de steun van AFC, de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen,
Ekonomika vzw en haar alumnivereniging
Ekonomika Alumni, Sagio.be opgericht. Sagio.
be biedt een flexibel online platform aan waar
bijlesnemers en bijlesgevers elkaar ontmoeten.
De organisatie wordt bestuurd door een groep
masterstudenten afkomstig van de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen, de
Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit
Ingenieurswetenschappen. Vanaf het begin van
dit academiejaar is dit initiatief echt gelanceerd
aan deze drie faculteiten in Leuven. De eerste
reacties zijn zeker positief. Zo zijn er al meer
dan 60 bijlesgevers die bijles willen geven, en
hebben de eerste bijlessen reeds plaatsgehad.

Met een prijs voor de bijlesnemer van 23 euro
per uur komt individuele studiebegeleiding
meer toegankelijk voor een grote groep studenten. Bovendien slaagt de organisatie erin
de bijlesgevers een vergoeding van 18 euro per
uur aan te bieden. Dankzij deze prijszetting is
Sagio.be ook prijscompetitief ten opzichte van
het gemiddelde repetitorenkantoor in Leuven.

Alternatief

STUDENTEN
Kwaliteitsgarantie centraal

Met een strenge interne selectieprocedure en
online evaluatiemethoden wordt de kwaliteit
van de bijlesgevers verzekerd. Zij moeten aan
een hoge kwaliteitsstandaard voldoen. Dit willen we verder kracht bijzetten door het aanbieden van workshops en een correcte vergoeding.

Sagio.be wenst een alternatief te bieden voor
de traditionele repetitorenkantoren. Uit
een bevraging bij collega-studenten aan de
universiteit liepen de reacties over de geleverde kwaliteit sterk uiteen en slechts 25% van
de studenten was tevreden over de betaalde
prijs. Ook in het publieke debat is de discussie rond de repetitorenkantoren brandend actueel, zo blijkt uit enkele recente
persartikelen en een interpellatie in het
Vlaamse Parlement. Sagio.be wilde deze signalen niet negeren en zocht een concreet
alternatief. Het is immers enkel door actief te
handelen dat men resultaten kan realiseren.
Voor het volledige verhaal verwijzen we u
graag door naar www.sagio.be!

