
GEBRUIKSSTATISTIEKEN NORAONLINE.NL,  NOVEMBER 2016  

1.1. Algemeen 
Uit het logboek van NORAonline.nl kan gedrag van gebruikers gemeten worden. Met deze 

maandelijkse rapportage wordt een deel hiervan inzichtelijk gemaakt. 

 

Een algemene caveat: gebruiksstatistieken geven geen intenties weer of verklaringen voor het 

bezoek op de site. Er is altijd een foutmarge in gegevens. Zo zijn er onterechte bezoeken gemeten 

(zoals ‘bots’ die automatisch de site afstruinen en niet als zodanig herkend worden) en bezoeken 

onterecht niet gemeten (zoals bezoekers die statistiektools actief filteren). 

1.2. Bezoeken 
 6700 bezoeken door ongeveer 5300 unieke bezoekers.  

 Gezamenlijk 16000 pagina’s bekeken 

 1100 keer een bestand gedownload 

 800 keer naar andere websites doorgeklikt 

 7% met tablet en 7% bezoeken met smartphone. 

 minstens 91% bezoeken kwam uit Nederland 

1.3. Herkomst bezoeken 
 

 Direct bezoek (intikken adres, 

      bladwijzer, mail): 26% 

 Zoekmachines: 71% 

 Via andere websites: 2% 

 

 

  

1.4. Meest verwijzende 
sites:earonline.nl, wikipedia, gemmaonline.nlBetrokkenheid 

 56% verliet de site na bekijken van één pagina tijdens het bezoek 

 66% verliet de site binnen 30 seconden tijdens het bezoek 



 

1.5. Meest bezochte pagina’s 
Pagina Pageviews Unieke 

Pageviews 

Bounce 

Rate 

Gem. Tijd op 

pagina (m:s) 

Laatste 

pagina 

bezoek 

Hoofdpagina 1,934 1,511 52% 0:00:52 55% 
wiki/Het_basisconcept_van_Z

aakgericht_Werken  
385 319 79% 0:01:37 83% 

wiki/Zaakgericht_Werken  346 240 48% 0:01:16 48% 

wiki/Principes  479 283 46% 0:01:05 27% 

wiki/Standaarden  280 218 33% 0:00:50 14% 

wiki/Bouwstenen  294 195 33% 0:00:46 14% 
wiki/PSA_(Project_Startarchi

tectuur)/Sjabloon  
255 189 49% 0:00:53 30% 

wiki/Vijflaagsmodel  261 178 47% 0:01:08 30% 

wiki/Basisprincipes  254 163 40% 0:00:45 23% 

wiki/Begrippenkader  177 134 73% 0:01:07 42% 
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