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Testen

Introductie in A/B-testen
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Kijken of wat je verzonnen hebt, ook werkt.

Wat is testen?
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Wat je verzonnen hebt

Logo

Concept

?

Wat is testen?
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Of het werkt

Hoe meet je dat?

Vooraf een doel opstellen

Achteraf het doel testen

Wat is testen?
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Agenda

1. Wat is A/B-testen?

2. Vier stappen in A/B-testen

a. Data analyseren

b. Hypotheses stellen

c. Test ontwerpen (experiment)

d. Resultaten interpreteren

3. Voorbeelden
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Variant A

50% van de doelgroep ziet 

variant A

Variant B

50% van de doelgroep ziet 

variant B

Wat is A/B-testen?
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Welke variant scoort het beste?



“Ik denk dat het knopje 

een halve centimeter 

breder moet zijn”.

Het is geen bevestiging van gokken
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Experimenten om de 

beleving van gebruikers 

te verbeteren.

Wat is A/B-testen?
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1. Data analyseren

2. Hypotheses stellen

3. Test ontwerpen

4. Resultaten 

interpreteren

Vier stappen
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Kwantitatieve gegevens

Deze gegevens bepalen 

waar je moet gaan testen.

Stap 1 - Data analyseren
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Kwalitatieve gegevens

Deze gegevens bepalen 

wat je moet gaan testen.

Getallen, meten, 

percentages, gemiddelden, 

aantallen

Begrijpen, wat gebeurt er, 

waarom



Kwantitatieve gegevens

Deze gegevens bepalen 

waar je moet gaan testen.

Conversie

Herhaalaankopen

Web traffic

Etc.

Bijv. Een webshop
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Bijv. Een webshop
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Kwalitatieve gegevens

Deze gegevens bepalen 

wat je moet gaan testen.

Gebruikerstesten

Interviews

Heat maps

Klachten

Etc.



Eye-tracking

Resultaat is een Heatmap

Kwalitatieve gegevens - voorbeelden
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https://www.youtube.com/watch?v=CVEospXvflE


Eye-tracking

Resultaat is een Heatmap

Kwalitatieve gegevens - voorbeelden
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https://www.youtube.com/watch?v=CVEospXvflE


Een hypothese is een stelling waarvan je gaat 

onderzoeken of deze waar is, of niet

Als [variabele], dan [resultaat], omdat [reden]

Variabele

Het onderdeel dat je verandert

Een zin, een plaatje, een kleur, een volgorde, etc

Stap 2 – Hypotheses stellen
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Een hypothese is een stelling waarvan je gaat 

onderzoeken of deze waar is, of niet

Als [variabele], dan [resultaat], omdat [reden]

Resultaat

Het resultaat dat je verwacht te bereiken

Langere tijd op pagina, hogere conversie, meer 

herhaalaankopen, etc

Stap 2 – Hypotheses stellen
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Een hypothese is een stelling waarvan je gaat 

onderzoeken of deze waar is, of niet

Als [variabele], dan [resultaat], omdat [reden]

Reden

Je moet een verandering en het resultaat wel kunnen 

onderbouwen.

Op logica, op marketingtheorie, op communicatietheorie 

etc.

Stap 2 – Hypotheses stellen
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Stap 3 - Test ontwerpen (het experiment)
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Stap 3 - Test ontwerpen (het experiment)
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Stap 3 - Test ontwerpen (het experiment)
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Stap 3 - Test ontwerpen (het experiment)
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Stap 3 - Test ontwerpen (het experiment)
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Stap 3 - Test ontwerpen (het experiment)
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Is het verschil tussen varianten A en B toeval, of significant?

Is het een statistisch verband of ook causaal?

Heeft het ook invloed op andere statistieken?

Kan je het experiment uitleggen?

Stap 4 - Resultaten interpreteren
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