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Revisely en SOMtoday bieden een geïntegreerde oplossing voor het digitaal
nakijken van teksten
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SAMENVATTING

Blij dat schrijfvaardigheid weer meetelt? Met @revisely en @somtoday kijken docenten makkelijk

digitaal teksten na.

Softwareleverancier SOMtoday BV en digitale nakijkapplicatie Revisely gaan samenwerken.
Docenten kunnen vanuit SOMtoday ingeleverde werkstukken snel en efficiënt nakijken met Revisely.
Revisely ondersteunt de docent bij het gehele proces rond schrijfopdrachten. Jeroen Fransen, CEO
van Revisely: “Met deze tool bespaart een docent aanzienlijk tijd bij het geven van uitgebreide en
gestructureerde feedback. Onderzoek toont aan dat dit iets is waar docenten echt behoefte aan
hebben”.

Revisely verlaagt werkdruk van de docent

Uit onderzoek naar de werkdruk in het voortgezet onderwijs (Universiteit Utrecht , 2013) blijkt dat
meer dan de helft van de docenten vindt dat ze teveel nakijkwerk hebben. 82% van de docenten
geeft aan dat de hoeveelheid nakijkwerk voor spanning zorgt en 37% van de docenten geeft zelfs
aan dat dit leidt tot te weinig energie, gezondheidsklachten en spanning. Revisely ondersteunt
docenten bij het snel en efficiënt nakijken van schrijfopdrachten, waardoor de werkdruk van de
docent aanzienlijk omlaag gaat.

Feedback geven en knelpunten eenvoudig signaleren

Binnen Revisely kunnen docenten het schrijfwerk voorzien van observaties en feedback door middel
van een uitgebreide database. Tevens vangt Revisely automatisch een aantal fouten af op het gebied
van spelling en grammatica. Revisely bewaart en archiveert de opdrachten en houdt een
voortgangsrapportage bij voor de leerling, docent en schoolleiding. Deze rapportages maken het
mogelijk om eenvoudig knelpunten te signaleren en te differentiëren.

Eenvoudig proefaccount dankzij Single Sign Up

Docenten kunnen vanuit SOMtoday via Single Sign Up rechtstreeks een proefperiode met Revisely
starten. De lesgroepen en leerlingen van de docent worden direct zichtbaar in Revisely, zodat de



docent direct kan starten met het opgeven van schrijfopdrachten en het nakijken ervan. De duur van
de proefperiode is afhankelijk van het gebruik van Revisely , maar zal altijd minstens 3 maanden zijn.

Privacy gewaarborgd

SOMtoday wisselt gegevens met Revisely uit om de integratie tot stand te brengen. De school heeft
hierbij volledige controle welke persoonsgegevens uitgewisseld worden. Privacy is hiermee
gewaarborgd.

Over Revisely BV

Revisely is leverancier van een digitale nakijk en feedback applicatie voor docenten binnen het
Middelbaar en Hoger onderwijs. Zij richten zich op kwaliteitsverhoging van schrijfvaardigheid en
ondersteunen docenten bij het gehele proces rond schrijfopdrachten.

Over SOMtoday BV

SOMtoday BV is leverancier van slimme en gemakkelijk te gebruiken softwareoplossingen voor het
onderwijs. Met leerlingvolgsysteem SOMtoday, de bijbehorende leeromgeving en de
softwareoplossingen CumLaude, WIS Webportaal en IRIS Schoolklimaat ondersteunen zij gebruikers
bij de dagelijkse processen in het onderwijs.

Revisely
http://www.revise.ly

SOMtoday
http://som.today
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"Met deze tool bespaart een docent aanzienlijk tijd bij het geven van uitgebreide en
gestructureerde feedback. Onderzoek toont aan dat dit iets is waar docenten echt behoefte
aan hebben."
— CEO van Revisely
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OVER REVISELY

Our app makes it easy for teachers to give good feedback to students. This is especially useful to correct essays
more effectively, giving teachers an online tool for text correction in Dutch, English and Spanish. Thanks to
structured comments, students get better feedback and management benefits from benchmarking tools.

We work hand in hand with teachers and students of the 2 largest school groups in the Netherlands, OMO and
Carmel.

In June of 2014 we won access to incubator UtrechtInc, including € 68k growth capital. In December of 2014 we
won € 100k financing by European accelerator Impact.
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