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Google Analytics Basis – 1 dag 

Achter elke website zitten 1 of meerdere eigenaren. Deze eigenaren zijn op het gebied van marketing 

zeer benieuwd hoe bezoekers in contact zijn gekomen met uw website zijn en hoe bezoekers zich op 

uw website gedragen. Denk bijvoorbeeld in de vindbaarheid van artikelen, producten of de stap naar 

het afronden van een aankoop in uw webshop. In deze basis training leert u de beginselen van 

Google Analytics om meer inzicht te krijgen hoe uw website bijdraagt aan het algemene belang 

binnen de organisatie.  

 

U raakt vertrouwd met de verschillende schermen en rapportages binnen Google Analytics, leert 

welke statistieken belangrijk zijn, hoe u ze kunt bijhouden en wat u kunt doen om ze te verbeteren. 

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die meer inzicht willen in het gedrag van de 

bezoekers op hun website, en nog geen of weinig ervaring met Google Analytics hebben.  

Na afronding van deze training ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname 

Inhoud  
 -      Analytics goed instellen 
- Privacy instellingen en de cookiewet 
- Dashboards maken en automatisch versturen 
- E-commerce gegevens bijhouden 
- Instellen van doelen 
- Gebruik maken van filters, trechters 
- Segmenten maken voor specifieke doelgroepen 
- A/B experimenten opzetten in Google Analytics 
- De verschillende statistieken 
- Het gebruik van profielen 
- Klikpaden en bezoekersstromen instellen 
- Data segmenteren 
- Het meten van externe campagnes 

 
Doelstellingen 
Na de cursus bent u in staat om: 
- Analytics profielen aan maken 
- Gebruikers toegang te verlenen en 

ontzeggen 
- Basis filters in te stellen 
- Basisrapporten te begrijpen en 

analyseren 
- Gegevens te exporteren 
- Het dashboard in te richten en 

rapportages mailen 
 

 

Voor het volgen van deze Google Analytics Basis training wordt geacht dat de deelnemer een eigen werkend 

Google Analytics account heeft met daarbij een eigen “Property” (website). 
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