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Ouderwets bevlogen

Hetniveau van onze schrijfvaardigheid en taalvaardigheid loopt

achteruit. Nietalleen in Nederland maar ook in West-Europa en de VS.

Startup  maaktsoftware die het docenten makkelijker maakt

om teksten in het Nederlands,Engels en Spaans na te kijken en

waarmee ze betere feedback kunnen geven. , CEO van

Revisely: “Normaal krijgt een leerling een papiertjeterug met krabbels

waar je maar moet uit zien te ontwaren wat er fout is. Demeeste

leerlingen kijken daar berhaupt niet naar. De leerlingen die dat wel

doen hebben moeite met begrijpen wat de docent bedoeld.”

Revisely

Jeroen Fransen

Bevlogen

“Ik ben heel erg ge ntrigeerd door taal,mensen en techniek. De drie

dingen die ik interessant vind, die komen hierallemaal in samen. Dan ook

nog op het vlak van onderwijs. Het klinkt ouderwetsbevlogen, maar

onderwijs is de oplossing voor heel veel conflicten in dewereld. Ik denk
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dat we onderwijs zoveel mogelijk een handje moeten helpen zodatwe

met nog meer oplossingen komen.”

“We zijn allemaal zeer gepassioneerd overRevisely als geheel. We zijn

gemiddeld 40, dus geen jonge honden meer. Maar westeken ongeveer 60

uur per week in het bedrijf.”

“De allereerste keer dat ik merkte datondernemen mij goed lag was ik

iets van zeven jaar. Ik verzamelde die rupsachtigezaadjes van

berkebomen en die verkocht ik dan op straat. Er waren mensen diedat

kochten. Daar zaten goede marges op, ja. Het was wel labour intensive.”

“Een tweede voorbeeld: ik ben vrij vroegaan de computer gegaan. De

Commodore 64, hele oude hobbycomputers waren dat.Daar verkochten

ik en wat vrienden spellen voor. Gehackte spelletjes. Wij zatenbij de

eersten die zich met die computers bezighielden.”

Strategie

“We hebben vanaf het begin af aan al een partnershipgesloten bij twee

van de grootste schoolbesturen van het land. OMO en Carmel.Die

hebben ons in contact gebracht met docenten. Zij konden de docenten

nietverplichten om met ons samen te werken, dus het is allemaal op

vrijwilligebasis. Aan de ene kant hadden we veel blootstelling van ons

product, aan deandere kant moesten we iedere afzonderlijke docent nog

overtuigen.”

“We willen sneller gaan. Tot nu toe gingenwe school na school langs. Dat

gaat te langzaam. We maken nu een webbasedfreemium-model, waar je

onderdelen kan bijkopen, en dat gaan we flink marketen.Of ze ook gaan

betalen? Ja, we zien bij concurrenten dat dat daar ook gebeurt.”

“We zijn nu ook in Itali  en Spanje actiefen we merken dat het daar veel

makkelijker gaat. Daar zijn ze veel snellerenthousiast. In Itali  zijn ze

berhaupt sneller enthousiast, ze zijnpositiever ingesteld. Onze (red.

Nederlandse) basishouding is heel kritisch.”

Toekomst

“De ideale versie van Revisely kan nogmeer. Meer talen. We hebben nu

Nederlands, Spaans en Engels. We willen ookFrans en Duits, want veel

scholen in Nederland willen dat graag. Ze willen ookgraag Aardrijkskunde

kunnen nakijken met Revisely. We hebben een automatische

spellingchecker erin zitten die beter kan en we willen zoveel mogelijk

aansluiten op computersystemen die scholen al hebben.”



Geleerdelessen

“Onderschat niet de diepe dalen. Het kanerg tegenzitten. Je kan

persoonlijk een tijd lang zonder geld zitten. Als hetleuk gaat, en je hebt

leuke collega’s en de productie is goed en je krijgtgeld, dan is het

makkelijk om je te motiveren om die 60 of 80 uur per week tedraaien.

Maar ook als het slecht gaat moet je nog steeds die 60 uur per week

maken, anders kom je niet verder. Ikzelf kijk in zulke periodes naar wie ik

benen wat mijn kracht is. Wat je tot nu toe wel voor elkaar hebt gekregen

en daarput je dan kracht uit voor de toekomst. We gaan gewoon verder

denken aanoplossingen.”

“Het is makkelijk om te beginnen. Naar deKamer van Koophandel lopen

om een bv op te richten. Het is best moeilijk omgeld op te halen. Je moet

een goed netwerk hebben om bij angels terecht tekomen. Zorg daarom

dat je een heel goede basis hebt met je eersteinvesteerders, dat ze op de

lange termijn erbij blijven.”

Ondernemenin Nederland

“Er zou nog veel meer over ondernemenonderwezen kunnen worden.

Dat je bij Nyenrode een ondernemend iemand vindt datgeloof ik wel.

Maar bij de opleiding elektrotechniek moet je ook een deelwijden aan

ondernemen.”

“Er zouden meer subsidies moeten zijn voorde fase tussen opstart en

break-even. Verder moet het ondernemersklimaat inNederland

veranderen. Investeerders zijn risicoavers en ondernemers zijn

risicoavers. Er zouden nog veel meer mensen kunnen opstaan met een

idee en ereen onderneming van maken. Daar is nog veel meer ruimte

voor. Dat kan zo enormde economie vooruit helpen. Ook al doe je dat als

ondernemer vijf of tien jaaren ga je daarna iets heel anders doen. Je hebt

dan van ondernemen alleen alzoveel geleerd. Veel meer studenten of

schoolverlaters zouden dat moeten doen.”
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