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1. Introductie

Deze handleiding is bedoeld voor de docenten die aan de slag willen met Revisely. In
een aantal hoofdstukken wordt de werking toegelicht van de applicatie.
Omdat Revisely veel functionele mogelijkheden heeft, is het van belang om advies te
vragen bij de eigen key user of contactpersoon voor Educate-IT van de faculteit, of bij
de onderwijsadviseurs van Educate-IT, wanneer je ermee wil gaan werken.
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2. Account aanvragen en inloggen

Vraag een account aan via Educate-it, vervolgens wordt er een specifieke
cursusomgeving aangemaakt waarin je kunt werken aan de opdrachten voor jouw
onderwijs.
Let op: als je eerst gewerkt hebt met een demo-account, neem dan altijd contact op
met Educate-it om het account om te laten zetten naar een account met een eigen
cursusomgeving!
Inloggen
- Ga naar https://app.revise.ly/
- Log in via de Utrecht University button met je solis-id.
Je komt nu terecht op de dashboardpagina, daar wordt onder andere informatie
bijgehouden over het aantal opdrachten dat je hebt aangemaakt als docent en het
aantal nog na te kijken opdrachten.
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3. Groep aanmaken

Zodra je Educate-it hebt laten weten dat je met Revisely gaat
werken, maken zij een nieuw vak en een nieuwe groep voor je aan.
Geef de de cursusnaam en Osiriscode door, deze worden gebruikt
voor de naamgeving. De groep vind je door in het menu naar
‘beheer’ te gaan er vervolgens te klikken op ‘klassen/groepen’.
Zodra je aanvraag door Educate-it is verwerkt vindt je hier je eigen
groep. Vervolgens kan je daar zelf studenten en opdrachten aan
toevoegen.
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4. Studenten toevoegen

Ga naar Beheer in het menu en kies Beheer leerlingen/studenten.
Er zijn verschillende mogelijkheden om studenten toe te voegen:
1. handmatig één voor één toevoegen
2. in één keer een groep studenten toevoegen d.m.v. een Excel bestand
3. vanuit Osiris

4.1

Handmatig studenten één voor één toevoegen en inloggegevens versturen

Bij het toevoegen van een volledige klas of werkgroep is het handiger om de
studenten te importeren uit een Excel bestand. Zie daarvoor stap 3.2. Om een student
handmatig toe te voegen neem je de volgende stappen (zie ook de afbeelding op de
volgende pagina):
-

Kies ‘+ Voeg leerling/student toe’.
Vul de gegevens in van de student
Selecteer de groep waaraan je de student wil toevoegen.
Klik op ‘Opslaan’.
De student is nu toegevoegd aan de groep. Als je de juiste groep selecteert zie
je nu de student in de groep staan (1).
Door achter de student op het sleuteltje te klikken informeer je de student via
een e-mail over zijn of haar inloggegevens (2).
Als je meerdere studenten wilt informeren over hun inloggegevens is het
gemakkelijker om alle studenten tegelijk te selecteren (3) en vervolgens op
‘Informeer gebruikers over inloggegevens’ te klikken (4)
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Let op: Revisely verstuurt de inloggevens in een mail in de taal die actief is.
Rechtsonder kan je op ieder moment wisselen tussen Nederlands en Engels.
Staat de taal op Nederlands dan is de mail die naar de studenten wordt
gestuurd dus ook in het Nederlands.

1
3

2

4

4.2

Groep studenten toevoegen met als basis een Excelbestand

Als je een groep studenten in één keer wil toevoegen kun je als basis een
Excelbestand gebruiken. Het bestand moet er qua volgorde van kolommen als
onderstaand voorbeeld uitzien. Als emailadressen gebruik je de ……@students.uu.nl.

Het in te voegen bestand bestaat uit vijf kolommen verdeeld in studentnummer,
voornaam, tussenvoegsel, achternaam en emailadres. Als je de gegevens van de
studenten op eenzelfde manier in Excel zet, kan de groep studenten in één keer
worden toegevoegd. Er staat ook een voorbeeldbestand klaar dat je eventueel kunt
downloaden en aanpassen (zie afbeelding op de volgende pagina).
- Als het Excel bestand paraat is kies ‘Leerlingen/studenten importeren’.
- Selecteer de groep waaraan je de studenten wil toevoegen.
- Selecteer de docent(en) de bij de groep horen.
- Ga naar Bestand met leerling/studentgegevens en upload het Excel bestand.
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Je kunt ook aangeven of je direct de inloggegevens wilt sturen aan de nieuwe
studenten. Dit kan eventueel ook later door in het ‘leerlingen/studenten’
scherm (zie stap 3.1) achter de studenten op het ‘sleuteltje’ te klikken of door
alle studenten in één keer te selecteren en te klikken op ‘informeer gebruikers
over inloggegevens’
Kies Opslaan

Je krijgt een overzicht te zien van de studenten die in de groep zitten. Hier kun je zien
of het toevoegen gelukt is. Als dit het geval is, kies Bevestigen. Wijzigingen kunnen
altijd later nog worden aangebracht.
4.3

Studenten exporteren vanuit Osiris

Om de studenten te exporteren uit Osiris-docent neem je de volgende stappen:
- log in op OSIRIS Docent/Begeleider. Je komt binnen op het ‘Dashboard’ . Daar staat
ook het kopje Resultaat

Wanneer je klikt op de groene knop Resultaat komt u in het volgende scherm terecht:
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Links op het scherm bevindt zich het selectiefilter om de betreffende toets
terug te kunnen vinden waar u de lijst voor Revisely voor wilt maken.
Rechts op het scherm wordt het zoekresultaat van de gemaakte selectie
getoond toetsen.
Door bij het selectiefilter gebruik te maken van de bijvoorbeeld de opties
werkvormgroep, werkgroep of studentgroep kan er een selectie gemaakt
worden binnen de getoonde groep van studenten.
Wanneer u bijvoorbeeld een werkvormgroep kiest en daarna op zoeken klikt,
worden alleen de studenten die ingeschreven zijn voor de betreffende
werkvormgroep getoond.
Als er geen studentgroep of werkvormgroep gekozen wordt, dan worden álle
studenten bij de toetsgelegenheid getoond.

Na het klikken op de betreffende toets wordt het volgende scherm geopend:
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1. Klik op de link MAAK SELECTIE:

Bij de studenten verschijnt een vinkboxje rechtsboven in.
2. Door op het pijltje achter de link verberg selectie te klikken komt een
submenu naar voren om de alle gevonden resultaten te kunnen selecteren.

3. Klik op selecteer alle rijen of maak een selectie van de getoonde studenten.
4. Klik vervolgens op het menu ACTIES.
5. Als je deze aanpast aan onderstaande layout en opnieuw op slaat, dan is het
nieuwe bestand te gebruiken als upload voor Revisely. Zie verder de toelichting
bij 3.2 .
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6. De volgende mogelijkheden komen naar voren:

7. Via dit submenu kunt u van de getoonde studenten een Excelbestand
aanmaken, een e-mail sturen of de pasfotolijst, presentielijst of studentgroep
opvragen.
8. Klik op Excel bestand. Er wordt nu een Excel bestand aangemaakt zoals
hieronder.

4.4

Studenten indelen in werkgroepen

Als je met verschillende werkgroepen wilt werken dan moeten de studenten per groep
los geïmporteerd worden. Als je zelf de import gaat doen dan moet je dus zorgen dat
je per werkgroep een los Excel document maakt. Als Educate-it dit voor jou gaat doen
dan is het handig om een extra kolom aan de studentenlijst toe te voegen met daarin
de werkgroepindeling.
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5. Opdracht formuleren

5.1

Stappen om een opdracht te formulieren

De stappen om een opdracht te formuleren zijn:
- Selecteer in het linker menu ‘Opdrachten’.
- Kies ‘+ Nieuwe opdracht’ (rechts zichtbaar op scherm.
- Geeft de opdracht een titel.
- Kies bij status ‘Gepubliceerd’ zodat studenten toegang krijgen tot de opdracht.
Dit kun je eventueel ook doen nadat je de opdracht volledig hebt omschreven.
In dat geval kies je bij de status ‘Concept’. (‘Verborgen’ betekent dat de
opdracht al wel compleet is, maar nog direct niet zichtbaar voor de studenten,
‘Afgesloten’ betekent dat er een inlever- en beoordelingsronde is geweest en
de opdracht afgesloten kan worden.)
- Selecteer begin-en einddatum en tijdstippen via het kalenderknopje.
- Bij een opdracht kan je ook aangeven hoe teksten ingeleverd moeten worden.
Je kunt studenten in Revisely teksten laten typen / plakken of je kan ze een
tekst laten inleveren door een PDF te uploaden. Dit geef je bij instellingen van
de opdracht aan, zie hiervoor de afbeelding hieronder. Het is aan te raden om
studenten teksten via PDF te laten inleveren. Dit is gemakkelijker voor
studenten en zorgt er ook voor dat de opmaak van de documenten altijd goed
blijft.

Let op: Het bestand moet in PDF-formaat worden aangeboden, met de
volgende criteria:
A4 staand - Maximum ca. 15 pagina's - Moet ook tekst bevatten, dus niet alleen
beeldmateriaal - Minder dan 1 MB size
Platte PDF (geen 'layers' of 'link separation) - Aanbevolen: tenminste 1,5
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- Van video's wordt alleen een thumbnail getoond - Geen ongewone PDF formaten
Overige instellingen
Bij het aanmaken van een opdracht zijn verschillende opties in te stellen:
1. Inleveren na einddatum toestaan: Hier kan je aangeven of je wilt toestaan dat
studenten de opdracht na de einddatum alsnog kunnen inleveren.
2. Opdracht krijgt ook een cijfer: Hier stel je in of je de opdracht een cijfer wilt
geven.
3. Geef ook een ERK beoordeling: Dit is een instelling die de meeste gebruikers
op ‘nee’ laten staan. ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentie
Kader en wordt gebruikt in talenonderwijs om het niveau van taalbeheersing
aan te geven.
4. Toon evaluatie criteria: Hier geef je aan of dat je de studenten ook de evaluatie
(nakijk) criteria wilt laten zien.
5. Plagiaatcontrole: Hier geef je aan of je de ingeleverde teksten wilt laten
controleren op plagiaat. De plagiaatchecker die gebruikt wordt is ‘Urkund’.
NB: Urkund is alleen beschikbaar voor UU-faculteiten die een licentie hebben
voor Urkund.
6. Automatische checker: Als je deze instelling aanzet, controleert Revisely
automatisch ingeleverde teksten op spelling en grammatica. LET OP: Veel
docenten geven aan dat ze het vaak niet eens zijn met de automatisch
gegenereerde feedback van Revisely, het is dan vaak meer werk om de
automatische feedback weg te halen dan dat het oplevert. Het is daarom aan
te raden om deze instelling op ‘Nee’ te zetten.
7. Peer grading: Met deze functie kunnen studenten elkaars werk nakijken (zie
4.2 voor meer informatie).
8. Inleveren in teams: Met deze functie kan je studenten in teams laten werken
(Zie 4.1 voor meer informatie).
9. Aantal studenten per team: Zie 4.1
10. Docent mag ook teksten inleveren: Met deze instelling geef je aan of je
gebruikers met de ‘docenten rol’ ook wilt toestaan om teksten in te leveren.
11. Blokkeer verder inleveren: Hiermee kan je het inleveren van teksten
handmatig blokkeren.
12. Stuur automatisch herinneringen: Als je deze instelling op ‘ja’ laat staan
ontvangen studenten automatisch een e-mail als er bijvoorbeeld een nieuwe
opdracht voor hen klaarstaat.
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Verdere informatie bij het aanmaken van opdrachten

-

Geef onder de kopje Samenvatting en Inhoud een korte omschrijving van de
opdracht.
Onder het kopje cijfers staan de verschillende criteria waarop je een opdracht
kan beoordelen. Revisely heeft 7 standaardcriteria de je kunt gebruiken of uit
zetten. Daarnaast kun je ook nog 30 eigen beoordelingscriteria toevoegen. De
weging van de gekozen criteria (standaard en/of eigen) kun je als docent
uiteraard zelf aanpassen, maar zorg dat het totaal optelt tot 100%.

Voeg eventuele documenten en websites toe die relevant zijn voor de opdracht.
- Helemaal onderaan selecteer je de groep waarvoor de opdracht is bestemd.
- Klik als alles is ingevuld op ‘Opslaan’.
NB: wanneer je werkt met peergrading of team hand-in moeten er minimaal 2
studenten zijn ingevoerd voordat je de opdracht kunt opslaan. Wanneer je pas later
de studenten gaat invoeren, kun je in eerste instantie twee fictieve studenten
invoeren, bv je eigen mailadres en/of een g-mailaccount. Uiteraard moeten deze dan
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later weer verwijderd worden, anders worden ze meegenomen in het proces van
peergrading en/of team hand-in
5.3

Team hand-in

Eén van de opties van het opstellen van een nieuwe opdracht is "team hand-in" ofwel
het inleveren in teams. Dit kun je gebruiken om een groepsopdracht te laten
inleveren. Eén student levert daarbij namens de groep de opdracht in. Als docent kijk
je deze tekst na en alle teamgenoten ontvangen via Revisely na afloop de feedback en
beoordeling van jou als docent te zien.
Hieronder wordt kort beschreven en getoond hoe deze functionaliteit werkt en welke
stappen je doorloopt om hem succesvol te gebruiken.
Let op: Wanneer studenten de tekst in Revisely intypen, plakken of uploaden kan dat
niet met meerder teamgenoten tegelijk. Eén student levert dus in namens de groep.
Bij meerdere inleveringen geldt: alleen de tekst die als laatste wordt ingeleverd, wordt
bewaard. Wanneer je de optie Team hand-in gebruikt, is het niet mogelijk om
opdrachten na het verlopen van de deadline te laten inleveren.
-

Kies op het dashboard voor nieuwe opdracht en je komt in het onderstaande
scherm terecht.
Kies hier ja bij het Inleveren in teams en selecteer vervolgens hoeveel
studenten er in elk team zitten. De functie team hand-in binnen Revisely staat
standaard ingericht dat het systeem zelf willekeurig studenten uit een groep in
teams indeelt.
Hierna wordt toegelicht hoe je zelf handmatig groepen/teams in kunt stellen.
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Zelf groepen instellen voor team hand-in

Wanneer je zelf de teams wil samenstellen of wijzigingen hierin wil aanbrengen, laat
je de status van de opdracht op concept staan. Alleen dan kun je wijzigingen
aanbrengen. In de afbeelding hieronder zie je waar je klikt om de teamsamenstelling
te bekijken en te wijzigen.

Wanneer je hier op ‘teamopdracht ‘ klikt, kom je in het onderstaande scherm. Daar
kun je dan de teams zelf aanpassen.
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-

Allereerst kun je een student selecteren zoals in de afbeelding aangegeven.
Kies rechtsboven een team waar deze student naartoe overgezet moet worden.
En klik daarna op overzetten. Student B, in dit voorbeeld, zit daarna in team H.
Het systeem genereert zelf teams van studenten die bij elkaar in dezelfde
groep zitten. Wanneer je als docent dit wenst, kun je studenten handmatig op
deze manier ook in een team zetten met studenten uit een andere groep.

-

Let ook op de rood-omcirkelde student I. Er zijn in dit voorbeeld 15 studenten
ingedeeld in teams van 2. Dit betekent dat er een student overblijft die geen
team heeft of in zijn eentje een team vomt. Bij het aanpassen van teams kun
je als docent bepalen of deze Student I in zijn eentje de opdracht gaat maken.
Of dat je een team van 3 studenten maakt.

-

Uiteraard kun je hier ook de naam van een team wijzigen zodat het meer
betekenis heeft voor de studenten. Kies daarvoor wijzig naam.

-

Wanneer je op de pagina naar beneden gaat, zie je daar een overzicht van de
teams die voor deze opdracht zijn gemaakt. Zo heb je in een oogopslag een
overzicht over alle teams. Wil je alleen de teams van een bepaalde groep zien?
Maak dan gebruik van de filters bovenaan de pagina.

Er is ook de mogelijkheid om alle teams te wissen en zelf handmatig vanaf het begin
de indeling te maken. Om dit te doen kies je ‘meer opties’ en wist vervolgens alle
teams.
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Peer Grading

Als je wilt dat studenten ook elkaars werk beoordelen kan je de ‘peer grading’ functie
van Revisely gebruiken. Hierbij maak je een nieuwe opdracht aan zoals eerder
beschreven. Het enige verschil is dat je bij Peer grading 'ja' selecteert en eventueel
extra instructies geeft zodat de studenten weten wat er van hen verwacht wordt bij
peer grading. Het systeem koppelt automatisch de studenten. Dit betekent dat
studenten willekeurig aan elkaar worden gekoppeld. Op dit moment is het zo dat
diegene die een opdracht inlevert, ziet wie gaat nakijken en andersom. Een opdracht
die met de optie Peer grading is gemaakt, ziet er als volgt uit:

Het proces van notificatie van een opdracht tot inleveren en nakijken, verloopt
hetzelfde als bij een gewone opdracht met een verschil: de student die als peerbeoordelaar is aangewezen, krijgt een bericht zodra de tekst die nagekeken moet
worden is ingeleverd. Dat is het teken dat begonnen kan worden met het geven van
de peer feedback. Wanneer de peer klaar is met nakijken, zet de peer de opdracht
klaar om zo de feedback te verzenden. Wanneer de feedback is verzonden krijgt de
student die de opdracht geschreven heeft een e-mail dat er feedback klaarstaat en
kan de student de opdracht weer bekijken. De student moet hiervoor de link in de email volgen en vervolgens rechtsboven op ‘Peer grading’ klikken en de persoon
selecteren waarvan de student de feedback wilt bekijken (zie afbeelding hieronder).

Om als docent de feedback te zien die de 'peer' heeft gegeven, ga je naar de
opdracht, en bekijkt de lijst met teksten. Wanneer de peer feedback is gegeven, is de
naam van de nakijker aan te klikken, zie onderstaande afbeelding. Klik op de naam en
je ziet direct de tekst en de feedback bij elkaar.
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De tekst en de feedback van de peer grading zien er uit zoals hieronder. Als docent
kun je nu de tekst desgewenst zelf de tekst gaan nakijken en gaan voorzien van
feedback (zie stap 5) of terug gaan naar de andere teksten.
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Sturen van herinneringen

Zodra een opdracht is gepubliceerd krijgen de studenten een bericht dat er een
nieuwe opdracht voor hen klaar staat. Dit bericht wordt per e-mail vanuit Revisely
verzonden. In dit e-mailbericht vinden ze een link en door op de link te klikken,
komen ze direct bij de opdracht.
Het is ook mogelijk om studenten nog extra herinneringen te sturen. Dit doe je door
bij een gepubliceerde opdracht op ‘herinner allen’ te klikken (zie afbeelding
hieronder).

5.7

Opdrachten kopiëren

In Revisely is het ook mogelijk om een eerdere opdracht te kopiëren. Dit kan
bijvoorbeeld handig zijn wanneer de opdracht hetzelfde is gebleven als een voorgaand
jaar. Een opdracht kopiëren doe je door in het opdrachten scherm achter de opdracht
op de drie puntjes te klikken en vervolgens op ‘opdracht dupliceren’ te klikken (Zie
afbeelding hieronder).

Je maakt op deze manier een exacte kopie van de opdracht. De status van de
opdracht wordt echter automatisch weer op ‘concept’ gezet waardoor je de
instellingen kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Je kan dan bijvoorbeeld de
opdracht toewijzen aan een nieuwe groep en het tijdvak aanpassen naar het nieuwe
studiejaar.
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6. Feedback geven

In het hoofdmenu op het dashboard is te zien hoeveel studenten de opdracht nog in
moeten leveren (rode cirkel).

Daarnaast is het aantal ingeleverde opdrachten te zien (oranje cirkel).
- Om feedback te geven, klik op de oranje cirkel.
- Onder de kolom Opties klik op de ‘markeerstift’ om de ingeleverde opdracht te
openen.
- Je bent nu in de omgeving waarin je feedback kan geven. Selecteer met de
cursor tekst waarop je feedback wil geven.
Zodra tekst geselecteerd is lichten boven in beeld feedbackopties op. Als je de duim
omhoog of de duim omlaag selecteert, kan je gebruik maken van een database vol
met feedback-teksten. De feedbacktekst verschijnt in de rechtermarge, door op de
feedbacktekst te klikken verschijnt eronder een toelichting voor de student. Je kunt
ook gebruik maken van een context-sensitief menu, door rechts te klikken (Windows)
of CTRL-muis (Mac) met de muis op het geselecteerde tekst. In het menu schermpje
dat dan opent kun je ook kiezen voor een positief, kritisch of open commentaar. Het is
mogelijk om favoriete feedbackteksten toe te kennen, dat doe je door op het grijze
sterretje achter de tekst te klikken. Het sterretje wordt geel en verschijnt onder de tab
‘Favorieten’. Je kunt in commentaarteksten ook bijzondere formatting gebruiken zoals
vet en schuingedrukt, en je kunt er URL hyperlinks in zetten, bijvoorbeeld naar de
literatuur waar het commentaar naar verwijst.
Je kunt als docent ook eigen, herbruikbare feedbackteksten (observaties) toevoegen
vanuit open commentaren. Dit kunnen positieve of kritische commentaren zijn. Dit
betekent dat je niet langer je eigen commentaren steeds opnieuw hoeft in te typen
maar dat je ze een keer genereert en dan steeds opnieuw kunt toekennen. Deze
functionaliteit is alleen beschikbaar voor docenten, niet voor peer review.
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Om eigen herbruikbare teksten te genereren moet je het volgende doen:
1. Selecteer een stuk tekst in het document dat je aan het nakijken bent.
2. Schrijf daar een eigen open commentaar bij.
3. Kies ervoor om dat herbruikbaar te maken (Save as a re-usable comment) en
een aantal aanvullende velden wordt getoond.
4. Vul een titel in (deze tekst komt in de kantlijn te staan). Als je niets invult
wordt de eerste regel van het commentaar gebruikt als titel.
5. Kies een Category en eventueel een Subcategory waar het commentaar bij
hoort.
6. Geef aan of het een positief of een kritisch commentaar is.
7. Je kunt optioneel ook aangeven dat dit commentaar moet worden toegevoegd
aan je favorieten.
Klik dan op ‘Bevestigen’ en het commentaar wordt opgeslagen.

Let op: eigen commentaren kunnen (nog) niet worden aangepast, nadat er op
Bevestigen is geklikt.
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Kopiëren van stukken tekst
Het is ook mogelijk om delen van de tekst te selecteren en kopiëren. De gekopieerde
tekst kan zowel binnen Revisely worden gebruikt, bijvoorbeeld om bij een
commentaar toe te voegen, maar ook daar buiten (bv. om plagiaatcontrole te doen).
Om te kopiëren, selecteer het betreffende stuk tekst, en gebruikt dan CTRL-C
(Windows) of Command-C (Mac) op het toetsenbord, of rechts-klik met de muis
(Windows) of CTRL-Muis (Mac) op de tekst om een context-gevoelig menu te openen,
waarin je ‘Copy tekst’ kun selecteren.

Nakijken met meerdere personen
Meerdere nakijkers (docenten, peers, en anderen) kunnen dezelfde tekst tegelijk nakijken,
zonder dat dat problemen geeft. Je krijgt een notificatie wanneer dat gebeurt.
Opmerking: je ziet het commentaar van de anderen niet real-time verschijnen.
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7. Feedback versturen

Om feedback te sturen moet je:
- vanuit de feedbackomgeving rechtsboven in het scherm op Nakijken klikken en
vervolgens Cijfer kiezen (Zie afbeelding op de volgende pagina).
- Hier kan je het cijfer samenstellen en algemeen commentaar leveren.
- Kies ‘Klaarzetten om feedback’ te versturen.
- Ga terug naar het dashboard en klik op de groene
cirkel (afbeelding 2 op de volgende pagina).
- Je ziet vervolgens een lijst met nagekeken
opdrachten die klaar zijn om te versturen. Kies
onder Opties het papieren vliegtuigje om de
feedback te versturen.
Om alle feedback tegelijk te versturen klik je rechts
boven op de ‘3 stipjes’ en vervolgens op ‘Send feedback
to all’
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8. Opdrachtcode gebruiken

Het gebruik van de opdrachtcode is voor situaties waarin je als docent niet (al) je
studenten kunt bereiken vanuit Revisely. Dit kan bijvoorbeeld doordat nog niet alle
studenten bekend zijn voor je de schrijfopdracht in Revisely hebt klaargezet. De code
is ook te gebruiken in situaties dat het (juiste) mailadres van de student niet bekend
is bij Revisely.
Bij elke opdracht wordt automatisch een opdrachtcode aangemaakt en vermeld. Het is
een keuze als docent om de opdrachtcode kenbaar te maken aan studenten of niet.
Ga op het icoontje voor de code staan en ga naar een andere applicatie, bijvoorbeeld
mail, Word of Notepad. Plak vervolgens hier de code in.
De opdrachtcode kun je vervolgens op verschillende wijzen aan studenten geven,
bijvoorbeeld door de code in de studiewijzer te plaatsen, te mailen of bekend te
maken tijdens een (werk)college.
De student kan naar een speciale plaats op Revisely’s site gaan:
(https://app.revise.ly/student/register/) of de link volgen vanaf de hoofdpagina.
Vervolgens moet hij/zij de opdrachtcode en haar/zijn mailadres opgeven en wordt de
student in de groep geplaatst. Daarna ontvangt de student een mail met informatie
over het inloggen. Als een opdracht meerdere (werk)groepen heeft dan kan de
student zelf de juiste groep uitkiezen.
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9. Rapportages en teksten downloaden

Vanuit het nakijk-scherm is het mogelijk een opdracht (via control P) te printen en/of
op te slaan in een eigen bestandsmap naar keuze. Wanneer je dit doet nadat de
opdracht is nagekeken en van feedback is voorzien, worden ook de bijbehorende
feedbackgegevens en het cijfer gedownload.
Revisely heeft ook de mogelijkheid om rapportages te downloaden en om alle
opdrachten in ‘bulk’ te downloaden, inclusief feedback. Met een rapportage krijg je in
een Excel document de scores van iedere student te zien per criteria en het
uiteindelijke cijfer. Een rapportage en een ‘bulk’ download kan je doen vanuit het
‘assignments’ scherm (zie afbeelding hieronder). Een rapportage kan je downloaden
door op ‘report’ te klikken. Een download van alle opdrachten inclusief feedback door
op ‘Report and corrected texts (xls+pdf)’ te klikken. Je krijgt dan alle opdrachten als
.pdf verzameld in een .zip bestand.
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Meer informatie over hoe Revisely

Wanneer je bent ingelogd in de demo-omgeving van Revisely, staat onder de
helpknop aan de linkerkant van de pagina bij ‘hoe doe ik..’ een aantal filmpjes. Het
eerste filmpje laat de belangrijkste functies en schermen zien.
https://app.revise.ly/help/video/
Daarnaast is er via dezelfde helpknop een link naar een online help-omgeving:
http://help.revise.ly/home
Vragen of ondersteuning nodig?
Heb je vragen of verdere ondersteuning nodig bij het gebruik van Revisely? Neem dan
contact op met de Educate-it ondersteuningsbalie: http://educate-ituu.sites.uu.nl/contact/
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