Nieuwe release: Revisely focust zich nog meer
op samenwerking onder leerlingen/studenten
Revisely, de online applicatie voor docenten om beter en sneller feedback
te geven op teksten, is nog verder versterkt in versie 2.7 met o.a.
ingebouwde functies waarbij ook leerlingen/studenten elkaar kunnen
beoordelen.
Revisely, 15 december 2016 - Revisely maakt vandaag de beschikbaarheid van de nieuwste
release, Revisely 2.7, bekend. De digitale nakijkapplicatie ondersteunt docenten bij het nakijken
van schrijfopdrachten en het geven van uitgebreide feedback. Het afgelopen jaar is het bedrijf
sterk gegroeid en maken inmiddels rond de 500 scholen gebruik van Revisely. Hiermee heeft
Revisely in totaal zo’n 130.000 gebruikers. Om deze gebruikers nog beter van dienst te kunnen
zijn heeft Revisely verschillende systeemprocessen geoptimaliseerd en nieuwe features
toegevoegd om de samenwerking tussen leerlingen te bevorderen en vaardigheden verder te
ontwikkelen. De voornaamste nieuwe ontwikkelingen in de nieuwe release zijn:
Peer grading
Met de uitgebreide peer grading functie worden studenten ingeschakeld in het
beoordelingsproces van elkaar. Doormiddel van peer grading geven studenten feedback op
schrijfopdrachten van hun medestudenten en geven elkaar een score. Leerlingen/studenten
worden op deze manier gestimuleerd om elkaar te beoordelen en feedback te geven. Daarnaast
leren zij beoordelingscriteria aan den lijve kennen en gaan dit ook beter op zichzelf toepassen.
Team Hand-in
Met het team hand-in functie kunnen leerlingen/studenten samen werken aan opdrachten en is
er de mogelijkheid om het in te leveren als team. Hierbij bundelen zij kennis en versterken
vaardigheden waardoor uiteenlopende talenten worden aangeboord en creatieve oplossingen
tot stand komen.
Verdere nieuwe functionaliteiten en verbeteringen zijn:
Verbeteringen in de lijsten van opdrachten en ingeleverde teksten
Verbeterd dashboard voor leerling/student

Berichten overzicht (overzicht van alle ontvangen en gestuurde Revisely berichten)
Mogelijkheid tot additioneel of alternatief e-mailadres
Toegang tot een opdracht/klas/groep met een code
Verbeterd nakijkscherm met gemakkelijker toegang tot commentaren
Meer filtermogelijkheden voor opdrachten en documenten
Nieuwe optie om een standaardaccount in te stellen
Snellere respons van onze servers
Mogelijkheid om in verschillende tijdvakken te werken
De reacties van de eerste gebruikers van Revisely 2.7 zijn zeer positief. Met de voorgaande
versies ondersteunde Revisely docenten al bij het gehele proces rond schrijfopdrachten maar
met de nieuwe versie, kan het leerrendement van de leerling/student nog verder worden
verhoogd. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid voor de docent verbeterd. Ook is er altijd nog
de mogelijkheid om workshops en/of trainingen voor docenten aan te vragen.
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OVER REVISELY

Revisely's online web app makes it easy for teachers to give good feedback on texts to students . This is
especially useful for correcting essays, letters and papers more effectively, giving teachers a comfortable tool for
text correction in Dutch, English and Spanish. Thanks to built-in structured comments, students get better
feedback without extra work for the teacher. Our tool covers the entire process, from setting the assignment thru
plagiarism checking to giving insightful feedback. Both student and teacher also benefit from reporting and
benchmarking tools.
Revisely was founded in 2014 by Jeroen Fransen and former Minister of Education for the Netherlands Jo Ritzen.
We work hand in hand with teachers and students of the two largest school groups in the Netherlands, OMO and
Carmel. Revisely now has over 125,000 users in the Netherlands, Finland, Spain, India and Italy in both
secondary and higher education. We are proud to be partners with SOMtoday, Urkund, Brightspace, Van Dijk,
UtrechtInc, Impact Accelerator and xEdu. Revisely is a founding member of Dutch edtech group The Dutch

School.
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