
In deze training leer je stap voor stap hoe je Google Ana-
lytics succesvol kan inrichten en benutten voor je eigen 
website. Je leert o.a. hoe je een account inricht, statistie-
ken intepreteert, analyses o.b.v. data overzichten maakt 
en hoe je rapportages op kan stellen.  

Google Analytics biedt de mogelijkheid om statistieken van 
een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. 
Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website 
een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekers-
stromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Zo heb je 
dus onder meer inzicht in waar de bezoekers op klikken, hoe 
lang ze ergens naar kijken en waar ze vandaan zijn gekomen.

Google Analytics Basics
CMM training

'Leer hoe je Google Analytics 
succesvol kan inrichten' 
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Cursusduur:  1 dag

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Presentatie-slides met de  
 belangrijkste theorie.

Kosten:  Zie de CMM cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

• Wat is Web Analytics?
• Hoe werkt Google Analytics?
• Rapportagevormen

o Real Time
o Doelgroep
o Acquisitie
o Gedrag
o Conversies

• Informatiegebeurtenissen
• Campagne analyse
• E-commerce analyse
• Aangepaste rapporten
• Opzetten van dashboards
• Instellen van doelen
• Instellen alerts

Doelgroep
De Google Analytics training is geschikt voor iedereen die 
interesse heeft in het inzichtelijk maken van bezoeken en 
interactie van websitegebruikers.

Doel
In deze training leer je stap voor stap hoe je Google Analytics 
succesvol kan inrichten en benutten voor je eigen website. Je 
leert o.a. hoe je een account inricht, statistieken intepreteert, 
analyses o.b.v. data overzichten maakt en hoe je rapportages 
op kan stellen.

 
Benodigde voorkennis
Voor deze training is geen ervaring met Google 
Analytics nodig.
 

Certificering
Na deelname aan de cursus krijg je een certificaat van deel-
name. Je kan er ook voor kiezen om zelf voor het officiële 
Google Analytics IQ-Certificaat te gaan, waarvoor je (gratis) 
examen kunt doen. De kennis en ervaring die je op hebt 
gedaan vanuit deze cursus vormt daarvoor een goede basis.
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