
Cookie Domain Type Purpose Duration Provider

__cfruid .info.itslearning.com Noodzakelijk Deze cookie identificeert vertrouwd web verkeer. Session LinkedIn

OptanonConsent .itslearning.com Noodzakelijk Deze cookie wordt gebruikt om de toestemming van bezoekers voor cookies te 
beheren. 1 jaar LinkedIn

OptanonConsent .itslearning.com Noodzakelijk Deze cookie slaat gegevens op over de cookiecategorie van de site en con-
troleert of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken. 1 jaar LinkedIn

flang .ads.linkedin.com Functioneel Deze cookie slaat de taalvoorkeuren van een gebruiker op. Session Google

lidc .linkedin.com Functioneel Cookie om de datacenter selectie gemakkelijker te maken. 1 dag LinkedIn

lang .linkedin.com Functioneel Cookie om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden. Session Google

_gcl_au .itslearning.com Analyse Cookie om de efficiëntie van advertenties van websites te controleren. 3 maanden Google

AnalyticsSyncHistory .linkedin.com Analyse Cookie om informatie op te slaan over synchronisatietiming in aangewezen 
landen. 1 maand Google

_ga .itslearning.com Analyse
Cookie om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het ge-
bruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. Deze cookie 
slaat informatie anoniem op.

2 jaar LinkedIn

_gid .itslearning.com Analyse Cookie die informatie opslaat over hoe bezoekers een website gebruiken, en 
tevens een analyserapport van de prestaties van de website maakt. 1 dag LinkedIn

_gat_UA-84396221-7 .itslearning.com Analyse Cookie om het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de website 
te meten. 1 minuut LinkedIn

bscookie .www.linkedin.com Marketing Cookie om uitgevoerde acties op de website op te slaan. 2 jaar Marketo

bcookie .linkedin.com Marketing Cookie van LinkedIn share buttons en ad tags om browser ID te herkennen. 2 jaar Twitter

UserMatchHistory .linkedin.com Marketing Cookie voor LinkedIn Ads ID synchronisatie. 1 maand Facebook

_mkto_trk .itslearning.com Marketing Cookie om het sitegebruik van de gebruiker bij te houden. De cookies die door 
Marketo worden geplaatst, kunnen alleen door Marketo worden gelezen. 2 jaar Marketo

personalization_id .twitter.com Marketing Cookie om functies voor sociale media te integreren en te delen en slaat infor-
matie op over hoe de gebruiker de website gebruikt, voor tracking en targeting. 2 jaar Twitter

_fbp .itslearning.com Marketing Cookie om advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform 
dat wordt aangestuurd door Facebook-reclame, na een bezoek aan de website. 3 maanden Facebook

Cookies die worden gebruikt op onze website
Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die wij op onze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt: 25.1.2022
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