
 

 

Cookieverklaring 
 
Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van 
een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of 
smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In de tabel onderaan 
deze pagina kun je terugvinden welke cookies wij plaatsen.  
 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn  Type 

Functionele cookies  

_RequestVerificationToken kajmunk.nl Ter preventie van Cross-Site 
Request-Forgery (CSRF) aanvallen.  

sessie HTTP 

ASP.NET_SessionID school.meesterbaan.nl Behoudt de status van de 
gebruiker gedurende het bezoek.    

sessie HTTP 

dnn_IsMobile  kajmunk.nl Bepaalt het device waarmee de 
website wordt bezocht.  

sessie HTTP 

language  kajmunk.nl Bewaart de voorkeurstaal van de 
gebruiker. 

sessie HTTP 

.ASPXANONYMOUS kajmunk.nl Wordt gebruikt om 
gebruikersgegevens te leveren bij 
het autoriseren van applicaties op 
de website. 

69 dagen  HTTP 

Analytische cookies 

_utm.gif doubleclick.net Google Analytics-trackingcode die 
details registreert over de browser 
en computer van bezoeker.  

sessie Pixel 

_utma kajmunk.nl Verzamelt gegevens over het 
aantal keren dat een gebruiker de 
website heeft bezocht, evenals 
data over het eerste en meest 
recente bezoek. 

2 jaar HTTP 

_utmb kajmunk.nl Registreert een tijdstempel met 
het exacte tijdstip waarop de 
gebruiker de website heeft 
bezocht. 

1 dag HTTP 

_utmc kajmunk.nl Registreert een tijdstempel met 
het exacte tijdstip waarop de 
gebruiker de website heeft 
verlaten.  

sessie HTTP 

_utmt kajmunk.nl Wordt gebruikt om de snelheid 
van verzoeken aan de server te 
vertragen. 

1 dag HTTP 

_utmz kajmunk.nl Verzamelt gegevens over waar de 
gebruiker vandaan kwam, welke 
zoekmachine werd gebruikt, op 
welke link werd geklikt en welke 
zoekterm werd gebruikt. 

6 maanden HTTP 

_ga meesterbaan.nl Registreert een uniek ID die wordt 
gebruikt om statistische gegevens 
te genereren over hoe de bezoeker 
de website gebruikt.   

2 jaar HTTP 

_gat meesterbaan.nl Gebruikt door Google Analytics om 
de verzoeksnelheid te verlagen.  

1 dag HTTP 

_gid  meesterbaan.nl Registreert een uniek ID die wordt 
gebruikt om statistische gegevens 
te genereren over hoe de bezoeker 
de website gebruikt.   

1 dag HTTP 

collect google-analytics.com Wordt gebruikt om gegevens naar 
Google Analytics te verzenden over 
het apparaat en gedrag van de 
bezoeker. Traceert de bezoeker 

sessie Pixel 



 
 

 

over apparaten en 
marketingkanalen. 

Marketing cookies  

GPS youtube.com Registreert een unieke ID op 
mobiele apparaten om tracking 
mogelijk te maken op basis van 
geografische GPS-locatie. 

1 dag HTTP 

IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick 
om de acties van de gebruiker van 
de website te registreren en te 
rapporteren na het bekijken of 
klikken op een van de advertenties 
van de adverteerder met als doel 
het meten van de effectiviteit van 
een advertentie en om gerichte 
advertenties aan de gebruiker te 
presenteren. 

1 jaar HTTP 

PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door 
Google wordt gebruikt om 
statistieken bij te houden van hoe 
de bezoeker YouTube-video's op 
verschillende websites gebruikt. 

8 maanden HTTP 

test_cookie doubleclick.net Wordt gebruikt om te controleren 
of de browser van de gebruiker 
cookies ondersteunt 

1 dag HTTP 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van de 
gebruikers te schatten op pagina's 
met geïntegreerde YouTube-
video's. 

179 dagen HTTP 

YSC youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van 
welke video's van YouTube de 
gebruiker heeft gezien. 

sessie HTTP 

yt-remote-cast-installed youtube.com Slaat de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker op 
met behulp van ingesloten 
YouTube-video. 

sessie HTML 

yt-remote-connected-
devices 

youtube.com Slaat de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker op 
met behulp van ingesloten 
YouTube-video. 

aanhoudend HTML 

yt-remote-device-id youtube.com Slaat de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker op 
met behulp van ingesloten 
YouTube-video. 

aanhoudend HTML 

yt-remote-fast-check-
period 

youtube.com Slaat de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker op 
met behulp van ingesloten 
YouTube-video. 

sessie HTML 

yt-remote-session-app youtube.com Slaat de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker op 
met behulp van ingesloten 
YouTube-video. 

sessie HTML 

yt-remote-session-name youtube.com Slaat de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker op 
met behulp van ingesloten 
YouTube-video. 

sessie HTML 

 
 



 
 

 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de 
cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Daarom raden wij 
u aan om ook de privacyverklaring van de andere bedrijven te raadplegen.  
 
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies op onze 
website werken dan niet goed meer.  
 
Wij maken gebruik van de volgende cookies:  

 
• Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Zij zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden.  

• Analytische cookies (via Google Analytics): hiermee kunnen wij zien hoe onze 
websitebezoekers zich gedragen, bijvoorbeeld welke pagina’s ze bezoeken, hoeveel tijd ze op 
die pagina’s doorbrengen en of er pagina’s zijn die foutmeldingen geven. Wij maken gebruik 
van deze informatie om onze website en uw ervaring op onze website te verbeteren. Dit 
doen we onder meer door het voor u gemakkelijker te maken om te vinden waar u naar op 
zoek bent.  

• Marketing cookies: hiermee kunnen wij advertenties tonen die voor u relevant en 
aantrekkelijk zijn. Deze cookies maken het ook mogelijk om een pagina te delen via sociale 
netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Wij zullen deze cookies alleen plaatsen 
nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.  

 
Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben 
een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij 
mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te 
gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.  
 

Cookies verwijderen en beheren 
 
Mocht u toch iets willen veranderen in uw cookie-instellingen of de cookies op uw computer willen 
verwijderen, dan kan dat natuurlijk. Dit kan wel betekenen dat de websites waarvan u cookies op uw 
computer hebt staan, niet meer werken zoals u gewend bent. Hieronder kunt u per browser vinden 
hoe u cookies kunt wijzigen of verwijderen:  
 

• Chrome 

• Firefox  

• Internet Explorer  

• Safari 
 
 
 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
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