


• Wat is Statcounter? Wat levert het op?

• Wat kost het?

• Hoe werkt het?

• Hoe gebruik (installeer) je het?

– uitleggen;

– doen;

– meedoen? (je moet templatebestanden kunnen 

aanpassen)

– werkt het?

• Evt. vragen en discussie.



• Een dienst op internet waarmee je gegevens kunt 

laten verzamelen over het bezoek aan je website, 

die je vervolgens kunt raadplegen

• Zie verder https://statcounter.com.

• Als je een account maakt en Statcounter instelt 

voor een of enkele websites, dan levert dat het 

volgende op:

– periodiek per website een e-mail met gegevens over het 

bezoek aan die website;

– de mogelijkheid om na inloggen die gegevens te 

raadplegen.

https://statcounter.com/


• Zie https://statcounter.com/pricing.

• Wil je niet betalen, dan is de free- oftewel 

gratisvariant beschikbaar: bezoekgegevens 

worden dan per website bijgehouden tot maximaal 

500 clicks.

• De gratisvariant is dus niet geschikt voor websites 

met grote bezoekersaantallen. En er horen 

advertenties bij.

https://statcounter.com/pricing


• Met HTML-code die je in je website plaatst nadat 

je die code hebt opgevraagd op de website van 

Statcounter. 

• Die HTML-code plaats je in het HTML-deel van het 

index.php-bestand van het actieve template van 

je Joomlawebsite.

• Zie verder https://statcounter.com/how-it-works.

https://statcounter.com/how-it-works


• Zie https://statcounter.com/default.

• Zie https://statcounter.com/install-guides.

• Zie https://statcounter.com/joomla.

https://statcounter.com/default
https://statcounter.com/install-guides
https://statcounter.com/joomla


• Maak een account aan bij Statcounter.

• Kies een website en maak daarvoor na inloggen bij Statcounter 
een project aan:
– kies Projecten;

– kies Project toevoegen;

– vul de gevraagde gegevens in en kies voor de instellingen die je wilt;

– sla het resultaat daarvan op met Voeg toe;

– copieer de code die Statcounter genereert.

• Log in op de backend van je Joomlawebsite.

• Ga naar Extensies → Templates → Templates → Je actieve 
template → Details and files van je actieve template.

• Maak daar voor de veiligheid een reservekopie van het actieve 
template.

• Open daar het bestand Index.php (in de linker kolom), plaats 
daarin de gekopieerde HTML-code onderaan tussen het op twee 
na laatste commando en de laatste twee HTML-commando’s 
zijnde </body> en </html>), en sla het bestand op.

• Controleer of de installatie werkt met de knop die je in 
Statcounter vindt onder de gegenereerde en gebruikte code.
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• Als Statcounter eenmaal werkt, dan moet je wel in de gaten 
houden of dat zo blijft. Bij updates van Joomla en/of het 
template kan het index.php-bestand van het actieve template 
met de code van Statcounter vervangen worden. De code 
verdwijnt dan.

• Veranderen van template heeft hetzelfde effect.

• Je kunt de werking van Statcounter in de gaten houden door te 
letten op de resultaten van Statcounter. Als Statcounter geen 
bezoekers meer registreert, dan wordt het tijd om te 
controleren of Statcounter nog werkt/actief is.

• In principe kan dat met dezelfde knop die verscheen na het 
genereren door Statcounter van de code die geplaatst moest 
worden in de index.php van het actieve template. Na het 
genereren van een nieuwe code kun je op die knop klikken 
zonder direct iets te doen met de nieuwe code. Statcounter 
vertelt je dan of een en ander nog werkt of niet meer.

• Is de uitkomst negatief, dan moet je de genoemde code 
opnieuw installeren om vervolgens de werking opnieuw te 
checken.


