
Nederlandse educatieve start-up wint 100.000 euro en
helpt docenten nog beter corrigeren
Revisely is in Madrid uit 846 Europese inzendingen geselecteerd na een zware pitch
contest

15 JANUARI 2015, MADRID, SPAIN

De Nederlandse start-up Revisely heeft eind december in Madrid 100.000 euro gewonnen in
de strijd om de beste mobiele app neer te zetten. Revisely is één van de twintig startups die uit
846 Europese bedrijven verkozen zijn.

Tijdens de jurydag op 18 en 19 december in Madrid mochten 57 start-ups uit 12 verschilende
landen zich bewijzen in de pitchronde. Hierna bleven er nog 29 kandidaten over voor een
interview en waren er uiteindelijk 20 winnaars mee mogen doen aan de Europese
accelerator Impact.

Revisely gebruikt de financiering om de applicatie dit jaar ook offline op de tablet aan te
bieden. Dit kan straks op een iPad en Android tablet app. “In de trein hapert de
internetverbinding bijvoorbeeld nog wel eens, maar als je als docent dan toch je teksten
digitaal voor je leerlingen wilt nakijken, kan dat binnenkort gelukkig ook gewoon”, aldus Mart
van Eijk, docent Nederlands op het Rodenborch-College. Scholen gaan steeds meer over op
digitaal werken en mobiele apps worden steeds populairder. Er staat nu al een Revisely web
app klaar voor de vakken Nederlands en Engels. 

Naar aanleiding van de gewonnen prijs, is er nu ook contact gelegd met verschillende
Spaanse uitgeverijen om Revisely op de Spaanse markt te vertegenwoordigen. In een
bètaversie biedt Revisely nu ook Spaans aan en er komen meer talen beschikbaar.

Het geld van Impact is afkomstig vanuit een EU-fonds dat speciaal is gereserveerd om start-
ups, gefocust op mobiel en internet te versnellen. Daarnaast biedt Impact de winnaars een
half jaar lang training aan.
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"In de trein maar ook op school hapert de internetverbinding bijvoorbeeld nog wel eens,
maar als je als docent dan toch je teksten digitaal wilt nakijken, kan dat binnenkort
gelukkig ook gewoon."
— Mart van Eijk, docent Nederlands op het Rodenborch-College
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OVER REVISELY

We help language teachers to correct essays more effectively, giving them an online tool for text correction. 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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