
Revisely kondigt samenwerking aan met Tilburg School
of Humanities
De universiteit gaat nu ook digitaal teksten nakijken en helpt bij de ontwikkeling van
de applicatie voor het hoger onderwijs.

04 MAART 2015, UTRECHT, NEDERLAND

SAMENVATTING

Tilburg School of Humanities, onderdeel van de Universiteit Tilburg (Tilburg University), gaat
digitaal teksten nakijken met Revisely. Taaldocenten binnen het voortgezet onderwijs werken
al veelvuldig met de digitale nakijkappplicatie van Revisely. De Universiteit en Revisely gaan
de samenwerking aan om de applicatie verder te ontwikkelen voor het hoger onderwijs.

Tilburg School of Humanities, onderdeel van de Universiteit Tilburg, gaat ook digitaal
teksten nakijken. Momenteel gebruiken taaldocenten binnen het voortgezet onderwijs
Revisely’s digitale nakijkapplicatie al veelvuldig, vaak in combinatie met een plagiaatchecker.
De Universiteit en Revisely zijn de samenwerking aangegaan om de applicatie verder te
ontwikkelen voor het hoger onderwijs en om de app direct in te zetten in het onderwijs.

Digitale nakijkapplicatie
Door de digitale nakijkapplicatie van start-up Revisely is het afgelopen met de stapels papier
en onleesbare krabbels in de kantlijn. De applicatie ondersteunt docenten bij het nakijken van
schrijfopdrachten. In de nakijkomgeving kan de docent zelf de teksten voorzien van
observaties en gebruik maken van de feedback database. Ook zoekt Revisely automatisch
naar fouten op het gebied van spelling en grammatica. Vervolgens stuurt de docent de
gecorrigeerde teksten terug naar de student, voorzien van cijfer en duidelijke feedback in de
kantlijn. Revisely bewaart en archiveert de opdrachten en houdt een voortgangsrapportage bij.
Revisely is nu verkrijgbaar in de talen Nederlands, Engels, Spaans en later dit jaar ook in het
Duits en Frans. De online applicatie wordt dit jaar ook aangevuld met een offline versie.

Revisely
http://www.revise.ly

RELEVANTE LINKS



http://www.revise.ly/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frevisely.pr.co%2F96310-revisely-kondigt-samenwerking-aan-met-tilburg-school-of-humanities&text=Tilburg+University%27s+School+of+Humanities+gaat+ook+digitaal+teksten+nakijken&via=revisely&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frevisely.pr.co%2F96310-revisely-kondigt-samenwerking-aan-met-tilburg-school-of-humanities
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Frevisely.pr.co%2F96310-revisely-kondigt-samenwerking-aan-met-tilburg-school-of-humanities&title=Revisely+kondigt+samenwerking+aan+met+Tilburg+School+of+Humanities&summary=Tilburg+University%27s+School+of+Humanities+gaat+ook+digitaal+teksten+nakijken&source=Revisely


Tilburg School of Humanities
https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/humanities/

AFBEELDINGEN

Maartje Wissink
Business Development 

Mail: maartje.wissink@revise.ly 

Mobile: +31 (0)6 31797223

WOORDVOERDER

http://revisely.pr.co/images/152930
http://revisely.pr.co/images/152931
http://revisely.pr.co/images/152929
http://revisely.pr.co/images/152932
http://revisely.pr.co/images/153668
mailto:maartje.wissink@revise.ly
https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/humanities/
http://www.revise.ly/


Jeroen Fransen
CEO 

Mail: jeroen.fransen@revise.ly 

Mobile: +31 (0)6 52684980

jeroenjeremyfransen

jeroenjeremy

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.





Reviselypressroom

Revisely

Revisely B.V.
Padualaan 8
3584CH Utrecht
The Netherlands

Tel. +31 (0)30 2270431
Mail info@revise.ly

Contactinformatieℹ

mailto:info@revise.ly
http://revisely.pr.co/
http://revisely.pr.co/
https://twitter.com/jeroenjeremy
skype:jeroenjeremyfransen
mailto:jeroen.fransen@revise.ly


 Algemene website

 Weblog

Maartje Wissink
Business Development 

Mail: maartje.wissink@revise.ly 

Mobile: +31 (0)6 31797223

Jeroen Fransen
CEO 

Mail: jeroen.fransen@revise.ly 

Mobile: +31 (0)6 52684980

jeroenjeremyfransen

jeroenjeremy

AGENCY PRESSROOMS

BLIJF OP DE HOOGTE

🌐

🏢

Woordvoerder





STARTUP NEWS

UTRECHTINC

ONTVANG NIEUWSBRIEF

http://revisely.pr.co/follow
http://news.utrechtinc.nl/
http://utrechtincstartupnews.pr.co/
https://twitter.com/jeroenjeremy
skype:jeroenjeremyfransen
mailto:jeroen.fransen@revise.ly
mailto:maartje.wissink@revise.ly
http://revise.ly/nl/blog/
http://revise.ly/

