
Kick-off van samenwerking tussen Universiteit
Utrecht en Revisely
Één van de grootste universiteiten van Nederland start een pilotproject
met de online nakijkapplicatie Revisely.
13 september 2016, Utrecht, Nederland

Samenvatting:

Educate-it, het universiteitsbrede programma voor onderwijsinnovatie van de Universiteit

Utrecht (UU) en de online nakijkapplicatie Revisely zijn een pilotproject gestart. Hierbij zal er

worden gekeken of Universiteit Utrecht op termijn de nakijkapplicatie universiteitsbreed in

gebruik zal gaan nemen.  

Op 1 september is er vanuit Educate-it, het universiteitsbrede programma voor

onderwijsinnovatie van de Universiteit Utrecht (UU) een pilotproject gestart met het inzetten

van Revisely. Tijdens periode 1 en 2 van studiejaar 2016/2017 zal een groep docenten gebruik

maken van de online tool Revisely om schriftelijke opdrachten als werkstukken, papers en

essays na te kijken en van feedback te voorzien.



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.

Tijdens de pilotperiode wordt geïnventariseerd welke specifieke functionaliteiten de docenten

aan de Universiteit Utrecht willen toepassen in de nakijkapplicatie. Na afloop van de pilot wordt

besloten of en met welke aanpassingen Revisely verder uitgerold zal worden binnen de

Universiteit Utrecht voor het snel en efficiënt nakijken van schrijfopdrachten zodat studenten

snel van feedback op hun werk worden voorzien. 
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