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Inleiding 
Het ontvangen van feedback  is een belangrijk onderdeel in het leerproces en hoort thuis in de 

academische wereld. Revisely is een programma dat het geven en ontvangen van feedback op 

schriftelijk materiaal overzichtelijk maakt. In deze handleiding worden kort de basisstappen 

behandeld om als student via Revisely opdrachten in te leveren en feedback te ontvangen. 

 

1 Het beginscherm 
Uitnodigingen voor opdrachten ontvang je in je studentenmailbox. Als je op de link klikt in de mail 

kom je bij het beginscherm van de desbetreffende opdracht terecht. Op deze pagina vind je o.a. de 

omschrijving van de opdracht, de toetsingscriteria en de gestelde deadline. Rechts bovenin het 

scherm vind je de knop Tekst wijzigen en inleveren, klik hierop om je opdracht in te leveren.  

 

2 Opdracht inleveren 
Vanaf het beginscherm kom je terecht op de pagina waar jouw opdracht ingeleverd kan worden. 

Op deze pagina zie je een groot blanco tekstvlak. Je kunt rechtstreeks in dit tekstvak de opdracht 

uitwerken of de opdracht erin plaatsen via kopiëren en plakken. Kopieer de tekst die je wil 

inleveren en plak het in het tekstvlak. Om de opdracht te verzenden, klik op de knop Tekst 

bewaren en inleveren bij docent. Tussentijds is het mogelijk om een concept te bewaren en er op 

een later tijdstip mee verder te gaan. 

Let op:  voor een optimaal resultaat bij het kopiëren & plakken, gebruik je Word als tekstverwerker 

en Edge, Chrome of Safari als browser.  

Kopiëren & plakken vanuit PDF wordt niet aangeraden. Plaatjes en sommige indelingsgegevens en 

opmaak worden niet overgenomen. 

 

3 Feedback bekijken 
In het hoofdmenu van Revisely (hier kom je door op dashboard te klikken in het linkermenu) kan 

je zien of je opdracht is nagekeken. Klik op de groene cirkel, vervolgens op Tekst bekijken  en je 

komt terecht bij je nagekeken opdracht. Vanaf het hoofdmenu kan je ook klikken op de link met de 

titel van de opdracht om direct bij de feedback te komen.  

 

Op de pagina van je nagekeken opdracht vind je o.a. een cijferoverzicht, algemeen commentaar 

van je docent en de feedback op jouw opdracht. Door te klikken op de symbolen naast de tekst 

(duim omhoog, duim omlaag, etc.) kan je het type feedback selecteren, om zo snel te zien waar je 

docent ruimte ziet voor verbetering maar ook waarover hij/zij over te spreken is.  Door op de 

feedbackteksten te klikken die in de rechtermarge bij je opdracht staat, verschijnt er een 

toelichting.  

 


