
Heb je basiskennis van Analytics en wil je graag de 
volgende stap zetten? Na deze cursus kan je niet alleen 
het gedrag van uw websitebezoekers doorvertalen naar 
concrete optimalisatiekansen op uw website, maar ook 
de juiste data inhoudelijk, technisch en functioneel kop-
pelen aan uw totale bedrijfsdoelstellingen. 

Met behulp van Google Analytics laten we zien hoe u doel-
gericht uw website kunt analyseren en optimaliseren. Denk 
hierbij aan formulieren, bestelprocessen en landingspagina’s. 
Verder zullen we de meer geavanceerdere mogelijkheden en 
datakoppelingen van Google Analytics in kaart brengen. Alle 
workshops worden middels diverse opdrachten zo praktisch 
mogelijk gebracht. Niet luisteren, maar doen!

Google Analytics Expert
CMM training

'Behaal uw totale Google 
bedrijfsdoelstellingen!' 
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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

•    KPI’s definiëren
•    Datakoppelingen maken:
     -   Google Tag Manager
     -   Query Explorer
     -   API
•    UTM parameters
•    Aangepaste dimensies en statistieken
•    Analyses uitvoeren:
    -    Controles uitvoeren
    -    Herkennen van bottlenecks
    -    Hoe te beginnen met optimaliseren
•    Optimalisatie van o.a.:
    -    Bestelprocessen
    -    Landingspagina’s
    -    Formulieren

Doelgroep
Deze training is geschikt voor mensen met ruime kennis van 
Google Analytics en het uiterste uit alle mogelijkeheden van 
Google Analytics wil halen. Google Analytics is dan ook het 
primaire hulpmiddel binnen de organisatie om bedrijfsdoel-
stellingen te behalen. 

Doel
Na deze cursus kan je niet alleen het gedrag van uw website-
bezoekers doorvertalen naar concrete optimalisatiekansen 
op uw website, maar ook de juiste data koppelen aan uw 
totale bedrijfsdoelstellingen. 

Benodigde voorkennis
Een goede kennis van Google Analytics is een must, door 
eigen ervaring of door de cursus Google Analytics Basics en 
Google Analytics Advanced. 
 

Certificering
Na deelname aan de cursus krijg je een certificaat van 
deelname. Er is voor deze cursus geen examen of officiële 
certificeringsmogelijkheid beschikbaar.
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