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STRUCTUUR VAN DE OPLOSSINGENMAP 
In de cursus Excel 2003 - Basis vind je op regelmatige tijdstippen een verwijzing naar 

een oefening uit de oefenmap:  

In die oefenmap zijn de oplossingen niet voorzien, daar de cursist zelf moet leren 
redeneren bij het maken van de oefeningen en zo de theorie gaan integreren in de 
praktijk.  

In deze oplossingenmap is bij benadering de tekst va n de opgave hernomen en vind 
je de “oplossing” of te volgen stappen aangeduid met een gele balk vergezeld van ☺. 
De nummers van de oplossingen corresponderen met de nummers van de 
oefeningen. 
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 Oplossing 01.01 - Excelscherm 

 

☺ • Via BEELD - WERKBALKEN…kan je werkbalken tonen of verbergen  

• De menu’s altijd volledig weergeven kan je instellen via de menuoptie EXTRA 
- AANPASSEN... .op het tabblad OPTIES. 

 Via de menuoptie EXTRA - OPTIES - ALGEMEEN kan je achter de optie 
WERKBLADEN IN NIEUWE WERKMAP het gewenste aantal werkbladen opgeven 
die standaard getoond moeten worden. 
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 Oplossing 01.02 - Help 

 

☺ • Start de helpfunctie van Excel via HELP - MICROSOFT EXCEL HELP of via de 
functietoets F1.  

• Open de inhoudsopgave van de helpfunctie door te klikken op de link 
INHOUDSOPGAVE  
Selecteer hier het hoofdstuk en subhoofdstukken WERKMAPPEN EN 
WERKBLADEN - WERKBLADEN OPMAKEN - STATUSBALK WEERGEVEN OF 
VERBERGEN  

 Bovenaan het Excelscherm kan je in het invoervak EEN VRAAG STELLEN de 
gezochte tekst intikken: Statusbalk weergeven of verbergen. 

 

☺ • Start de helpfunctie van Excel via HELP - MICROSOFT EXCEL HELP of via de 
functietoets F1.  

• Zie vorige oplossingen voor mogelijke zoekmethodes 
 Je kan ook in het taakvenster HELP VOOR EXCEL op trefwoord zoeken. Tik de 

naam van de functie waarvan je informatie wenst te zoeken onder Zoeken 
naar in het tekstvak in. 
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 Oplossing 02.01 - Werkmappen 

zie Opl 02.01 - Statistieken 

 

☺ • Tabbladnamen aanpassen: 

o Blad2 werd januari 

o febuari werd februari 

o Blad3 werd mei 

• Lege bladen verwijderen (Blad4, Blad5). 
Met de Ctrl-toets kan je beide bladen selecteren en ze in één keer 
verwijderen via BEWERKEN, BLAD VERWIJDEREN of via het snelmenu. 

• Bladen rangschikken. 

• Invoegen nieuw blad, naam aanpassen, tabblad kleuren en verplaatsen. 

• Blad opgave verwijderen. 

• Via OPSLAAN ALS… bewaren als Statistieken. 
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 Oplossing 02.02 - Werkmappen 

zie Opl 02.02 -Azië 

zie Opl 02.02 - Europa 

 

☺ • Ctrl-toets gebruiken bij selecteren bestanden en dan openen. 

• Lege bladen verwijderen: 
o In de map Landen1: Blad4 en Blad6 (Ctrl-toets!) 
o In de map Landen2: Blad2 
o In de map Landen3: geen 

• Ontbrekende zaken opmerken en aanvullen: 
o In de map Landen1: 

Blad1 werd Frankrijk 
Blad5 werd Griekenland 

o In de map Landen2: 
Blad1 werd Zwitserland 

o In de map Landen3: 
Blad3 werd Japan 
In het blad Nederland: in de cel A1 NEDERLAND invullen! 

• Nieuwe mappen beginnen en opslaan onder de gevraagde naam. 

• Bladen verplaatsen via het menu BEWERKEN, BLAD VERPLAATSEN OF 
KOPIËREN… 
Hier kan je meer dan eens de Ctrl-toets gebruiken. 
Alle te gebruiken bestanden moeten geopend zijn. 
Activeer steeds eerst de juiste map en de bladen die je wil verplaatsen. 

• Lege bladen verwijderen. 

• Bladen rangschikken: 
o Volgorde in Azië: China, India, Japan 
o Volgorde in Europa: Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Nederland, 

Zwitserland, België 
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 Oplossing 02.03 - Eenvoudige invoer 

zie Opl 02.03 - EenvoudigeInvoer 

 

☺ • 2: invoeren tekstgegevens. 

• 3&4: naam tabbladen wijzigen. 

• 5: invoeren datums. 
Denk eraan dat de volgorde waarin je een datum intypt bepaald wordt door 
de instellingen van Windows (Configuratiescherm, Landinstellingen). 
Controleer of je een getal of tekst invoerde: 

o Een echte datum is een getal en zal rechts in de cel staan. 
De voorstelling kan anders zijn dan dat jij inbracht (soort 
streepjes, voorloopnullen). 

o Tekst zal links in de cel staan, letterlijk zoals je intypte. 

• 6c: gebruik van de witte pijl op de rand van de selectie. 

• 6d: gebruik van de vulgreep 

• 6f: invoegen symbool. 

• 7: opslaan als… 
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 Oplossing 02.04 - Reeksen 

geen oplossing voorzien (is volledig uit de opdracht af te leiden) 
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 Oplossing 02.06 - Sorteren 

 

☺ • 2a: kolombreedte passend maken. 
Kolommen selecteren (geen cellen!) en dubbelklikken op één van de 
streepjes tussen de kolomkoppen of 
via het menu OPMAAK - KOLOM - AUTOAANPASSEN AAN SELECTIE. In dit laatste 
geval is het niet noodzakelijk de volledige kolommen te selecteren, cellen 
volstaan. 

• 2b: titelblokkering instellen. 
Eerst dient de juiste cel geselecteerd. In deze lijst A2 (voor enkel een 
horizontale blokkering) of C2 (voor zowel een horizontale als verticale 
blokkering). 

• 3b: ingebouwde lijsten sorteren. 
Ga in het menu DATA - SORTEREN naar de OPTIES... Kies er de juiste lijst 
onder SORTEERVOLGORDE VOOR DE EERSTE SLEUTEL. Duid Kolom A aan als 
sorteersleutel. 

• 4b: berekeningstabellen sorteren. 
Je zal zelf A6:I15 moeten selecteren (alles wat bijeenhoort!). 
Met de Tab-toets kan de actieve cel binnenin de selectie verplaatst worden 
(handig als je wil sorteren met de knoppen). 

• 4c: kolommen sorteren. 
Selecteer F4:G16 (wat bijeenhoort en moet gesorteerd worden). 
Ga in het menu DATA - SORTEREN naar de OPTIES... Kies er onder RICHTING 
van links naar rechts sorteren. Duid als sorteersleutel Rij4 aan aflopend 
(Frans, Engels) of Rij5 oplopend (10, 15)…  
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 Oplossing 02.06 - Selecteren 

Opdracht 1 
 

☺ • 4c: geef een volledige datum op in het veld Geboortedag en respecteer de 
volgorde van je Windowsinstellingen (>1/1/1950). 

• 4d: denk aan de jokertekens voor het veld Provincie (?-VL). 

• 5c: een dubbele voorwaarde in het veld Geboortedag, Aangepast 
(groter dan of gelijk aan 1/1/1960 en kleiner dan of gelijk aan 31/12/1960). 
Zorg ervoor dat de eerste en de laatste dag van het jaar ook in je resultaat 
zitten. Drie records (mannen) voldoen aan de vraag. 

• 5d: de criteria situeren zich in twee verschillende velden. 
Bij Provincie kan je Antwerpen kiezen. 
Bij Gemeente, Aangepast: niet gelijk aan Antwerpen. 

• 5f: de oudste personen zoek je met de Top 10… 
In dit geval onder kiezen (de oudste personen hebben het kleinste 
geboortegetal). 

• 5g: de 5 jongste mannen resulteert in 3 records. 
De Top 10… filtert altijd op de volledige lijst (5 records), en na filteren in het 
veld Geslacht blijven nog 3 records over. 

• 5h: een Voornaam van drie letters (is gelijk aan ???). 

• 5j: namen die beginnen met M, N, O of P. 
Deze letters volgen elkaar op in het alfabet (groter dan of gelijk aan M en 
kleiner dan Q). Twee records voldoen aan alle criteria. 

• 6a: merk op dat bij het kopiëren van een cel (het gecorrigeerd postnummer) 
enkel de zichtbare cellen gewijzigd worden. 

• 7: kies voor records verwijderen en niet records wissen met de Del-toets. 
 

Opdracht 2 
 

☺ • 2a: resulteert in 3 records (begint met telefoon) of (is gelijk aan telefoon*). 

• 2b: resulteert in 16 records 
(bevat plank of bevat bord) of (is gelijk aan *plank* of is gelijk aan *bord*) 
Denk eraan bord en plank in het enkelvoud te gebruiken. 
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 Oplossing 02.07 - Afdrukken 

 

☺ • 4: bij het uitprinten van de volledige lijst kon je het volgende in acht nemen: 
o een liggend blad is beter geschikt dan een staand. 
o afdruktitels maken de afdruk verzorgder (zie BESTAND – PAGINA-

INSTELLING… - BLAD - TITELS AFDRUKKEN - RIJEN BOVENAAN ELKE 
PAGINA). 

o een paginanummering is aangewezen (gebruik de codeknoppen 
hiervoor en typ nooit zelf de getallen in). 

• 5: de beperkte lijst (hierna gedeeltelijk bijgevoegd): 
o een staand blad is beter geschikt dan een liggend. 
o de velden die niet moeten afgedrukt worden, moet je verbergen 

(zie OPMAAK - KOLOM - VERBERGEN). 
o als je correct sorteert ziet het begin van de lijst er zo uit: 

 
 

NR Naam Voornaam Postnr. Gemeente Schuld
333 Vanackere Charlotte 2300 Turnhout 2.423,43
321 Declerck Mia 3700 Tongeren 2.357,15
347 Janssen Veerle 9000 Gent 2.356,72
344 De Smet Dirk 9000 Gent 2.294,73
313 De Clerk Dorine 3800 St-Truiden 2.287,86
304 Dhollander Dirk 3500 Hasselt 2.265,00
308 Platteau Magda 8800 Roeselare 2.149,88
327 Janssens Dirk 8500 Kortrijk 2.118,03
310 Van den Broecke Lucie 3800 St-Truiden 2.006,70
319 Van Den Broecke Luc 3700 Tongeren 1.972,49
322 Deschuymere Kathy 9000 Gent 1.869,71
329 Meuleman Luc 2000 Antwerpen 1.862,52
320 Vandenbroucke Jan 3500 Hasselt 1.844,55
346 Waterloos Marie-Anne 9000 Gent 1.718,35
305 Vanacker Hanne 2300 Turnhout 1.686,07
331 Blomme Alain 2000 Antwerpen 1.682,40
315 Janssens Johan 9800 Deinze 1.493,73
323 Cloet Hugo 2000 Antwerpen 1.414,03
335 Grymonprez Hans 2200 Herentals 1.390,58
309 Van Elk Peter 9800 Deinze 1.309,67  
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 Oplossing 03.02 - Formules 

zie Opl 03.02 - Formules 

 

☺ • Je eindresultaat ziet er zo uit: 
 

 
• De formules zijn als volgt: 

in B3: =B1+B2 
in C3: =C1+C2 
in E3: =E1+E2 
in A10: =B1+C2+E3 
in B10: =B2+C1+E2 
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 Oplossing 03.02 - Foutboodschappen 

 

☺ • 2: na het intikken van de tekst roos verschijnen er in C2 en B10 eerst ####. 
Dit duidt erop dat de kolom niet breed genoeg is om de inhoud te tonen. 
Na het verbreden van de kolommen wordt de foutboodschap #WAARDE 
getoond: dit betekent dat de formule met niet-numerieke gegevens probeert 
te rekenen. 

• 3: de foutboodschap #DEEL/0 verschijnt. 
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 Oplossing 03.03 - Verbeteren 

zie Opl 03.03 - Formules verbeterd 

 

☺ • De formules staan hieronder in de oplossing mee afgeprint: 
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 Oplossing 03.04 - Operatoren 

zie Opl 03.04 - Operatoren 

 

☺ • De eindoplossing ziet er zo uit: 
 

• De formules zijn als volgt: 
in A4: =A1+A2+A3 
in B3: =B1-B2 
in C3: =C1*C2 
in D3: =D1/D2 
in E4: =E1+E2-E3 
in F5: =(F1+F2)-(F3+F4)  (let op de verplichte haakjes voor het verschil) 
in G4: =(G1+G2)*G3 
in H4: =(H1-H2)/H3 
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 Oplossing 03.05 - Relatief 

zie Opl 03.05 - Informaticaresultaten 

zie Opl 03.05 - Producten 

 
Opdracht 1 (Informaticaresultaten) 
 

☺ • De eindoplossing kan er zo uit zien: 
 

 
• 2: de formule voor het totaal in de cel E5 is =B5+C5+D5 

• 3: de formule voor het percentage in de cel F5 is hier =E5/60 
Het resultaat 0,6833 is immers hetzelfde als 68%. In de volgende module 
Opmaak leer je hoe 68% in de cel te tonen. 
De formule =E5/60*100 is ook nog aanvaardbaar, dan is het resultaat 
68,333. 
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Opdracht 2 (Producten) 
 

☺ • De eindoplossing ziet er uit als volgt: 
 

• De formules zijn: 
in D2: =B2*C2 
in E2: =D2*10% 
in F2: =D2-E2 
in G2: =F2*21% 
in H2: =F2+G2 
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 Oplossing 03.05 - Absoluut 

zie Opl 03.05 - Productenabsoluut 

 

☺ • De eindoplossing ziet er uit als volgt: 
 

• De formules zijn: 
in D4: =B4*C4 
in E4: =D4*$E$1 
in F4: =D4-E4 
in G4: =F4*$G$1 
in H4: =F4+G4 
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 Oplossing 03.05 - Groeimodel 

zie Opl 03.05 - Groeimodel 

 

☺ • De eindoplossing ziet er zo uit: 

 
• De formules zijn de volgende: 

in B2: =A6 
in C2: =B2*(1+$A$8) en deze werd gekopieerd naar D2 en E2 
in B3: =B2*$A$7 en deze werd gekopieerd naar C3:E3 
in B4: =B2-B3 en deze werd gekopieerd naar D4:E4 
in F2: =B2+C2+D2+E2 en deze werd gekopieerd naar F3:F4 

 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 22 

 

 Oplossing 03.05 - Loonkostenmodel 

zie Opl 03.05 - Loonkostenmodel 

 

☺ • De eindoplossing ziet er zo uit: 
 

• De formules zijn de volgende: 
in C11: =D2 
in C12: =C11+$G$2 en deze werd gekopieerd naar C13:C22 
in D11: =C11*$D$3 en deze werd gekopieerd naar D12:D22 
in E11: =D11*$D$4 en deze werd gekopieerd naar E12:E22 
in F11: =B11*C11*$D$5 en deze werd gekopieerd naar F12:F22 
in G11: =B11*C11*$D$6 en deze werd gekopieerd naar G12:G22 
in H11: =D11+E11+F11+G11 en deze werd gekopieerd naar H12:H22 
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 Oplossing 03.05 - Gemengd 

zie Opl 03.05 - Tafels 

 

☺ • Het eindresultaat ziet er zo uit: 
 

 
• De formule in B5 is =$A5*B$4 
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 Oplossing 03.05 - Uitgaven 

zie Opl 03.05 - Uitgaven 

 

☺ • De eindoplossing ziet er zo uit: 
 

• De formule in B14 is =SOM(B2:B13) 

• De formule in de cel B19 is =B2/B$14. 
Het resultaat is 0,05199… (in een andere opmaak wordt dit 5,19%: zie volgende 
module). 
De formule =B2/B$14*100 is ook aanvaardbaar; deze geeft een resultaat van 
5,199 
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 Oplossing 03.06 - Eenvoudige functies 

zie Opl 03.06 - Eenvoudige functies 

 
Opdracht 1 
 

☺ • De eindoplossing ziet er zo uit: 
 

 
 

• 2: in de cel F2 staat de formule =SOM(B2:E2) 
In de cel G2 diende het voorstel van Excel aangepast te worden (enkel het 
gemiddelde rekenen van de 4 departementen, en niet inclusief het totaal). 
De formule in G2 werd dan =GEMIDDELDE(B2:E2) 

• 3: in de cel B14 staat de formule =SOM(B2:B13) 
In de cel B15 diende het voorstel van Excel aangepast te worden (enkel het 
gemiddelde rekenen van de 12 maanden, en niet inclusief het totaal). 
De formule in B15 werd dan =GEMIDDELDE(B2:B13) 
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Opdracht 2 
 

☺ • De eindoplossing ziet er zo uit: 
 

 
 

• 2: in de cel E4 staat de formule =SOM(B4:D4) 
In de cel F4 diende het voorstel van Excel aangepast te worden (enkel het 
gemiddelde rekenen van café/restaurant/hotel, en niet inclusief het totaal). 
De formule in F4 werd dan =GEMIDDELDE(B4:D4) 

• 3: in de cel B11 staat de formule =SOM(B4:B10) 
In de cel B12 diende het voorstel van Excel aangepast te worden (enkel het 
gemiddelde rekenen van de 12 maanden, en niet inclusief het totaal). 
De formule in B12 werd dan =GEMIDDELDE(B4:B10) 
De formule in B13 is =MIN(B4:B10) 
De formule in B14 is =MAX(B4:B10) 

• 4: de formule in B16 is =B11/$E$11 (let op de dollartekens!) 

• 5: kolommen even breed maken kan door de gewenste kolommen te 
selecteren en te slepen op een van de streepjes tussen de kolomkoppen. 
Het kan ook via het menu OPMAAK - KOLOM - BREEDTE. 
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 Oplossing 03.07 - Jaarpunten 

zie Opl 03.07 - Jaarpunten 

 

☺ • De eindoplossing ziet er uit als volgt: 
 

• De formule in de cel C3 is 
='1 trimester'!C3+'2 trimester'!C3+'3 trimester'!C3 
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 Oplossing 03.08 - Case formules 

zie Opl 03.08 - Case formules 

 

☺ • 2: het berekenen van een aantal formules geeft in het blad Periode1 volgend 
resultaat (de formules zijn hier mee afgedrukt): 
 

 

• De eindoplossing in het blad Berekeningen: 
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• De formules zien er als volgt uit: 
in B2: =(Periode1!C2+Periode2!C2)*Lonen!B2 (let op de haakjes!) 
in C2: =B2*Lonen!$B$33 
in D2: =B2-C2 
in B26: =SOM(B2:B25) 
in C26: =SOM(C2:C25) 
in D26: =SOM(D2:D25) 
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 Oplossing 04.01 - Getalopmaak 

zie Opl 04.01 - Getalopmaak 

 

☺ Kijk in de werkmap met de oplossing telkens de opmaak na!  

• 3: in het blad Opgave2 moeten formules staan: 
in B13: =GEMIDDELDE(B6:B12) 
in B14: =MAX(B6:B12) 
in B15: =MIN(B6:B12) 

• 4: het blad Opgave3 zou er zo kunnen uitzien: 
 

 

• 5: in het blad Opgave4 wordt de formule voor het aantal inwoners per km²: 
in D4: =B4/C4 
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 Oplossing 04.02 - Opmaak 

zie Opl 04.02 - Datums 

zie Opl 04.02 - Opmaak 

 
Opdracht 1 (zie Opl 04.02 - Datums) 
 

☺ • Voor de weekenddagen dien je met een formule in plaats van een reeks te 
werken. Twee mogelijkheden: 

o In de cel C3 ook nog een datum invullen (2/1/2005). 
En vanaf C4 een formule (=C2+7). 

o Of een formule in C3 (=C2+1) en ook in C4 (=C3+6). 
Deze beide formules verder kopiëren. 

• Voor de titels heb je bij de celeigenschappen een uitlijning met Terugloop 
nodig. Altijd een volgende regel beginnen (ook al is de kolom breed genoeg) 
kan met Alt+Enter. 

 
Opdracht 2 (zie Opl 04.02 - Datums) 
 

☺ • 3: denk eraan in B2 een getal in te brengen en geen tekst. 

• 5: bij het berekenen van de som in de cel C16 zal Excel eerst het resultaat 
tonen in dezelfde tijdopmaak als de cellen erboven (0:23). Je dient de 
opmaak te wijzigen zodat de uren ook boven de 24u verder getoond worden 
(48:23). Symbolen voor deze getalopmaak: [u]:m of [uu]:mm. 

• 7: de formule in D6 wordt =C6*24*$B$2 
Denk aan de absolute celverwijzing. 
Het resultaat zal eerst getoond worden in dezelfde opmaak als die van C6!! 
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Opdracht 3 (zie Opl 04.02 - Datums) 
 

☺ • Het resultaat (jouw verjaardagen op een zondag) zou kunnen zijn: 
 

 

 
Opdracht 4 (zie Opl 04.02 - Opmaak) 
 

☺ Kijk de opmaak telkens na in de werkmap zelf. 

• 2: de formules zijn: 
in B6: =B4*B5*365,25 
in B7: =B6*5,5 
in B8: =B7/24/60 of =B7/(24*60) 

• 3: de formules zijn: 
in B5: =B4/B3*B2 
in B6: =B5*30,46 
in B7: =B5*365,25 
Heb je een getalopmaak met het €-teken links in de cel? 

• 4: de formules zijn: 
in F4 (en volgende): =C4*D4 
in G4 (en volgende): =C4*D4*E4 
in C11 (en volgende):=GEMIDDELDE(C4:C9) 
Heb je eraan gedacht een reeks te maken in de B-kolom? 

• 5: de tijden zijn in te geven in de cellen D7 en D8. 
De formules zijn: 
in A10: =A6-A5 
in A11: =A7/A10*100 
in A12: =A8/A10 
in D10: =D8-D7 
in D11: =A10/D10/24 of A10/(D10*24) 
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 Oplossing 04.03 - Voorwaardelijke opmaak 

zie Opl 04.03 - VoorwaardelijkeOpmaak 

zie Opl 04.03 - Database 

 
Opdracht 1 (tabblad allerlei) 
 

☺ • Cellen boven 90% in het groen, onder 15% in het rood: 
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☺ • Tussen de grenzen kleuren (bij voorwaardelijke opmaak is dit inclusief de 
grenzen): 
 

 

• Het grootste en het kleinste vallen op:  
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☺ • Leren rekenen: 
 

 
Als eerste voorwaarde waren nog mogelijkheden: 
Celwaarde is gelijk aan =”” (hiermee verwijs je naar een lege tekst). 
Of gebruik makend van de functie ISLEEG (zie module Functies) 
=ISLEEG(C21). 
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Opdracht 2 (tabblad prikkaart) 
 

☺ • De opmaak in de B-kolom (te laat in) ziet er uit als: 
 

 
 
Let op de juiste dollartekens in de celverwijzing. Het was de bedoeling dat je 
de voorwaardelijke opmaak in de kolom B en D in één beurt instelde!. Welke 
celverwijzing je koos (B$1 of D$1) was afhankelijk van je actieve cel. 

• De opmaak in de C-kolom (te vroeg uit) ziet er uit als: 
 

 
 

• Heb je spontaan de uitlijning in de A-kolom aangepast? 
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Opdracht 3 (zie Opl 04.03 - Database) 
 

☺ • 3: de opdracht was de records selecteren. In deze lijst van reeds 21 records 
volstaat dit, omdat bij toevoegen van nieuwe records normaal gezien de 
opmaak van het vorige wordt overgenomen (zie EXTRA - OPTIES - BEWERKEN 
- OPMAAK EN FORMULES VAN GEGEVENSBEREIKEN DOORVOEREN). 
 
Een alternatief was (zeker voor een nieuwe lijst) meteen de volledige 
kolommen te selecteren om de voorwaardelijke opmaak in te stellen. 
De eerste rij met de veldnamen krijgt dan ook wel deze opmaak, maar 
indien gewenst kan deze achteraf verwijderd worden. 

• 4: records kleuren met verkoopprijs boven het gemiddelde. 
De voorwaardelijke opmaak voor het eerste record (tweede rij): 
 

 
 
Let op de dollartekens. 
Let ook op het bereik in de functie GEMIDDELDE waar meteen naar de 
volledige C-kolom wordt verwezen. Dit is nodig als nieuwe records 
toegevoegd worden! (de tekst in de veldnaam C1 heeft geen invloed op het 
resultaat). Ook goed was =$C2>GEMIDDELDE($C$2:$C21) en let hierbij 
vooral goed op de dollartekens. 
 
Indien je volledige kolommen selecteerde, zou het kader voor de 
voorwaardelijke opmaak er als volgt uitzien: 
 

 
 
Bij selectie van kolommen zal A1 de actieve cel zijn en je zal dus verwijzen 
naar de cel $C1 (zelfs al staat daar momenteel geen verkoopprijs!). Je kon 
uiteraard met de Tab-toets je actieve cel binnenin de selectie verplaatsen 
om zo bijvoorbeeld op de tweede rij terecht te komen (het eerste record) en 
dan zou je naar $C2 verwijzen. 

• 6: records kleuren met verkoopprijs meer dan 30% boven het gemiddelde. 
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De voorwaardelijke opmaak voor de vierde rij: 
 

 
 

• 9: de records kleuren met een aankoopprijs onder een bepaald getal in J2.  
De voorwaardelijke opmaak voor B3 wordt dan: 
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 Oplossing 04.05 - Kortingen  

zie Opl 04.05 - Kortingen 

 

☺ • Je kon reeksen gebruiken om de kortingpercentages in te brengen. 

• De eerste nettoprijs bekom je in de cel C3 met de formule 
=$B3*(1-C$2) of =$B3-(*B3*C$2) 

• Voor de brutoprijzen werd met de €-knop van de opmaakwerkbalk een 
financiële getalopmaak toegepast. Deze opmaak maakt zowel voor als 
achter het getal wat plaatsruimte vrij (deze van een spatie). 

• De eindoplossing (na kopiëren en sorteren): 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A B C D E F G H I J
Prijs na aftrek van een kortingpercentage van:

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Bloes 34,95€     33,20 31,46 29,71 27,96 26,21 24,47 22,72 20,97
Rok 75,00€     71,25 67,50 63,75 60,00 56,25 52,50 48,75 45,00
Broek 85,00€     80,75 76,50 72,25 68,00 63,75 59,50 55,25 51,00
Kousen 7,50€       7,13 6,75 6,38 6,00 5,63 5,25 4,88 4,50
Vest 119,00€   113,05 107,10 101,15 95,20 89,25 83,30 77,35 71,40
Pull 58,00€     55,10 52,20 49,30 46,40 43,50 40,60 37,70 34,80

Prijs na aftrek van een kortingpercentage van:
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Bloes 34,95€     33,20 31,46 29,71 27,96 26,21 24,47 22,72 20,97
Broek 85,00€     80,75 76,50 72,25 68,00 63,75 59,50 55,25 51,00
Kousen 7,50€       7,13 6,75 6,38 6,00 5,63 5,25 4,88 4,50
Pull 58,00€     55,10 52,20 49,30 46,40 43,50 40,60 37,70 34,80
Rok 75,00€     71,25 67,50 63,75 60,00 56,25 52,50 48,75 45,00
Vest 119,00€   113,05 107,10 101,15 95,20 89,25 83,30 77,35 71,40

Prijs na aftrek van een kortingpercentage van:
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Kousen 7,50€       7,13 6,75 6,38 6,00 5,63 5,25 4,88 4,50
Bloes 34,95€     33,20 31,46 29,71 27,96 26,21 24,47 22,72 20,97
Pull 58,00€     55,10 52,20 49,30 46,40 43,50 40,60 37,70 34,80
Rok 75,00€     71,25 67,50 63,75 60,00 56,25 52,50 48,75 45,00
Broek 85,00€     80,75 76,50 72,25 68,00 63,75 59,50 55,25 51,00
Vest 119,00€   113,05 107,10 101,15 95,20 89,25 83,30 77,35 71,40

• Merk op: de tweede en derde tabel verwijzen in de formule ook naar de 
kortingpercentages van de tweede rij. 
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 Oplossing 04.06 - Treinregeling  

zie Opl 04.06 - Treinregeling 

 

☺ • 2: één formule volstaat om alle aankomst- en vertrektijden te berekenen: 
in E4: =E3+$D4 

• 3: INVOEGEN - OPMERKING 

• 4b: BESTAND - PAGINA-INSTELLING… - BLAD 

• De eindafdruk (inclusief de koptekst) ziet eruit als: 
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 Oplossing 04.07 - Omzetgegevens 

geen oplossing voorzien (= opdracht namaken) 

 

☺ • 2a: eenvoudige statistische formules (met de knop Autosom). 
Eén formule om het procent te berekenen in de cel B16 (=B15/$L$15) 

• 2c: kolommen sorteren (zie sorteeropties). 
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 Oplossing 04.08 - Woongegevens 

zie Opl 04.08 - Woongegevens 

 

☺ • 5: de formule om het verschil te berekenen (bijvoorbeeld in de cel D5): 
=(C5-B5)/B5 of =C5/B5-1 

• 6: de procentopmaak zal zijn +0,0%;-0,0% (een positief en negatief deel). 
Kies geen gewone getalopmaak met een procentteken als tekst 
toegevoegd! 

• 7: de voorwaardelijke opmaak van een record op de vijfde rij zal zijn: 
Formule is =$D5<-1% 

• 10: om te sorteren zal je de gegevens moeten selecteren (zonder de totaalrij 
onderaan). 

• 11: met filteren (top 10) bekom je de gewenste records! 
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 Oplossing 04.09 - Prestaties 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 
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 Oplossing 04.10 - Postzegels 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 
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 Oplossing 04.11 - GSM 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 

 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 47 

 

 Oplossing 04.12 - CD 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 
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 Oplossing 05.01 - Evaluatie 

zie Opl 05.01 - Evaluatie 

 

☺ • De formules in de cellen C14:C16 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.01 - Dvd 

zie Opl 05.01 - Dvd 

 

☺ • De cel E3 bevat de formule =PRODUCT(C3;D3) 

• De cel F3 bevat de formule =PRODUCT(E3;21%): 
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 Oplossing 05.01 - Afronden 

zie Opl 05.01 - Afronden 

 

☺ • De formules in de cellen C5:C6 en C9:C10 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.01 - Gehele waarde 

zie Opl 05.01 - Gehele waarde 

 

☺ • De formules in de cellen C3:C6 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.01 - Wiskundige functies 

zie Opl 05.01 - Wiskundige functies 

 

☺ • de eindoplossing ziet er zo uit: 
 

 
• in de cel D8 (en D9) staat een vermenigvuldiging: 

=B8*C8 of =PRODUCT(B8;C8) 

• in de cel D10 staat de functie =SOM(D8:D9) 

• in de cel E14 staat de formule om de oppervlakte van de muren te 
berekenen, dit is de omtrek van het lokaal vermenigvuldigd met de hoogte 
ervan: =2*(B14+C14)*D14 

• in de cel A17 staat de formule =E14-D10 

• in de cel A18 wordt het aantal potten verf berekend, afgerond naar boven 
aangezien niet een deel van een pot kan gekocht worden: 
=AFRONDEN.NAAR.BOVEN(A17/C19/B19;0) 
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 Oplossing 05.02 - Gemiddelde 

zie Opl 05.02 - Gemiddelde 

 

☺ • De formules in de cellen F7 en F9 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.02 - Werknemers 

zie Opl 05.02 - Werknemers 

 
Opdracht 1 
 

☺ • De formule in de cel E8 staat hieronder afgebeeld: 
 

 
• De voorwaardelijke opmaak van de cellen is: 

Celwaarde niet tussen 0 en 99999 
Een alternatief (mocht je reeds enig benul hebben van de categorie 
Infofuncties) voor de cel C3 is Formule is =ISTEKST(C3) 

 

Opdracht 2 
 

☺ • De formules in de cellen F3:H3 zijn achtereenvolgens: 
=AANTALARG(B3:B9) 
=AANTALARG(C3:C9) 
=AANTAL.LEGE.CELLEN(D3:D9) 
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 Oplossing 05.02 - Rang 

zie Opl 05.02 - Rang 

 

☺ • De formules in de cellen C2:C5 staan hieronder afgebeeld: 
 

 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 56 

 

 Oplossing 05.02 - Inwoners 

zie Opl 05.02 - Inwoners 

 

☺ • De formules in de cellen E4 en E7 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.02 - Kwis 

zie Opl 05.02 - Kwis 

 

☺ • De formules in de cellen G5:G7 en G10:G12 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.02 - Statistische functies 

zie Opl 05.02 - Statistische functies 

Opdracht 1: 

☺ • 3: reeksen aanvullen kan eenvoudigweg met de vulgreep. 

• 4: de formules of functies zijn de volgende: 
in H2: =SOM(B2:G2) 
in I2: =GEMIDDELDE(B2:G2) 
in B13: =SOM(B2:B11) 
in B14: =GEMIDDELDE(B2:B11) 
in B15: =B13/$H$13 
in B17: =MIN(F2:F11) 
in G17: =MAX(G2:G11) 
in B18: =AANTALARG(A2:A11) 

• 7: merk op dat de E-kolom verborgen was (een aspect van opmaak). 
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Opdracht 2: 

☺ • 5: een aantal berekeningen voor elk van de verwachte prognoses levert 
volgende formules op: 
in B35: =MAX(B4:B15) 
in B36: =MAX(B4:B15;B19:B31) 
in B37: =MIN(B4:B15) 
in B38: =MIN(B4:B15;B19:B31) 

• 6: de oplopende volgorde berekenen voor de verwachte werkloosheid kan 
met de volgende formules: 
in H4: =RANG(G4;$G$4:$G$15;1) 
in H19: =RANG(G19;$G$19:$G$31;1) 

• 7: de print ziet er zo uit: 
 

 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 60 

 

 Oplossing 05.03 - Personeel 

zie Opl 05.03 - Personeel 

 

☺ • De cellen B3:G3 bevatten achtereenvolgens de formules: 
=BEGINLETTERS(Bron!B3) 
=BEGINLETTERS(Bron!C3) 
=BEGINLETTERS(Bron!D3) 
=HOOFDLETTERS(Bron!E3) 
=Bron!F3 
=KLEINE.LETTERS(Bron!G3) 
 
Het blad Resultaat ziet er dan als volgt uit: 
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 Oplossing 05.03 - Lengte 

zie Opl 05.03 - Lengte 

 

☺ • De formules in de cellen C3:C6 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.03 - Codes 

zie Opl 05.03 - Codes 

 
Opdracht 1: 
 

☺ • De formules in de cellen C3:C6 en C10:C13 staan hieronder afgebeeld: 
 

 
 

Opdracht 2: 
 

☺ • De formules in de cellen C3:C4 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.03 - Adresgegevens 

zie Opl 05.03 - Adresgegevens 

 

☺ • De formules in de cellen C7:C14 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.03 - Geduld 

zie Opl 05.03 - Geduld 

 

☺ • De formule in de cel E5 is de volgende: 
=TEKST.SAMENVOEGEN(B5;" ";B4;" ";B7;" ";C6;" ";C4;" ";C7;" ";B6;" ";C5) 
 

 

• Met het &-teken kan je ook teksten samenvoegen. Een alternatieve oplossing is 
=B5&” “&B4&” “&B7&” “&C6&” “&C4&” “&C7&” “&B6&” “&C5 
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 Oplossing 05.03 - Tekstfuncties 

zie Opl 05.03 - Tekstfuncties 

 

☺ • 3a: in C2 is de formule =LENGTE(B2) 
3b: in D2 is de formule =RECHTS(B2;3) 
3c: in E2 is de formule =LINKS(B2;C2-4) 
Het aantal tekens voor de prijs is de lengte van de tekst min 4 karakters (de 
spatie en de 3 tekens voor de munt). 
3d: in F2 is de formule =WAARDE(E2) 

• 5: de onderrand werd met Voorwaardelijke opmaak ingesteld. Voor de cel 
A2 is dit Formule is =$D2<>$D3 

• 6: hier dient niet enkel de opmaak afgerond, maar ook de berekening zelf. 
De formule in G2 is dus =AFRONDEN(F2*$A$18;2). 
Vanaf G7 en G12 wordt in de formule naar A17 en A19 verwezen in plaats 
van A18. 

 

 
 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 66 

 

 Oplossing 05.04 - Inschrijving 

zie Opl 05.04 - Inschrijving 

 

☺ • 3: om de huidige datum in te voeren kan je gebruik maken van de 
toetsencombinatie Ctrl+; 
Hier werd niet gekozen voor de functie VANDAAG omdat de aanvraagdatum 
dezelfde zal blijven gedurende de ganse cursusduur. 
 

• De formule in E3 is =D3+1 
De formule in F3 is =E3+90 
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 Oplossing 05.04 - Nu 

zie Opl 05.04 - Nu 

 

☺ • De formules in de cellen B3:B7 en D3:D7 staan hieronder afgebeeld. 
Deze oplossing werd op 14 april 2005 opgemaakt: 
 

 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 68 

 

 Oplossing 05.04 - Data 

zie Opl 05.04 - Data 

Opdracht 1: 

☺ • 2: de cel C3 bevat de formule =B3 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 

• 3: de cel D3 bevat de formule =DAG(B3) 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 

• 3: de cel E3 bevat de formule =MAAND(B3) 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 

• 3: de cel F3 bevat de formule =JAAR(B3) 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 
 

 
 

Opdracht 2: 

☺ • De formules in de cellen C3:C6 en C9:C12 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.04 - Tijden 

zie Opl 05.04 - Tijden 

 

☺ • 2: de cel C3 bevat de formule =B3 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 

• 3: de cel D3 bevat de formule =UUR(B3) 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 

• 3: de cel E3 bevat de formule =MINUUT(B3) 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 

• 3: de cel F3 bevat de formule =SECONDE (B3) 
De getalopmaak ervan is 0 of Standaard 
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 Oplossing 05.04 - Garantie 

zie Opl 05.04 - Garantie 

 

☺ • 2: de cel E3 bevat de formule =WEEKDAG(D3;1) 
 

 
• 3: de cel F3 bevat de formule =JAAR(D3-C3)-1900 

Een alternatief zou zijn =(D3-C3)/365 maar dit is niet perfect juist. 

• 4: de voorwaardelijke opmaak in de cel F3 is: 
Celwaarde is kleiner of gelijk aan 1 
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 Oplossing 05.04 - Datum- en tijdfuncties 

zie Opl 05.04 - Datum- en tijdfuncties 

 
Opdracht 1 (zie blad statistieken en statistiekgegevens) 
 

☺ • 4: de huidige datum in G1 bereken je met de functie =VANDAAG() 

• 5: de leeftijd in de cel E2 bekom je met de formule =JAAR($G$1-D2)-1900 
De opmaak kan met de aangepaste notatie 0” jaar” 
Het begin van de lijst in statistiekgegevens ziet er dan zo uit: 
 

• 6: in het blad statistieken bereken je een aantal functies. Deze verwijzen naar 
het blad statistiekgegevens en telkens naar de volledige kolommen (voor 
latere uitbreidingen van de lijst). 
 

 
 
in B3: =MAX(statistiekgegevens!E:E) 
in B4: =MIN(statistiekgegevens!E:E) 
in B5: =GEMIDDELDE(statistiekgegevens!E:E) 
in B6: =AANTALARG(statistiekgegevens!A:A)-1 
in B7: =AANTALARG(statistiekgegevens!C:C)-1 
in B8: =B6-B7 
 
Het tellen van niet-numerieke velden (zoals de namen en de 
telefoonnummers) kan met de functie AANTALARG. Het resultaat moet dan 
verminderd worden met 1 voor de titel van het veld. 
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Opdracht 2 (zie blad datums) 
 

☺ • Voorbije datums kleuren kan met de voorwaardelijke opmaak: 
Celwaarde kleiner dan =VANDAAG() 

• De maanden juli en augustus kleuren kan met een dubbele voorwaardelijke 
opmaak. Voor de cel A10 zou dit zijn: 
Formule is =MAAND(A10)=7 
Formule is =MAAND(A10)=8 
Eén voorwaarde kon ook maar dan met een geneste formule (zie verder): 
=OF(MAAND(A10)=7;MAAND(A10)=8) 

• Datums van dezelfde maand als de huidige kleuren kan enkel met een 
geneste voorwaarde. Voor de cel A15 is dit: 
Formule is =MAAND(A15)=MAAND(VANDAAG()) 

• Woensdagen kleuren kan in de cel A20 met de voorwaardelijke opmaak: 
Formule is =WEEKDAG(A20)=4 
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 Oplossing 05.05 - Sportclub 

zie Opl 05.05 - Sportclub 

 

☺ • De oplossing: 
 

 
 
De formule in D3 is =ALS(C3<=1985;"junioren";"kadetten") 
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 Oplossing 05.05 - Bonus 

zie Opl 05.05 - Bonus 

 

☺ • De cel E3 bevat de formule 
=ALS(EN(C3>2000;D3<3);"bonus";"geen bonus") 
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 Oplossing 05.05 - Rapport 

zie Opl 05.05 - Rapport 

 

☺ • Een leerling is geslaagd als hij 50% of meer heeft voor Frans en 60% of 
meer van het totaal. De cel J6 bevat de formule om dit te berekenen: 
=ALS(EN(G6>=50%*$G$5;I6>=60%);"Geslaagd";"Niet geslaagd") 
 
Let op bij de berekening voor het vak Frans. Vul niet zelf het getal 5 is, maar 
bereken dit getal en hou rekening met de maximale punten voor dit vak. 
 
Een alternatieve formule zou kunnen zijn: 
=ALS(G6>=50%*$G$5;ALS(I6>=60%;"Geslaagd";”Niet Geslaagd”);"Niet 
Geslaagd") 
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 Oplossing 05.05 - Korting 

zie Opl 05.05 - Korting 

 

☺ • De formules in de cellen E3:E7 staan hieronder afgebeeld: 
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 Oplossing 05.05 - Niet 

zie Opl 05.05 - Niet 

 

☺ • De cel E4 bevat de formule =NIET(OF(C2;C4;C6)) 
 

 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 78 

 

 Oplossing 05.05 - Logische functies 

zie Opl 05.05 - Logische functies 

 
Opdracht 1 
 

☺ • 2: de formule in C5 is =ALS(B5<$E$2;”JA”;””). 

• 3: de formule in D5 is =ALS(B5>$E$3;”TE VEEL”;””) 

• 4: de formule in E5 is =ALS(B5<$E$2;$E$3-B5;0) 

• In dit werkblad werden de nullen onderdrukt onder EXTRA – OPTIES – 
WEERGAVE. 
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Opdracht 2 
 

☺ • 2: de formule in C2 is =2*B2 
De formule in F2 is =D2*E2 

• 3: de formule in G2 is =ALS(D2>C2;D2-C2;0) 
De formule in H2 is =ALS(D2<B2;B2-E2;0) 

• 4: de formule in I2 is =G2*$E2 
De formule in J2 is =H2*$E2 

• 5: de nulwaarden werden uitgevinkt in EXTRA OPTIES –WEERGAVE. 
Dit was ook mogelijk met een getalopmaak die in het derde deel geen 
symbool heeft. Bijvoorbeeld voor de G en H-kolom 0;[ROOD]-0;;@ en voor 
de I en J-kolom 0,00;[ROOD]-0,00;;@. 

 

 
 
Opdracht 3 
 

☺ • 2: de formule in E11 is =ALS($D11=E$10;$C11;0) 
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 Oplossing 05.06 - Nesten 

zie Opl 05.06 - Nesten 

 

☺ • De cel H3 bevat de formules: 
=ALS(EN(C3>10;D3>10;E3>10);"geen tekorten";"tekorten") 
De voorwaardelijke opmaak om de celinhoud rood te kleuren is: 
Celwaarde is gelijk aan =”tekorten” 

• De cel I3 bevat de formule: 
=ALS(OF(H3=WAAR;G3>50%);"geslaagd";"niet geslaagd") of 
=ALS(OF(H3=”geen tekorten”;G3>50%);"geslaagd";"niet geslaagd") 
De voorwaardelijke opmaak om de celinhoud rood te kleuren is: 
Celwaarde is gelijk aan =”niet geslaagd” 
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 Oplossing 05.07 - Verjaardagen 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 
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 Oplossing 05.08 - Rijksregisternummers 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 
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 Oplossing 06.01 - Fruitwinkel 

zie Opl 06.01 - Fruitwinkel 

 
Opdracht 1 
 

☺ De na te maken grafiek staat hieronder afgebeeld. 

• 4: in stap 2 van de Wizard grafieken moet je kiezen voor een REEKS IN: Rijen 
om de steden langs de X-as te krijgen. 

• 5: in stap 3 van de Wizard grafieken kunnen in het tabblad TITELS de 
verschillende titels ingevuld worden. 

• 6: in stap 4 van de Wizard grafieken kies je voor een apart blad. 
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Opdracht 2 
 

☺ De na te maken grafiek staat hieronder afgebeeld. 

• 3: om te grafiek te maken selecteer je het bereik A1:B8 (dus zonder het 
gemiddelde). 
Grafiektype: Cirkel, Uitgelichte cirkelsegmenten. 
Als Locatie voor de grafiek kies je ALS OBJECT IN: kwart2. 
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 Oplossing 06.03 - Uitgaven 

zie Opl 06.03 - Uitgaven 

 

☺ De eindoplossing staat hieronder afgebeeld. 

• 3: het grafiektype kan gewijzigd worden via het menu GRAFIEK - 
GRAFIEKTYPE… 

• 4: door te dubbelklikken op de legende bekom je het venster LEGENDA 
OPMAKEN, waar je onder PLAATSING kan kiezen voor ONDER. 
Selecteer dan eerst het volledige GRAFIEKGEBIED om het lettertype aan te 
passen (via de opmaakwerkbalk, of door te dubbelklikken). 

• 5: om een titel toe te voegen doe je met de GRAFIEKOPTIES (via het menu, of 
via de derde stap van de Wizard grafieken). 
Merk op: deze titel staat ook in Times New Roman, cursief, maar wel in een 
puntgrootte 16. 

• 6: de waardeas opmaken kan door er op te dubbelklikken. Onder SCHAAL 
kan het MAXIMUM en de PRIMAIRE EENHEID worden aangepast. 
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 Oplossing 06.03 - Aanpassen grafieken 

zie Opl 06.03 - Fruitwinkel2 

zie Opl 06.03 - Bestedingen en Opl 06.03 - Bestedingen2 

 
Opdracht 1 (fruitwinkel) 
 

☺ De gewijzigde grafiek staat hierna afgebeeld. 

• 3: nieuwe gegevens toevoegen kan in stap 2 van de Wizard grafieken door 
het GEGEVENSBEREIK aan te passen. 

• 4: de titel langs de waardeas dien je zelf naar boven te slepen. 

• 5: de legende onderaan plaatsen kan ook door zelf te verslepen; hoogte en 
breedte ervan kunnen met de vulgrepen aangepast worden. 

• 6: door te dubbelklikken op de waardeas krijg je het venster ASTITEL 
OPMAKEN waar je onder UITLIJNING de getallen een aantal graden kan 
draaien. 

• 8: door te dubbelklikken op de titel bekom je het venster GRAFIEKTITEL 
OPMAKEN waar je onder PATRONEN – RAND een aangepaste rand kan kiezen 
en Schaduw aanvinken. 
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Opdracht 2 (bestedingen) 
 

☺ De aangepaste grafiek staat hieronder afgebeeld. 

• 2: onder AS OPMAKEN de nodige aanpassingen doen in het tabblad GETAL. 
Een titel toevoegen langs de as kan onder GRAFIEK – GRAFIEKOPTIES…. 
Deze titel uitlijnen kan onder ASTITEL OPMAKEN (dubbelklik!) in het tabblad 
UITLIJNING. 

• 3: schaduw toevoegen aan de legende kan onder LEGENDA OPMAKEN, 
PATRONEN, RAND waar Schaduw kan aangevinkt worden. 

• 6 &7: reeksen toevoegen kan onder GRAFIEK – BRONGEGEVENS… (stap 2 van 
de Wizard grafieken). Na klikken op TOEVOEGEN kan de NAAM en de 
WAARDEN van de reeks worden aangeduid. 

• 8: in het venster van GEGEVENSREEKS OPMAKEN kan onder PATRONEN – LIJN 
– AANGEPAST de stijl en de dikte gekozen worden. 
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Opdracht 3 (bestedingen2) 
 

☺ De aangepaste grafiek staat hieronder afgebeeld. 

• 2: een grafiek verplaatsen kan onder GRAFIEK – LOCATIE… 

• 4: onder Legenda opmaken kan je zowel het lettertype, als de grootte als 
cursief kiezen. 

• 5: als je de legende in één stap opgemaakt hebt, kan je met F4 je laatste 
actie herhalen zodat dezelfde opmaak ook toegekend wordt aan de 
categorieas. 

• 6: selecteer het bereik A2:G2 en sleep (witte pijl op de rand van de selectie) 
tot op het grafiekkader. Kijk de voorstellen van Excel na in het venster 
PLAKKEN SPECIAAL en bevestig. 
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 Oplossing 07.01 - Map beveiligen 

zie Opl 07.01 - Map beveiligen 

zie Opl 07.01 – Codekraker 

 

☺ • 3: bij klikken op de knop met de diskette gaat Excel naar OPSLAAN ALS…. Als 
naam wordt voorgesteld Kopie van 07.01 - Map beveiligen (omdat de 
originele map beveiligd is tegen overschrijven). Je kan uiteraard de naam en 
de plaats van het opslaan aanpassen. 

• 5: de formules die berekend moesten worden staan hieronder afgedrukt. 

 
• 6: onder OPSLAAN ALS… doe je bij EXTRA, ALGEMENE OPTIES… het vinkje weg 

bij ALLEEN-LEZEN AANBEVOLEN. 

• 8: onder OPSLAAN ALS… breng je bij EXTRA, ALGEMENE OPTIES… een nieuw 
wachtwoord in bij WACHTWOORD VOOR OPENEN. Je bevestigt dit wachtwoord 
nogmaals. 
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 Oplossing 07.02 - Werkblad beveiligen 

zie Opl 07.02 - Werkblad beveiligen 

 

☺ • Selecteer de cellen die je na de beveiliging nog mag wijzigen. 

• Via de menuoptie OPMAAK – CELEIGENSCHAPPEN – BESCHERMING. Vink voor 
deze cellen de optie GEBLOKKEERD uit. 

• Via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING –  BLAD BEVEILIGEN en bevestig. 

• Test de beveiliging uit door waarden te wijzigen van de gegevens: Artikel, 
Omschrijving, Hoeveelheid en Eenheidsprijs. 
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 Oplossing 07.03 - Datavalidatie 

zie Opl 07.03 - Datavalidatie 

zie Opl 07.03 - Rapport 

Opdracht 1 (tabblad ALLERLEI) 

☺ Datavalidatie instellen via de menuoptie DATA – VALIDEREN…–  INSTELLINGEN. In 
de keuzelijst TOESTAAN: opgeven welk soort gegevens mogen ingevoerd 
worden. 

• C4: alleen positieve, gehele getallen (waarschuwen indien onjuist): 
TOESTAAN : geheel getal 
GEGEVEN: groter dan 
MIN: 0 
Tabblad FOUTMELDING: kies voor de stijl WAARSCHUWING 

• C6: enkel reeds voorbije data invullen (stoppen indien onjuist): 
TOESTAAN : datum  
GEGEVEN: kleiner dan 
EINDDATUM: ingeven met de functie =VANDAAG() of =NU(), zeker niet zelf 
intypen 
Tabblad FOUTMELDING: kies voor de stijl STOPPEN  

 C8: teksten van maximum 12 tekens (info indien anders): 
TOESTAAN : lengte tekst  
GEGEVEN: kleiner dan of gelijk aan 
MAX: 12 
Tabblad FOUTMELDING: kies voor de stijl INFO 

• C10: enkel tijd binnen kantooruren 8u-17u (stoppen indien onjuist): 
TOESTAAN : tijd  
GEGEVEN: tussen 
Begintijd: 08:00 en eindtijd: 17:00 
Tabblad FOUTMELDING: kies voor de stijl STOPPEN 

• C12: een datum: 5 dagen speling met vandaag: 
TOESTAAN : datum  
GEGEVEN: tussen 
BEGINDATUM: =VANDAAG()-5 en EINDDATUM: =VANDAAG()+5 
(met de functie NU() zal je eventueel ook tijd moeten ingeven als je zeer 
precies wil werken ) 

• C14: kiezen uit een aantal mogelijkheden 
(Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook) 
TOESTAAN : lijst  
BRON: tik de gegevens gescheiden door het lijstscheidingsteken (;) 

• C17: enkel getallen boven 80 (het getal in E17) 
TOESTAAN : geheel getal  
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GEGEVEN: groter dan 
MINIMUM: $E$17 

• C19: enkel getallen onder 125 (het getal in E19) 
TOESTAAN : geheel getal  
GEGEVEN: kleiner dan 
MAXIMUM: $E$19 

• C21: kiezen uit de lijst vanaf cel K1 
TOESTAAN : lijst  
BRON: selecteer de gegevens in de kolom K 
Wijzig in K5 Brabant in Vlaams-Brabant en controleer de lijst. 

• C23: kiezen uit de lijst vanaf cel L1 
TOESTAAN : lijst  
BRON: selecteer de gegevens in de kolom L 
Voeg een cel in binnen de reeks en voeg Knokke toe. Controleer de lijst. 

• C25: enkel teksten die beginnen met D, E of F 
TOESTAAN : aangepast 
FORMULE: 
=OF(LINKS(A25;1)="d";LINKS(A25;1)="e";LINKS(A25;1)="f") 

 

Opdracht 2 (tabblad LOKAAL) 

☺ • met CTRL-SHIFT-  kan een volledige kolom geselecteerd worden vanaf 
een bepaalde cel naar beneden. 

• 4: in kolom A kiezen uit de lijst met mogelijke diensten (administratie, 
onthaal, directie, magazijn): 
TOESTAAN : lijst  
BRON: tik de mogelijkheden gescheiden met het lijstscheidingsteken (;) 

• 4: in kolom B kiezen uit de lijst vanaf cel G2 
TOESTAAN : lijst  
BRON: selecteer de gegevens in de kolom G 

• 4: in kolom C kiezen uit de mogelijkheden ja of nee: 
TOESTAAN : lijst  
BRON: tik de mogelijkheden gescheiden met het lijstscheidingsteken (;) 

• 4: in kolom D kiezen uit de lijst vanaf cel H2 
TOESTAAN : lijst  
BRON: selecteer de gegevens in de kolom H 

• 4: in kolom E enkel een datum 14 dagen na vandaag toestaan: 
TOESTAAN : datum  
GEGEVEN: groter dan 
BEGINDATUM: =VANDAAG()+14 
tabblad INVOERBERICHT: Datum vergadering (titel), Voeg een datum 
in (minstens 14 dagen na vandaag) als invoerbericht 
tabblad FOUTMELDING: Foutieve datum (titel), De vergadering kan 
minimum 14 dagen na vandaag gepland worden. als foutbericht. 
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Opdracht 3 

☺ • 2: de validatie voor bijvoorbeeld de cel C6: 
TOESTAAN : decimaal  
GEGEVEN: tussen 
MINIMUM: 0 en MAXIMUM: =C$5 

• 3: de automatische opmaak in C6 om de beste cursist te kleuren: 
Formule is =$I6=MAX($I$6:$I$15) 

• 4: voeg de nieuwe rij toe in het midden van het gebied van de vorige 
cursisten, dan blijven alle formules en opmaak ok. 

• 6: in deze oplossing zijn niet enkel de cellen met de punten ongeblokkeerd, 
maar ook de maximumpunten en de namen. 
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 Oplossing 07.04 - Pronostiek 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 



Oplossingen Excel 2003 - basis pagina 95 

 

 Oplossing 07.05 - Tijdritten 

raadpleeg je instructeur voor deze oplossing 
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 Oplossing 08.05 - Troost 

zie Opl 08.05 - Troost 

zie Opl 08.05 - Troost.xlw 

 

☺ • 2: een goede blokkering in het blad Soorten is onder rij 5 en na de A-kolom. 
Selecteer dus B6 en kies VENSTER – TITELS BLOKKEREN. 
Kijk in het afdrukvoorbeeld de printinstellingen na en doe aanpassingen. 
Hier werd de opmaak van de eerste rij aangepast (het patroon enkel voor 
een deel van de kolommen), de gekleurde lege kolommen werden 
versmald, er werden afdruktitels ingesteld, en verplichte paginaeindes… 

• 3: om elk blad van de werkmap in een afzonderlijk venster te krijgen vraag 
je tweemaal een NIEUW VENSTER in het menu VENSTER. 
Daarna kan je in het menu VENSTER – ALLE VENSTERS het beeld ONDER 
ELKAAR kiezen en de optie VENSTERS VAN ACTIEVE WERKMAP aanvinken. 
Je kan dan de 3 vensters gepast vergroten, verkleinen en schikken. 
Sla op via BESTAND – WERKRUIMTE OPSLAAN… 

• 4: de formule om het volume te berekenen in H6 is 
=B6+C6+E6+F6 of 
=SOM(B6:C6;E6:F6) 

• 5a: om namen te definiëren zal je na selectie van B5:C9 kiezen voor 
INVOEGEN –NAAM – MAKEN… en de keuze voor LINKERKOLOM bevestigen. 

• 5b: de formule in I6 van het blad Soorten wordt dan: 
=B6*kof+C6*mlk+D6*skr+E6*choc+F6*wat 

• 6: de formule in J6 wordt =ALS(H6<=9;1;2) of =ALS(H6<10;1;2) 
De formule in K6 wordt =ALS(H6<=9;"Standaard";"Maxi") of 
=ALS(J6=1;"Standaard";"Maxi") 

• 7: om één formule voor de 3 types automaten te kunnen aanmaken moet de 
tabel in het blad Marges eerst gedraaid worden: 
De cellen A4:D4 selecteren, BEWERKEN – KOPIËREN kiezen, een lege 
begincel onder de gegevens aanduiden, BEWERKEN – PLAKKEN SPECIAAL – 
TRANSPONEREN kiezen. 
In de oplossing werd nadien de oorspronkelijke tabel verwijderd. 
De formule in M6 in het blad Soorten wordt dan =$I6*(1+Marges!B$6). Ze is 
kopieerbaar naar de volledige tabel Omzettype. 

• 8: de nettowinst in de cel Q6 wordt berekend met de formule 
=$J6*Marges!B$7-M6. Eveneens kopieerbaar naar de ganse tabel 
Nettowinst. 

• 9: afbeeldingen invoegen kan met INVOEGEN – AFBEELDING – UIT BESTAND… 
of met INVOEGEN – AFBEELDING – ILLUSTRATIE…  
De figuur in de oplossing is toegevoegd aan de oefenbestanden. 
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Pas bij de eigenschappen van de figuur het tabblad KENMERKEN aan. 

• 10: bij de eigenschappen van de Autovormen kan je in het tabblad GROOTTE 
de HOOGTE en de BREEDTE instellen (zodat proportioneel volgens het 
gewicht kan getekend worden). 
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