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STRUCTUUR VAN DE OEFENMAP 
In de cursus Excel 2003 - Gevorderde functies vind je op regelmatige tijdstippen een 

verwijzing naar een oefening uit deze oefenmap:  

Je voert deze opdracht zelfstandig uit.  

Heb je twijfels over de juistheid van jouw oplossing, dan kun je deze toetsen aan de 
oplossing uit het deel twee van deze oefenmap, dat je aan je cursusbegeleider kunt 
vragen. 

Voor de overkoepelende oefeningen is het antwoord hier niet terug te vinden. Voor 
de controle van jouw resultaat dien je de cursusbegeleider te raadplegen. 

De in te tikken teksten zijn aangeduid met een grijze arcering. 
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Oefening 09.01 - Tellen 

Toepassing op 

wiskundige en trigonometrische functies 

Opdracht 

1. Open de map 09.00 - Adressen. 

2. Voeg een blad in en noem het Totalen. 

3. Typ in A1 de titel Totaal van alle schuldbedragen <1000. 
Breng in B2 de formule in om dat te berekenen. 

4. Typ in A4:B4 de titels Gemeente en Totale schuld. 

5. Geef in A5 een of andere gemeente uit de lijst in. 
Bereken in B5 de schuld van die gemeente. 
Test uit door andere gemeentenamen in te vullen in A5. 

6. Typ in A7:B7 de titels Provincie en Totale schuld. 

7. Typ in A8:A11 de 4 provincies in die in de lijst voorkomen (Antwerpen, Limburg, 
O-Vl en W-VL). 

8. Maak in B8 een formule om de totale schuld van de provincie ernaast te 
berekenen. Kopieer deze formule naar het volledige bereik. 

9. Geef alle titels een of andere opmaak. 
Zorg voor een scheidingsteken in grote getallen en twee decimalen. 

10. Bewaar je werk en sluit de map. 



Excel 2003 - gevorderde functies pagina 6 

 

 

Oefening 09.01 - Gokspel 

Toepassing op 

wiskundige en trigonometrische functies 

Opdracht 

Je speelt een spel waarbij je 2 roosters hebt met daarop 36 getallen tussen 1 en 99. 
De bedoeling is in het werkblad telkens 4 willekeurige getallen te laten verschijnen. In 
de roosters moeten de juiste cellen meteen opvallen door een afwijkende kleur. 
1. Open de map 09.01 - Gokspel: 

 

 
 

2. Breng in A2:D2 de juiste formules in om een willekeurig getal tussen 1 en 99 te 
bekomen. 

3. Zorg voor een voorwaardelijke opmaak in A6:F11 zodat de cellen met dezelfde 
getallen als de trekking in kleur komen (bijvoorbeeld witte letters op een blauw 
patroon). 
Kopieer deze opmaak naar A14:F19. 

4. Test uit (met F9 wordt het werkblad telkens herrekend). 
5. Je merkt op dat soms tweemaal eenzelfde getal voorkomt. Maar een trekking is 

eigenlijk ongeldig als dit gebeurt. Doe daarom ook het volgende: 
Breng in C1 een formule in die ONGELDIG! toont als dit probleem zich voordoet. 
Pas de voorwaardelijke opmaak aan zodat dan geen enkele cel gekleurd wordt. 

6. Test opnieuw uit. 

7. Sla je werk op als Opl 09.01 - Gokspel. 
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Oefening 09.01 - Romeins 

Toepassing op 

wiskundige en trigonometrische functies 

Opdracht 

1. Open de map 09.01 - Romeins: 
 

 
(de cel B13 toont de huidige datum, hier 15/11/2005) 
 

2. Vul in C3 de functie in om het Romeins cijfer van B3 te berekenen. 
3. Kopieer de formule naar C4:C13. 
4. Sluit de map zonder opslaan. 
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Oefening 09.01 - Rest 

Toepassing op 

wiskundige en trigonometrische functies 

 

Opdracht 1 

1. Open de map 09.01 - Rest en ga naar tabblad opdracht1: 
 

 
 

2. Vul in D3 de formule in die de rest berekent van de deling van getal door deler. 
Kopieer deze formule tot D7. 

3. Bewaar je werk. 
 
 

Opdracht 2 

In België bestaan bankrekeningnummers uit 12 cijfers. De structuur ervan is als 
volgt: 

3 cijfers een indeling volgens de bankinstellingen 

7 cijfers het individueel nummer van de rekeninghouder 

2 cijfers het controlegetal = de rest van de deling van de 
eerste 10 cijfers door 97 

In een werkblad wordt het jouw taak om het controlegetal te berekenen. Bovendien 
zal je zorgen voor een kolom met een passende opmaak die het volledig 
rekeningnummer toont. 
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1. Ga naar blad opdracht2: 
 

 
 

2. Vul in C3 een passende formule in om het controlegetal te berekenen (het 
resultaat wordt 92). 
Kopieer tot het einde van het bereik. 

3. Vul in D2 in rekeningnummer. 
Kopieer de opmaak van C2 naar D2. 

4. Bereken in D3 het volledig bankrekeningnummer. 
Hou rekening met controlegetallen van maar 1 cijfer zoals in C5. 
Kopieer tot het einde van het bereik. 

5. Geef D3 tot D12 een passende getalopmaak, volgens de gebruikelijke 
voorstelling van bankrekeningnummers (3 cijfers, streepje, 7 cijfers, streepje, 
2 cijfers). 

6. Doe een aantal controles door getallen te veranderen. 
Wijzig bijvoorbeeld eens A3:B3 in respectievelijk 0 en 55. Het correcte 
bankrekeningnummer in D3 zou eruit moeten zien als: 
000-0000055-55 

7. Bewaar de map. 
8. Kan je er ook voor zorgen dat de formules in de D-kolom omgevormd worden 

naar echte getallen (waarden)? 
Verwijder dan de gegevens in de kolommen A tot C. 

9. Sluit de map zonder deze laatste wijzigingen te bewaren. 
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Oefening 09.01 - Somproduct 

Toepassing op 

wiskundige en trigonometrische functies 

Opdracht 1 

1. Open de map 09.01 - Somproduct en selecteer het blad eenvoudig: 
 

 
 

2. Bereken in H4 de som van het product tussen de corresponderende elementen in 
beide bereiken. 

3. Bewaar je werk. 
 

Opdracht 2 

1. Ga naar het blad kelner dat uiteindelijk moet worden: 
 

 
 

2. Maak in de cel C11 een formule die het totaal Te betalen berekent voor tafel 1. 
3. Kopieer de formule in C11 naar D11. 
4. Maak het werkblad op zoals in het voorbeeld. 
5. Bewaar de map. 
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Opdracht 3 

Je wil het aantal kinderen tellen die gratis toegang hebben tot een pretpark. 
Daarvoor moeten ze voldoen aan twee criteria: 
5 jaar of jonger en 100 cm of kleiner. 
1. Selecteer het blad pretpark: 

 

 
 

2. Tip: als je een logische formule maakt, krijg je als resultaat WAAR of ONWAAR. 
Een logische formule is er een met een vergelijkingsoperator in (=, <, <= enz…). 
Als de voorwaarde WAAR is, resulteert dit in een waarde 1 en anders in 
ONWAAR of 0. 
Test dit eerst even uit in aparte cellen. 
 
Door de 2 logische waarden die de criteria checken, te vermenigvuldigen krijg je 
als resultaat 1 wanneer beide voorwaarden WAAR zijn, en 0 als minstens één 
voorwaarde ONWAAR is. Test ook dit even uit. 
Door die producten op te tellen, krijg je dan het aantal kinderen dat aan beide 
voorwaarden voldoet. 

3. Maak nu in cel E2 één formule die de producten optelt van de kinderen die aan 
beide voorwaarden voldoen. 
Controleer je resultaat door andere gegevens in te vullen. 

4. Bewaar je werk. 
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Opdracht 4 

Je hebt een aantal liter fruitsap te verdelen over een aantal recipiënten (flessen, 
kartons, blikjes…) van diverse grootte. De bedoeling is zo weinig mogelijk recipiënten 
te gebruiken, dus zoveel mogelijk de grootste eerst te vullen. 
1. Selecteer het blad drank: 

 

 
 

2. Vul in B4 een formule in om te berekenen hoeveel recipiënten van de grootste 
soort (2.000 ml) maximaal kunnen gevuld worden met het aantal liters fruitsap dat 
in A1 getoond wordt (het resultaat zou 82 moeten zijn). Hou uiteraard rekening 
met de aanduiding van de drank (liter of ml) en met een gepaste afronding. 

3. Vul in B5 een formule in om het aantal recipiënten van de tweede soort te 
berekenen. Je zal hier het aantal liters drank dat reeds gevuld werd in grotere 
recipiënten ergens in je formule wel moeten aftrekken. 

4. Kopieer de formule in B5 naar B6:B10. 
5. Maak ook de formules in A12 en in A13. 

Neem voor deze cellen de getalopmaak over van de cel A1. 
6. Test nogmaals uit en bewaar je werk. 
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Oefening 09.01 - Macht 

Toepassing op 

wiskundige en trigonometrische functies 

Opdracht 

1. Open de map 09.01 - Macht. 
 

 
 

2. Vul in E3 de passende formule in om het getal tot de macht te verheffen. 
Kopieer de formule tot E6. 

3. Sluit de map zonder opslaan. 
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Oefening 09.01 - Wortel 

Toepassing op 

wiskundige en trigonometrische functies 

 

Opdracht 1 

1. Open de map 09.01 - Wortel en ga naar blad opdracht1: 
 

 
 

2. Vul in D3 de formule in die de vierkantswortel trekt uit het getal in C3. 
Kopieer deze formule tot D6. 

3. Bewaar je werk. 
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Opdracht 2 

1. Ga naar blad opdracht2: 
 

 
 

2. Zorg ervoor dat alle getallen en formules 2 decimalen krijgen. 
3. Zorg voor een getalopmaak waar het volgende wordt toegevoegd: 

cm voor lengtes 
cm² voor oppervlakten 
cm³ voor inhouden 

4. Maak de formule voor F4 en kopieer naar F5. 
Maak de formule voor E7 en kopieer naar E8. 

5. Maak de formules voor F16 en G16 en kopieer naar F17 en G17. 
Maak de formule voor E19 en kopieer naar E20. 
Maak de formule voor G19 en kopieer naar G20. 

6. Doe het nodige om de ontbrekende elementen in E23 en F23 te bekomen. 
7. Test uit. 
8. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.02 - Spelen 

Toepassing op 

statistische functies 

Opdracht 

Je wil een werkblad maken met een rooster van 16 getallen tussen 1 en 99. Deze 
getallen moeten er willekeurig in geplaatst worden telkens het werkblad herrekend 
wordt. Als er minstens 3 dezelfde getallen zijn, heb je gewonnen. Dit zou met een 
kleurtje van die cellen meteen moeten opvallen. 
 
1. Begin een nieuwe werkmap. 
2. Maak er een rooster van 4 op 4 waarin de getallen zullen geplaatst worden. 

Werk verzorgd af: getallen in het midden (altijd 2 cijfers), zowel horizontaal als 
verticaal, omranden, ongeveer gelijke hoogte als breedte van de cellen… 

3. Maak de formule in de eerste cel van het rooster om een willekeurig geheel getal 
tussen 1 en 99 te bekomen. Kopieer deze formule naar het volledige rooster. 

4. Geef aan het rooster een voorwaardelijke opmaak om dezelfde getallen te 
kleuren (3 of meer). 

5. Test uit door het werkblad te herrekenen (met F9). 
6. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.02 - Tellen2 

Toepassing op 

statistische functies 

Opdracht 

1. Open de map 09.02 - Tellen2. 
Bedoeling is een lijstje te bekomen met de diverse voornamen en het aantal keer 
dat ze voorkomen in de lijst. Idem voor de gemeenten. 

2. Ga naar het blad voornamen. 
Als je de module omtrent Gegevensbanken al hebt doorgenomen weet je 
uiteraard dat met UITGEBREID FILTER... een lijstje met de diverse voornamen kan 
gemaakt worden. Maak dit lijstje. 
Is je kennis nog te beperkt, dan vind je het lijstje in het blad voornamen vanaf de 
cel AA1. 

3. Maak in de cel B2 de formule om te tellen hoe frequent een voornaam voorkomt. 
Sorteer het lijstje, de meest gebruikte namen eerst, voor de rest alfabetisch. 

4. Typ in D1:F1 respectievelijk Postnr, Gemeente, Aantal. 

5. Zorg op een of andere manier voor een lijstje van de postnummers en de 
gemeenten. Maak in de cel F2 de formule om te tellen hoe dikwijls een gemeente 
voorkomt in de lijst. Sorteer volgens postnummer. 

6. Print verzorgd uit. 
7. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.02 - Scores 

Toepassing op 

statistische functies 

Opdracht 

1. Open de map 09.02 - Scores: 
 

 
 

2. Maak in de cel F3 de formule om de laagste score te berekenen. 
Kopieer deze formule naar F4:F5 zodat ook de tweede en derde laagste score 
gekend is. 

3. Maak in de cel F8 de formule om de hoogste score te berekenen. 
Kopieer deze formule naar F9:F10. 

4. Geef aan de cellen B3:C10 een voorwaardelijke opmaak zodat de gegevens van 
de twee hoogste scores gekleurd worden (de hoogste in het lichtoranje, de 
tweede hoogste in het lichtgrijs). 

5. Test uit door de deelnemers andere scores te geven. 
6. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.02 - Gokspel2 

Toepassing op 

statistische functies 

Opdracht 

1. Open jouw map Opl 09.01 - Gokspel ofwel de map 09.02 - Gokspel2: 
 

moet worden

 

2. Breng een voorwaardelijke opmaak aan in de cellen A2:D2 zodat cellen met 
tweemaal hetzelfde getal rood gekleurd worden. 

3. Voeg vóór rij 3 twee rijen in en kopieer de opmaak van rij 1 en 2 er naar toe. 

4. Breng in de cel A3 de titel in In volgorde: 

5. Breng in de cellen A4 tot D4 de passende formules in zodat de getallen van de 
trekking in volgorde van klein naar groot gerangschikt worden. 

6. Plaats in A7 een formule die berekent hoeveel getallen juist zijn in rooster1. 
Centreer A7. 
Tik in B7 de tekst juist! en geef een opmaak Vet. 

7. Kopieer A7:B7 naar A15:B15. 
8. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.03 - Tekst 

Toepassing op 

tekstfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.03 - Tekst. 
Je komt terecht in een beveiligd werkblad dat je even kan uittesten: 
 

 
 

2. De bedoeling is het blad na te maken in een nieuw blad. 
Voeg een nieuw blad in en noem het nagemaakt. 

3. Zorg ervoor via Venster - Nieuw venster en Venster - Alle vensters… dat je de 
twee bladen voorbeeld en nagemaakt gelijktijdig op je scherm hebt, zodat het 
namaken makkelijker verloopt. 

4. Breng de vaste teksten in en breng de randen en kleuren aan. 
5. Geef de formules in om de huidige datum en tijd te berekenen (in B2:B3) en 

verzorg de getalopmaak van die cellen. 
6. Geef in B9 de formule in om de aanspreking te bekomen als iemand een naam 

heeft ingebracht in A5. 
7. Geef de geschikte formule in voor B11. 

Geef ook de formules in voor B12 en voor B13. 
8. Geef ook alle formules in voor het tweede kadertje in H10:J15 en verzorg telkens 

de getalnotatie. 
9. Stel de beveiliging van de cellen in: 

Zorg daarbij dat de formules verborgen blijven voor de gebruiker van het 
beveiligd werkblad. 

10. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.03 - Substitueren 

Toepassing op 

tekstfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.00 - Adressen. 
2. Sorteer volgens Naam en Voornaam. 

Je stelt vast dat de sortering niet helemaal perfect is (zie bijvoorbeeld De Clerk 
en Declerck…). De spaties zijn een hinderpaal. Los op volgende wijze op: 

3. Voeg tussen kolom B en C een nieuwe kolom in. 

4. Geef de nieuwe C-kolom de titel Sorteernaam. 

5. Geef in C2 een formule in om uit de naam in B2 de spatie(s) te halen. 
Kopieer deze formule over de volledige lengte van de lijst. 

6. Sorteer opnieuw, nu volgens Sorteernaam en Voornaam. 
De volgorde is nu wel helemaal perfect. 

7. Voeg een nieuw record toe via DATA - FORMULIER: 
 

 
 
Na Enter worden deze gegevens ingevuld in rij 49 en krijg je meteen de juiste 
sorteernaam in C49. 

8. Sorteer nogmaals volgens Sorteernaam en Voornaam. 
9. Sluit de map zonder opslaan. 
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Oefening 09.04 - Reizen 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.04 - Reizen. 
Je vindt er een kort lijstje met gegevens omtrent boekingen van klanten: 
 

 
2. Vul in de cel C8 een klantnummer in, bijvoorbeeld 12. 
3. Geef in de cel C9 de formule in om voor klant nummer 12 de bestemming te 

bekomen waarvoor hij boekte. 
Controleer je resultaat met de lijst. 

4. Maak ook voor de cellen C10:C13 de formules om respectievelijk vertrekdatum, 
aantal dagen, vervoer en betaald te berekenen. 

5. Test uit door in C8 andere klantnummers in te vullen en het resultaat te checken: 
Krijg je voor klant 13 de juiste gegevens? 
Krijg je voor de onbestaande klant 14 telkens #N/B? Mocht dit niet het geval zijn, 
dan is je formule fout! 

6. Sla je werk op. 
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Oefening 09.04 - Sinterklaaspremie 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

In een bedrijf krijgen alle werknemers die kinderen hebben een premie om een 
sinterklaasgeschenk te kopen voor hun kinderen. 
Het bedrag van de premie is uiteraard afhankelijk van het aantal kinderen dat iemand 
heeft, maar ook van de categorie (code) waaronder de werknemer ressorteert. 
Aan jou de taak om de premie te berekenen. 
 
1. Open de map 09.04 - Sinterklaaspremie: 

 

 
 

2. Vul bij het vraagteken voor Janssens de formule in die zijn premie opzoekt. 
Om het eenvoudiger te houden veronderstel je nu eerst dat elke werknemer 
Premie 1 krijgt. 

3. Kopieer de formule die Premie 1 berekent naar elke werknemer. 
Kijk de formule na en test uit (wijzig het aantal kinderen van de werknemers). 
Doe zo nodig aanpassingen in de linkertabel zodat de formule áltijd correct werkt. 

4. Wijzig nu de formule bij Janssens zodat er ook rekening gehouden wordt met de 
code van de werknemers. 
Kopieer de gewijzigde formule naar alle werknemers. 
Test uit of iedereen de juiste premie krijgt (1 of 2). 

5. Verzorg de opmaak en print uit. 
6. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.04 - Cursisten 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.04 - Cursisten: 
 

 
2. Zorg ervoor dat de invoer in B6 kan gebeuren door te kiezen uit een lijstje met de 

maanden van het jaar. 
Kies bijvoorbeeld de maand december. 

3. Vul in B7 de formule in om het aantal werknemers voor die maand op te zoeken. 
4. Vul in B8 een gelijkaardige formule in om de werkzoekenden van die maand op 

te sporen. 
5. Test uit door in B6 andere maanden te kiezen en bekijk de resultaten van de 

formule. 
6. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.04 - Cocktails 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

Als verantwoordelijke van een bar moet je een werkblad uitwerken om te berekenen 
welke prijs je best zou vragen voor een glas van allerlei soorten cocktails. De prijs zal 
uiteraard beïnvloed worden door de hoeveelheid en prijs van de ingrediënten, en ook 
door de grootte van het glas dat uitgeschonken wordt. 
 
1. Open de map 09.04 - Cocktails: 

 
Ingrediënten Kostprijs/l Botticelli hoeveelheid

in cl kostprijs/l kostprijs

ananassap 1,12 kirsch 25 cc ? ?
melk 0,79 grenadine 15 cc ? ?
amaretto 13,14 angostura 52 cc ? ?
ambassadeur 9,17 amaretto 3 cc ? ?
witte rhum 12,89 per glas van 8 cc ?
grenadine 2,11
kirsch 11,9
angostura 12,15

Figaro hoeveelheid
in cl kostprijs/l kostprijs

ambassadeur 25 cc ? ?
witte rhum 25 cc ? ?
melk 25 cc ? ?
ananassap 25 cc ? ?
per glas van 9 cc ?

Maak een getalnotatie: €/l

Bereken hoeveel één glas (8cc) van deze cocktails zal kosten!

Wat als de alcohol niet genoeg doorsmaakt? Wijzig de 
hoeveelheid ambassadeur van 25 naar 30 cl en kijk na 
of je prijs meteen herberekend wordt!

Voortaan wil je twee soorten sap: ananas en 
passievruchten (telkens 15 cl). Voeg hiertoe de nodige 
cellen in maar verander niets meer aan de formules! 
Het passiesap kost 1,25 €/l.

 
2. Geef de cellen B2:B9 een getalnotatie die €/l toevoegt. 
3. Geef in de cel G2 de functie in die de prijs per liter opzoekt van het gebruikte 

ingrediënt. Kopieer deze formule naar G3:G5. 
Zorg voor 2 decimalen en standaard uitlijnen. 

4. Geef in H2 de formule in om  kostprijs van de drank te berekenen volgens de 
gebruikte hoeveelheid. Kopieer deze formule naar H3:H5. 
Zorg voor 2 decimalen en standaard uitlijnen. 

5. Maak in H6 de formule om de kostprijs per glas te berekenen. 
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6. Kopieer de formules in G2:H6 naar G12:H16. Kijk na of alle resultaten correct 
zijn.(een glas Figaro kost nu 0,54). 

7. Test uit: 
Wijzig in F12 het getal in 30. Een glas Figaro kost nu 0,55. 

8. Voeg onder het ingrediënt melk (derde rij) twee cellen in voor passievrucht 
aan 1,25 €/l. 

9. Voeg een rij in tussen de rij 14 en rij 15. 
Tik in E15 in passievrucht en in F15 een hoeveelheid van 15 cl. 
Wijzig in F16 de hoeveelheid ananassap in 15 cl. 
Kopieer de formules van G14:H14 naar G15:H15. 
(een glas Figaro zou nu 0,53 kosten). 

10. Wijzig de grootte van de cocktail in F17 naar 15 cc: nu is de kostprijs 0,89 euro. 
11. Verwijder de tekstvakken en de pijltjes. 
12. Beveilig je werk zodat formules niet overschreven worden. 
13. Bewaar je map. 
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Oefening 09.04 - Factuur 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

herhalingsoefening 

Opdracht 

Het is de bedoeling een werkmap te maken om eenvoudige facturen te berekenen. 
Het blad zou er als volgt moeten uitzien: 
 

FACTUUR nr

BURO  bvba
Keizerslaan 10 Brussel,

1000     BRUSSEL
Vervaldag:

Telefoon: 02/25.25.45
Fax: 02/15.47.56

Klantnummer:
Art. nr Aantal Omschrijving Eenh.prijs Totaalprijs

Totale brutoprijs:
Korting

Nettoprijs:
Vervoerkosten:

Belastbaar:
BTW 21,00%

Te betalen:

BTW nr.: BE 405.614.312 GBM 285-1254875-25
H.R. : Brussel 14587 BBL 310-5241874-36

 
 
1. Maak in een nieuwe map vorige afbeelding lieftst na. 

Indien je dit niet ziet zitten, open dan de map 09.04 - Factuur. 
Het tabblad model1 bevat reeds de lay-out van vorige afbeelding. 
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2. Je zal gegevens nodig hebben uit volgende werkmappen: 
09.04 - Klanten 
09.04 - Artikels 
Open deze mappen en bekijk eerst de inhoud. 
Kopieer de twee werkbladen met de klant- en artikelgegevens naar jouw map of 
de map 09.04 - Factuur. 

3. In het adreskadertje bovenaan moeten de adresgegevens van de klant komen, op 
basis van zijn klantnummer. Ook zijn BTW-nummer dient in het kadertje vermeld. 
Test je ingebrachte formules grondig uit! 

4. Het factuurnummer bovenaan mag later ingetikt worden. 
De factuurdatum moet de datum van de dag voorstellen. 
Voor de vervaldag neem je altijd één maand later dan de factuurdatum. 

5. In het middengedeelte van de factuur zijn artikelcode en hoeveelheid in te geven. 
Omschrijving, eenheidsprijs en totaalprijs dien je met de juiste formules te 
berekenen. 
Test je formules zeer grondig uit! 

6. In het gedeelte onderaan zijn kortingpercentage en vervoerbedrag in te brengen 
getallen. De resterende cellen moeten formules bevatten. 
In dit factuurmodel worden enkel goederen met 21% BTW verwerkt. 

7. Werk de opmaak verder af (getalopmaak, kolombreedtes, printinstellingen, enz.). 
8. Zorg ervoor dat de cellen met formules niet kunnen overschreven worden. 
9. Doe volgende wijzigingen en controleer of je werkblad correcte resultaten toont: 

a. Vul jouw gegevens in als klant nummer 40066. 
b. Geef in dat je het volgende kocht: 15 stuks van artikel 1210 en 120 stuks van 

artikel 1256. Er werd een korting van 7,5% toegestaan en 50 euro 
vervoerkosten aangerekend. 

c. Print deze factuur (met nummer 458) uit. 
10. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.04 - Zoeken1 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.00 - Adressen. 
2. Je wil wat gegevens berekenen op basis van de geboortedag van iemand uit de 

lijst. Voeg daarom een blad in, noem het opvragen en breng het volgende in: 
 

 
 

3. Pas de volgorde van de lijst in het blad adressenbestand aan zodat de functie 
ZOEKEN() er kan op toegepast worden. 

4. Breng in het blad opvragen in B1 de geboortedag 28/8/69 in. 

5. Breng in B4 de formule in om te naam te bekomen. 
Breng in B5 de formule in om de voornaam te bekomen. 
Breng in B6 de formule in om de gemeente te bekomen. 
Breng in B7 de formule in om de geboortedag te bekomen. 
Pas zonodig de opmaak aan. 

6. Een geboortedag die niet voorkomt, valt op in de resultaten! 
Een geboortedag die niet uniek is valt echter niet op, aangezien de functie 
ZOEKEN() in dat geval ook een antwoord toont. Breng daarom in C1 een formule 
in die resulteert in Komt meer dan eens voor! als dat het geval is. 
Test uit. 

7. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.04 - Zoeken2 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.00 - Adressen. 
2. Je wil wat gegevens berekenen van degenen met het hoogste en laagste 

schuldbedrag uit de lijst. Voeg daarom een blad in, noem het opvragen en 
breng het volgende in: 
 

 
 

3. Bereken in de cel B2 het hoogste schuldbedrag en in C2 het laagste. 
4. Bereken in B3:C3 met een matrixformule het nummer van het record op basis 

van het gegeven in B2. Om dit te kunnen moet je de volgorde in de adressenlijst 
wel aanpassen! 

5. Maak in B6:C6 een matrixformule om de namen te bekomen. 
Maak in B7:C7 een matrixformule om de voornamen te bekomen. 
Maak in B8:C8 een matrixformule om de postnummers te bekomen. 
Maak in B9:C9 een matrixformule om de gemeenten te bekomen. 
Maak in B10:C10 een matrixformule om de geboortedagen te bekomen. 

6. Maak in B4 een formule die Meermaals!!! toont als het hoogste bedrag meer 
dan eens voorkomt. Kopieer de formule naar C4. 

7. Test je formules uit door in de adressenlijst andere schuldbedragen in te vullen 
en de resultaten te controleren. 

8. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.04 - Vergelijken 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.04 - Vergelijken. 
Je vindt er een blad met de Belgische postnummers, alfabetisch gerangschikt. 
Verzorg kolombreedtes en printinstellingen en stel de titelblokkering in. 

2. Selecteer het blad vergelijken: 
 

 
 
Je zal een aantal zoekfuncties toepassen op basis van een lijstje 
gemeentenamen. Daarna zal je de bekomen resultaten vergelijken met de 
gegevens in het blad postcodes en de verschillen tussen de diverse zoekfuncties 
goed nakijken. 

3. Bereken in B2 met de functie VERT.ZOEKEN() het postnummer en de gemeente 
(zie de D-kolom in de lijst) van de gemeente in A2. Kopieer tot B7. 

4. Bereken in C2 met de functie ZOEKEN eveneens het postnummer en de 
gemeente. Kopieer tot C7. 

5. Bereken in D2 op welke positie in de lijst de gemeente in A2 voorkomt. Kopieer 
tot D7. 

6. Vergelijk de resultaten met de lijst en vul de antwoorden in van deze tabel: 
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Het kan nodig zijn nog een aantal zaken uit te testen vooraleer te antwoorden. 

7. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.04 - Verkoopprijzen 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.04 - Verkoopprijzen: 
 

 
2. De bedoeling is in het bereik B8:D11 één formule in te vullen die de 

verkoopprijzen berekent, rekening houdend met de kostprijzen in A8:A11 en de 
winstmarges in B2:B4. Maak deze formule. 

3. Kies voor het bereik B8:D11 een blauw lettertype en toon de getallen met twee 
decimalen. 

4. Test het resultaat uit door andere gegevens in te vullen in A8:A11 en B2:B4. 
5. Sla je werk op. 
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Oefening 09.04 - Verkoopcijfers 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.04 - Verkoopcijfers: 
 

 
 

2. Zorg ervoor dat bij het invullen van de maand in B11 er kan gekozen worden uit 
een lijstje. 
Ook de namen in de cellen A12:A14 moeten te kiezen zijn, niet in te typen. 

3. Sorteer de tabel in A2:M7 oplopend volgens de namen van de personeelsleden. 
Verzorg de getalopmaak (een scheidingsteken, en het €-teken vóór het getal). 

4. Kies in B11 een willekeurige maand. 
5. In de cel B12 moet de formule komen om het verkoopcijfer op te vragen, van de 

maand in B11 en van het personeelslid in A12. 
Maak deze geneste formule met INDEX() en VERGELIJKEN(). 
Kopieer deze formule naar B13:B14. 

6. Test uit door andere maanden te kiezen en andere personeelsleden. 
7. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.04 - West-Vlaanderen 

Toepassing op 

zoek- en verwijzingsfuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.00 - West-Vlaanderen: 
 

 
 
Laat de lijst zelf ongewijzigd, ook de sorteervolgorde. 

2. Je zou op basis van de gemeentenaam (in de nummers ben je niet zo goed 
thuis) wat informatie willen bekomen, in de vorm van onderstaand voorbeeld: 
 

 
 
Typ de vaste teksten in en verzorg de opmaak. 

3. Typ in H7 een willekeurige gemeente van West-Vlaanderen in. 
4. Bereken in L7 het hoeveelste record van de lijst deze gemeente is. 

Bereken in L8 op welke rij van je werkblad dit record staat. 
5. Bereken in H8 wat het postnummer is van de gevraagde gemeente. 
6. In H8 zou JA moeten verschijnen als de gemeente een deelgemeente is van een 

andere, en NEE als de gemeente zelf de hoofdgemeente is. 
7. In H10 en I10 zou respectievelijk postnummer en naam van de hoofdgemeente 

moeten komen. 
8. Test grondig uit en bewaar je werk. 
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9. Werk ook af op volgende punten: 
a. Zorg voor een titelblokkering. 
b. Stel de beveiliging in zodat je formules niet kunnen gewist worden. 
c. Verzorg de printinstellingen en laat enkel de lijst printen. 
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Oefening 09.05 - Lenen en sparen 

Toepassing op 

financiële functies 

Opdracht 1 

Je sluit een financiering af om een nieuwe TV te kopen. Je ontleent daarvoor bij de 
bank 1.800 euro, terug te betalen in 24 maandelijkse aflossingen. De rentevoet 
bedraagt 14,75%. 
1. Open de map 09.05 - Lenen en sparen. 

Ga naar het tabblad financiering. 
2. Vul in de cellen A7:A9 de gegevens in, en in A11:A12 de gevraagde formules. 

Geef deze cellen een passende getalopmaak. 
Kleur de cel A11 geel en zet in het vet. 

3. Eronder wil je een volledige aflossingstabel. 
Vul de reeks termijnen in de A-kolom verder aan. 
Vul in B16 de formule in om de rente voor de eerste termijn te berekenen. 
Vul in C16 de formule in om de terugbetaling (enkel het kapitaal) te berekenen. 
Kopieer beide formules tot B39:C39 en verzorg de getalopmaak. 

4. Ter controle maak je totalen in de D-kolom en onderaan in rij 40. 
Dit zou het moeten zijn: 
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5. Beveilig, zodat formules niet per vergissing kunnen gewist worden. 
6. Test uit, door andere gegevens in te vullen in A7:A9. 
7. Stel de printgegevens in zodat de eerste 6 rijen niet mee geprint worden. 
8. Sla je werk op. 
 

Opdracht 2 

Als je vorig werkblad echt goed hebt uitgetest, zag je soms foutmeldingen in de tabel. 
Dit was zo als je een duurtijd koos korter dan de 2 jaar waarvoor de tabel was 
gemaakt. Je wil daarom je werk verfijnen. Doe het volgende: 

1. Maak een kopie van het blad financiering en noem het financiering2. 

2. Stel een validatie in voor de cel A9 zodat enkel nog duurtijden aanvaard worden 
per kwartaal, en maximum voor 2 jaar. Test dit uit. 

3. Vervang de reeks getallen in A17:A39 door een formule om de maand te 
berekenen. Koppel die berekening aan de voorwaarde dat dit enkel moet 
gebeuren als er nog iets blijft af te lossen, zoniet plaats je beter een lege tekst. 

4. Ook de formules in B17:D17 dienen gewijzigd, zodat ze enkel berekend worden 
voor de duurtijd van de financiering. Test uit. 

5. Aangezien de tabel niet altijd gegevens moet tonen tot periode 24 is het 
overzichtelijker de totalen bovenaan te tonen: verplaats daarom de gegevens uit 
rij 40 naar rij 16. 

6. De randen dienen eveneens aangepast te worden. Verwijder deze aangemaakt 
via CELEIGENSCHAPPEN. Voeg nu opnieuw randen toe via VOORWAARDELIJKE 
OPMAAK, maar dan enkel voor de periodes waarvan de berekening gewenst is. 

7. Print uit voor een lening van 2.200 euro, aan 11,25%, gedurende anderhalf jaar 
terug te betalen in maandelijkse schijven: 
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8. Bewaar je werk. 
 

Opdracht 3 

Je vraagt je af hoeveel je maandelijks moet sparen om na 3 jaar over een som van 
12.000 euro te beschikken. Dit in de veronderstelling dat de jaarlijkse rentevoet 
waartegen je de gespaarde som kan uitzetten 3,25% is gedurende de volledige 
periode. 
1. Selecteer het blad hoeveel. 
2. Vul in de cellen A7:A9 de gegevens in, en in A11:A12 de gevraagde formules 

(in A11 krijg je als resultaat 317,80). 
Geef deze cellen een passende getalopmaak. 

3. Eronder wil je een volledig overzicht. Doe daarom het volgende: 
Vul vanaf B16 een reeks getallen in voor de 36 termijnen. 
Maak de B-kolom smaller. 

4. Vul in C15:F15 respectievelijk volgende titeltjes in: gespaard, rente, totale 
rente en totaal bedrag. Centreer de titels en zet in het vet. 
Maak de kolommen C tot F wat breder (allemaal even breed). 

5. Omrand alle cellen in het bereik B15:F51. 
6. Vul in C16 de formule in om het gespaard bedrag tot dan toe te berekenen. 

Kopieer naar de andere termijnen. 
7. Vul in D16 de formule in om de maandelijkse rente voor die eerste termijn te 

berekenen (doe dit met een gewone intrestformule). 
Kopieer deze formule zodat je de rente voor elke termijn kan aflezen. 

8. Maak in E16 de formule om de gecumuleerde rente (= de totale rente tot dan toe) 
te berekenen. Kopieer deze formule naar de rest van het bereik. 

9. Maak in F16 de formule om de totale opbrengst tot dan toe te berekenen 
(gespaard bedrag en opbrengst aan rente). Kopieer deze formule naar de rest 
van het bereik. 

10. Pas eventueel de getalopmaak aan in de tabel. 
11. Wijzig het gewenst bedrag in A7 naar 10.000 en de duurtijd in A9 naar 2 jaar. 

Kijk de resultaten na in de tabel: wordt het bedrag van 10.000 bereikt na 24 
periodes? 

12. Zorg ervoor dat in de tabel de rij gekleurd wordt van de gevraagde eindperiode. 
Dit zou het moeten zijn: 
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13. Beveilig zodat formules niet kunnen gewist of overschreven worden. 
14. Sla je werk op. 
 

Opdracht 4 

Je vraagt je ook af hoeveel maanden je moet sparen om 2.000 euro bijeen te krijgen. 
Dit als je maandelijks 150 euro kan opzij zetten, en het geld beleggen aan 2,5%. 
1. Selecteer het blad hoelang. 
2. Vul in de cellen A7:A9 de gegevens in, en in A11 de gevraagde formule 

(in A11 krijg je als resultaat 13,17). 
Geef deze cellen een passende getalopmaak. 

3. Eronder wil je een volledig overzicht. Doe daarom het volgende: 
Vul vanaf B16 een reeks getallen in voor 24 termijnen. 
Maak de B-kolom smaller. 



Excel 2003 - gevorderde functies pagina 41 

 

 

4. Vul in C15:F15 respectievelijk volgende titeltjes in: gespaard, rente, totale 
rente en totaal bedrag. Centreer de titels en zet in het vet. 
Maak de kolommen C tot F wat breder (allemaal even breed). 

5. Omrand alle cellen in het bereik B15:F39. 
6. Vul in C16 de formule in om het gespaard bedrag tot dan toe te berekenen. 

Kopieer naar de andere termijnen. 
7. Vul in D16 de formule in om de maandelijkse rente voor die eerste termijn te 

berekenen (doe dit met een gewone intrestformule). 
Kopieer deze formule zodat je de rente voor elke termijn kan aflezen. 

8. Maak in E16 de formule om de gecumuleerde rente (= de totale rente tot dan toe) 
te berekenen. Kopieer deze formule naar de rest van het bereik. 

9. Maak in F16 de formule om de totale opbrengst tot dan toe te berekenen 
(gespaard bedrag en opbrengst aan rente). Kopieer deze formule naar de rest 
van het bereik. 

10. Pas eventueel de getalopmaak aan in de tabel. 
11. Zorg dat in de tabel de rij gekleurd wordt als het gewenste spaarbedrag bereikt 

wordt. Dit zou het moeten zijn: 
 

 
 

12. Test uit, beveilig en sla op. 
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Oefening 09.05 - Afschrijvingen 

Toepassing op 

financiële functies 

Opdracht 1 

1. Open de map 09.05 - Afschrijvingen en selecteer het blad lineair: 
 

 
2. Vul in de cellen A1:A3 een willekeurige kost en restwaarde in voor een 

gebruiksduur van 10 jaar. Verzorg zo nodig de opmaak van de cellen. 
3. Bereken in A5 wat het afschrijvingspercentage wordt. 
4. Vul de reeks getallen in de A-kolom verder in voor 10 periodes. 
5. Bereken in C9 het af te schrijven bedrag bij aanvang van de gebruiksduur. 
6. Bereken in B10 het jaarlijks afschrijvingsbedrag en kopieer. 
7. Bereken in C10 het resterend af te schrijven bedrag voor de eerste periode en 

kopieer. Als de voorziene gebruiksduur voorbij is, wordt het resterend bedrag 0. 
Dit zou het bijvoorbeeld kunnen zijn: 
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8. Test uit voor andere bedragen. 
Hou voorlopig geen rekening met negatieve bedragen als de gebruiksduur korter 
is dan 10 jaar (zie daarvoor volgende opdracht). 

9. Bewaar je werk. 
 

Opdracht 2 

Bij het uittesten van het blad lineair stelde je vast dat bij een kortere gebruiksduur 
dan 10 jaar de tabel wat eigenaardig overkomt. Er worden negatieve bedragen 
getoond in de C-kolom, en een aantal periodes en afschrijvingsbedragen zijn 
overbodig. In deze opdracht zal je het vorig blad meer afwerken. 
1. Kopieer het blad lineair. 
2. In plaats van een reeks getallen in de A-kolom zal je een berekening doen van 

een volgende periode. Die berekening moet enkel gebeuren zolang er nog een 
resterend af te schrijven bedrag is. Voorzie een twintigtal periodes. 

3. Koppel ook de formules in B10 en C10 aan de voorwaarde dat er nog een som 
moet afgeschreven worden, zoniet plaats je een 0. Test goed uit. 

4. Verberg de nullen op je werkblad. 
Het resultaat zou kunnen zijn: 
 

 
 

5. Bewaar je werk. 
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Opdracht 3 

1. Ga naar het blad degressief: 
 

 
2. Voeg 2 lege rijen in na rij 7. 

Typ in B8 de tekst lineair afschrijvingsbedrag. 
Bereken de formules voor A6, A7 en A8. 

3. Voeg nog een lege rij vóór het eerste jaar. 
Geef in C11 de formule in om de boekwaarde te berekenen bij aanvang van de 
gebruiksduur. 

4. Vervang de reeks getallen in de A-kolom door een formule die enkel nog een jaar 
berekent zolang er nog af te schrijven blijft. Kopieer voor 20 periodes (tot A31). 

5. Vervang de berekening van de afschrijving in de B-kolom door een formule die 
enkel nog rekent zolang er af te schrijven blijft en die overschakelt naar een 
lineaire afschrijving als dat afschrijvingsbedrag groter is dan de degressieve 
afschrijving. 
Je hoeft nog geen rekening te houden dat het laatste afschrijvingsbedrag nog 
moet aangepast worden (zodat de boekwaarde niet kleiner wordt dan 0 of de 
restwaarde). 

6. Bereken in C12 de boekwaarde zolang er iets te berekenen valt. 
7. Zorg ervoor dat de nullen in het werkblad niet getoond worden. 
8. Test uit en bewaar je werk. 
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Oefening 09.06 - Tijdzones 

Toepassing op 

datum- en tijdfuncties 

Opdracht 

Ergens op het Internet werd informatie geplukt die voor diverse steden over de hele 
wereld de tijd van dat moment toonde. Deze gegevens werden automatisch 
geëxporteerd naar Excel. Aan jou om een en ander af te werken zodat je makkelijk 
kan opvragen welke steden in een zelfde tijdzone vallen. 
 
1. Open de map 09.06 - Tijdzones: 

 

 
 

2. De gegevens staan naast elkaar in 3 delen, dit is minder efficiënt. 
Plaats ze daarom onder elkaar zodat je één lange lijst bekomt. 
Verwijder rij 1 en 2. 
Vul titels in op de eerste rij en pas de kolombreedtes aan. 
Stel de titelblokkering in. 

3. Je wil graag echte tijd bekomen in plaats van de teksten die nu in de B-kolom 
staan. Doe daarom het volgende: 

a. Zorg dat je in de C-kolom de tekst Fri of Sat bekomt. 
b. Zorg dat je in de D-kolom het rechterdeel uit B bekomt (de tijd zelf). 
c. Reken het gegeven uit de D-kolom om naar een echte tijd (strikt 

genomen is Excel soepel en is dit niet nodig). 
d. Reken in de E-kolom de perfectere tijd uit rekeninghoudend met het feit 

dat de dag soms verschuift van een vrijdag naar een zaterdag. 
Zet in een tijdnotatie. 

4. Voeg volgende tekst toe in het werkblad en verzorg de opmaak: 
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5. Typ in J1 een stad in, bijvoorbeeld Amsterdam. 
Breng in J2 een formule in om de toenmalige tijd te berekenen. 
Test de formule goed uit. 

6. Maak in G2 een formule om te vergelijken of de tijd van het eerste record gelijk is 
aan de tijd berekend in J2. Kopieer tot het einde van de lijst. 

7. Filter de records met dezelfde tijd voor Caracas en print uit. 
Print ook een lijstje van de steden die de tijdzone van Johannesburg hebben. 
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Oefening 09.06 - Datums 

Toepassing op 

datum- en tijdfuncties 

Opdracht 

Op het Internet werd informatie opgezocht in verband met Belgische feestdagen. De 
gegevens staan in de werkmap zoals ze gevonden werden. Aan jou om een en 
ander te doen zodat de map ordelijker oogt. 
1. Open de map 09.06 - Datums: 

 

 
 
Bekijk de gegevens aandachtig om mogelijke problemen te zien (en te kunnen 
oplossen). 

2. Je merkte wel op dat de feestdag van de Franse Gemeenschap als tekst werd 
ingegeven. Vervang met het commando zoeken en vervangen door de datum 
27/sep. 

3. Graag alle datumcellen in een opmaak die ook de afgekorte dag van de week 
toont, zoals bijvoorbeeld ma, 17/04/2006. 

4. Graag alle kolommen met datums even breed, en de titels in het vet. 
5. Als je het voordien nog niet opmerkte, heb je nu toch zeker vastgesteld dat alle 

datums hetzelfde jaartal hebben. Voor een datum zonder jaartal neemt Excel 
immers het jaartal van de computerdatum over. Dit moet uiteraard verbeterd 
worden. Doe het volgende: 

a. Maak in de cel B19 een formule om de datum te bekomen met het 
jaartal dat als veldnaam gebruikt is. Kopieer deze formule tot G32. 

b. Plak het resultaat van de formules in B19:G32 naar B4:G17. 
Verwijder de formules in B19:G32. 
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6. Zorg ervoor dat de benamingen in de A-kolom met een beginhoofdletter staan. 
Doe dit volgens een analoge werkwijze als in het punt hiervoor. 
Vervang nadien Van De door van de. 

7. Bewaar je werk. 
Het eindresultaat zou er zo moeten uitzien: 
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Oefening 09.07 - Onvolledig 

Toepassing op 

infofuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.07 - Onvolledig: 
 

 
 

2. Maak in de cel D3 een formule om te controleren of C3 leeg is. 
Kopieer deze formule naar de rest van het bereik. 

3. Zet de filter aan en selecteer alle lege records. 
Verwijder deze records en zet de filter af. 

4. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.07 - Weerberichten 

Toepassing op 

infofuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.07 - Het weer op 15dec2005. 
Je vindt er een aantal waarnemingen van het KMI (Koninklijk Metereologisch 
Instituut). Je zal er een aantal controles uitvoeren: 
 

 
 

2. Maak in de H-kolom een formule om na te kijken of de B-kolom (temperatuur) 
geen cellen met tekst bevat. 

3. Geef aan de volledige tabel een voorwaardelijke opmaak om de lege cellen in de 
tabel groen te kleuren. 

4. Wijzig de voorwaardelijke opmaak in de kolommen met getallen (B, C, D en F) 
zodat in die kolommen de cellen met tekst in plaats van een getal in het blauw 
gekleurd worden. 

5. Verbeter de cellen die ten onrechte tekst waren. Wordt de kleur meteen 
aangepast? 

6. Stel de titelblokkering in. 
Kijk de printinstellingen na. 
Sla je werk op. 
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Oefening 09.07 - Tombola 

Toepassing op 

infofuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.07 - Tombola: 
 

 
 

2. Bij winst wil je het woordje geluk! zien, bij niet-winnen pech! 
Maak een passende formule in F5 en kopieer naar F6. 

3. Noem het blad variant1 en kopieer het. Noem het tweede blad variant2. 
4. Verander in het blad variant2 de formule in F5: de bedoeling is het woordje 

geluk! te krijgen bij een winnend lot, of pech! bij een niet-winnend lot. Andere 
fouten moeten echter resulteren in pas op! (bijvoorbeeld de fout een winnend 
nummer per vergissing als tekst te hebben ingegeven). 

5. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.07 - Citytrips 

Toepassing op 

infofuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.07 - Citytrips. 
In het blad gegevenstabel vind je informatie over een aantal boekingen. Lege 
cellen betekenen dat de boekingen nog moeten opgevraagd en ingevuld worden, 
en waar staat #N/B ingevuld is er geen citytrip voorzien in die periode: 
 

 
2. Selecteer het blad zoeken: 

 

 
3. Maak in C4 de formule om het aantal boekingen te bekomen voor de citytrip voor 

de maand die erboven staan aangegeven. Als de boekingen nog ontbreken moet 
er leeg komen te staan. 

4. Maak in C5 de formule om als er leeg staat opvragen te bekomen, en als er 
#N/B staat niet beschikbaar te krijgen. 
Pas de opmaak aan, zodat opvragen in het groen komt, en niet beschikbaar in 
het rood. 

5. Kopieer beide formules naar D4:G5 en test uit. Dit zou het moeten zijn: 
 

 
6. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.07 - Hoofdsteden 

Toepassing op 

infofuncties 

Opdracht 

1. Open de map 09.07 - Hoofdsteden. 
De gegevens in dit werkblad zijn van een website geëxporteerd naar Excel, 
zonder verdere behandeling: 

 
Bekijk de gegevens, en let vooral op de scheiding tussen land en hoofdstad, en 
op het aantal delen dat in de A-kolom voorkomt. 

2. Plaats de gegevens uit de kolom E en F onderaan in A en B zodat je één lange 
lijst hebt. Verwijder de eerste twee rijen en geef passende veldnamen in. 

3. Je wil de eerste kolom graag splitsen zodat je het land apart krijgt (het linkerdeel) 
en de hoofdstad (het rechterdeel). Maak in de eerstvolgende vrije kolommen een 
aantal subformules om dat te berekenen: 

a. Bereken het aantal karakters van de landnaam. 
b. Bereken of er één of twee scheidingssymbolen zijn. 
c. Bereken de lengte van de naam van de hoofdstad. 
d. Maak de formule om de naam van het land te bekomen. 
e. Maak de formule om de naam van de hoofdstad te bekomen. 

4. Het resultaat zou er zo kunnen uitzien: 
 

 
 

5. Bewaar je werk. 
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Oefening 09.08 - Huurcontracten 

Toepassing op 

extra functies (Analysis ToolPak) 

Opdracht 

1. Open de map 09.08 - Huurcontracten: 
 

 
 
Vanaf het jaar 2005 ben je van plan enkele gegevens van huurcontracten bij te 
houden. Je zal de lijst optimaal afwerken. 

2. Geef in D2 de formule in om de einddatum van het huurcontract te berekenen 
(steeds het einde van een maand). In de B-kolom vind je de begindatum, en in de 
C-kolom de duurtijd in jaren. Mocht de begindatum van het contract niet het begin 
van de maand zijn, dan telt deze maand toch voor een volle maand. 

3. Werk af qua opmaak: 
Alle datums even lang, gecentreerd in de kolom. 
Bij de duurtijd moet jaar erbij getoond worden. 
De titels in het vet en gecentreerd. 
Alle kolommen van de lijst even breed. 

4. Invoer van nieuwe gegevens moet eenvoudig zijn, met weinig kans op fouten: 
Aanvaard in de B-kolom enkel datums vanaf het jaar 2005. 
Aanvaard in de C-kolom enkel de 1, 3, 6 of 9 jaar. 

5. Test uit door volgend contract toe te voegen: 
Voor Vlieghe een contract van 3 jaar vanaf 5/2/2006. 
Opmaak, invoerbeperkingen… moeten meteen correct zijn! De formule moet je 
waarschijnlijk kopiëren. 

6. Bewaar je werk en sluit de map. 
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Oefening 09.08 - Evaluatiesoftware 

Toepassing op 

extra functies (Analysis ToolPak) 

Opdracht 

Via het internet kan je sommige software gratis bekomen gedurende een korte 
periode om deze uit te proberen (de evaluatieperiode). De software zelf is gewoonlijk 
beperkter qua mogelijkheden dan het aan te kopen pakket, en wordt daarom ook wel 
evaluatiesoftware genoemd. 
Het is de bedoeling de einddatum van de evaluatieperiode te berekenen. De 
evaluatieperiode gaat in wanneer de gebruiker de software activeert. Het aantal 
maanden varieert volgens de software, maar de maand van de activeerdatum telt 
nog niet mee. De evaluatieperiode eindigt altijd met de laatste dag van een maand. 
 
1. Open de map 09.08 - Evaluatiesoftware. 
2. Op het tabblad duurtijd vind je de toegestane evaluatieperiode per 

softwarepakket: 
 

 
 

3. Op het tabblad einddatum vind je de gegevens van de gebruikers namelijk 
welke software ze willen uitproberen en de activeringsdatum: 
 

 
 

4. Bereken in kolom D de einddatum van de evaluatieperiode. 
5. Verzorg de opmaak van de tabbladen zoals in de voorbeelden hierboven. 
6. Bewaar je map. 
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Oefening 09.08 - Maaltijdcheques 

Toepassing op 

extra functies (Analysis ToolPak) 

Opdracht 

1. Begin een nieuwe werkmap. 
2. Onderstaande afbeelding geeft een rooster weer met de gegevens voor de 

maand januari. Maak de lay-out van dit rooster na en zorg dat je dit tegelijk op 3 
werkbladen bekomt. 
 

 
 

3. Noem de 3 werkbladen januari, februari en maart. 

4. Vul in cel B1 op elk werkblad de datum van de 1ste dag van de maand in waarvan 
het rooster wordt ingevuld. 

5. Vul in de 3 roosters de volgende gegevens in: 
 

januari februari maart 

ziekte: 5 en 6 
verlof: 30 
feestdagen: 1 en 2 
recuperatie: 31 

verlof: 15 verlof: 31 
recuperatie: 8, 13 en 15 

 
6. Bereken in B2 de laatste dag van de maand. 

Voeg hiervoor een formule in op de 3 werkbladen tegelijk. 
7. Voeg in de cel B12 (tegelijk voor de 3 werkbladen) een formule in die het aantal 

maaltijdcheques berekent. Elke gewerkte dag geeft recht op een maaltijdcheque. 
Hou rekening met de recuperatiedagen die als afwezig worden ingevuld in het 
rooster maar ook recht geven op een maaltijdcheque. Pas de getalnotatie aan. 

8. Bewaar de werkmap. 



Excel 2003 - gevorderde functies pagina 57 

 

 

Oefening 09.08 - Vakantie 

Toepassing op 

extra functies (Analysis ToolPak) 

Opdracht 

Een bedrijf wil elk jaar in mei twee weken sluiten, te starten de eerstvolgende 
maandag ná 1 mei. Men vraagt jou een overzichtelijk rooster hiervoor te maken, om 
voor een aantal jaren duidelijk af te lezen wanneer die vakantieperiode zal zijn. 
Het eindresultaat zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien: 

 
 

1. Open de werkmap 09.00 - Feestdagen. 

2. Maak er vanaf de cel B15 een tabel met alle data van de maand mei voor de 
jaren 2006 tot 2010. 
Omrand de cellen en geef een getalnotatie die ook de dag van de week toont. 

3. Geef aan de ganse tabel een voorwaardelijke opmaak om 
a. de feestdagen in het lichtblauw te kleuren. 
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b. de weekenddagen in het lichtgeel te kleuren. 
4. Voeg onderaan (vanaf de cel B48) drie formules toe om 

a. de begindatum van de vakantie te berekenen. 
(eerste maandag ná 1 mei) 

b. de einddatum van de vakantie te berekenen. 
(de vrijdag van de tweede week vakantie) 

c. het aantal werkdagen in de vakantieperiode te berekenen. 
5. Wijzig de voorwaardelijke opmaak in de tabel zodat de verlofperiode in het groen 

wordt getoond. Voeg een legende toe vanaf H16 om de kleuren te verduidelijken. 
6. Verzorg de printinstellingen: 

a. voeg een koptekst toe Verlofplanning in mei. 

b. zorg ervoor dat de feestdaggegevens niet meegeprint worden. 
7. Test nogmaals uit op de volgende manier: 

Voeg nog een kolom toe met de meidagen voor 2011. 
Kopieer je formules in de cellen G48:G50 
Kopieer de (voorwaardelijke) opmaak van een willekeurige cel uit je tabel naar de 
nieuwe gegevens van 2011. Je zou als resultaat moeten krijgen dat het verlof valt 
vanaf ma 2/5/2011 tot en met vrij 13/5/2011. 

8. Sla je werk op en sluit de map. 
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STRUCTUUR VAN DE OEFENMAP 
In de cursus Excel 2003 - Oplosmethoden - Modulenaam vind je op regelmatige 

tijdstippen een verwijzing naar een oefening uit deze oefenmap:  

Je voert deze opdracht zelfstandig uit.  

Heb je twijfels over de juistheid van jouw oplossing, dan kun je deze toetsen aan de 
oplossing uit het deel twee van deze oefenmap, dat je aan je cursusbegeleider kunt 
vragen. 

Voor de overkoepelende oefeningen is het antwoord hier niet terug te vinden. Voor 
de controle van jouw resultaat dien je de cursusbegeleider te raadplegen. 

De in te tikken teksten zijn aangeduid met een grijze arcering. 
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 Oefening 10.01 - Autoverhuur 

Toepassing op 

scenariobeheer 

Opdracht 

1. Open het document 10.01 - Autoverhuur. 
2. In dit document vind je een prijsvergelijking voor het huren van een wagen bij 5 

verschillende firma’s. In de cel C21 vind je het aantal kilometers dat je met de 
wagen per dag wilt rijden. Er wordt vertrokken van 900 km. Welke verhuurfirma 
uiteindelijk de wagen mag verhuren vind je in de cellen G14 tot en met G18. 

3. Maak een scenario zodat je ook weet welke firma de voorkeur krijgt ingeval je 
met de wagen 100 km, 500 km en 800 km rijdt. Zorg voor zinvolle 
scenarionamen. Tracht er ook voor te zorgen dat, wanneer je een 
scenariorapport maakt je zinvolle namen krijgt in je scenariosamenvatting. 

4. Maak de scenariosamenvatting. Deze zou er dan als volgt kunnen uitzien: 
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 Oefening 10.01 - Lening 

Toepassing op 

scenariobeheer 

Opdracht 

1. Je wenst  € 50 000  te lenen op 20 jaar. De huidige intrestvoet is 5%. Bereken 
hoeveel je jaarlijks en maandelijks moet terugbetalen. Maak gebruik van de 
functie BET(). 

2. Je wenst hiervan een scenario waarbij je in een scenariorapport ziet hoeveel je 
moet terugbetalen indien je € 40 000, €  50 000 of € 60 000 leent aan een 
intrestvoet van 5% en 5,25% en dit alles op 20 jaar.  

3. Geef het scenario weer van een kapitaal van 40 000 aan 5,25%. 
4. Maak een scenario samenvattingsrapport. Zorg er ook voor dat derden dit rapport 

kunnen lezen. Zorg er dus voor dat in het scenariorapport namen worden 
gebruikt en geen celadressen. Een gedeelte van je samanvattingsscenario zou er 
dan als volgt kunnen uitzien: 
 

 
5. Bewaar en sluit je document. De naam voor je document is scenario lening.  
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 Oefening 10.02 - Lenen 

Toepassing op 

doelzoeken 

Opdracht 

1. Je wenst € 50 000  te lenen op 20 jaar. De huidige intrestvoet is 5%. Bereken 
hoeveel je maandelijks moet terugbetalen. Maak gebruik van de functie BET(). 

2. Hoeveel kan je lenen op 20 jaar aan een intrestvoet van 5% indien je maandelijks 
€ 270  kan terugbetalen. 

3. Bewaar je document onder de naam lening en sluit je document. 
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 Oefening 10.02 - Computerwinkel 

Toepassing op 

doelzoeken 

Opdracht 

1. Een computerwinkel hoopt deze maand 25 computers, 12 printers en 18 
scanners te verkopen.. De aankoopprijs voor een computer bedraagt € 750, voor 
een printer € 124  en voor een scanner € 82. Welke winstmarge moet de 
winkelier hanteren als hij op het einde van de maand een winst wil realiseren van 
€ 3 000. 

2. Bewaar je document onder de naam computerwinkel en sluit het. 
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 Oefening 10.02 – Grafiek Doelzoeken 

Toepassing op 

doelzoeken en grafieken 

Opdracht 

1. Open het document 10.02 - Grafiek Doelzoeken. 
2. Pas de grafiek aan zodat de waarde van de omzet van de computers stijgt tot   

12 000. Je mag het bedrag van de verkoopprijs laten veranderen. Doe de 
aanpassing door middel van de grafiek. 

3. Sluit en bewaar het document.  
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 Oefening 10.03 – Lege koekendoos 

Toepassing op 

de oplosser 

Opdracht 

1. Een koekjesfabrikant vraagt je lege kartonnen doosjes te maken. De doosjes 
moeten een inhoud hebben van 800 cm3. Om de dozen zo gemakkelijk mogelijk 
te stapelen, moeten de dozen 6 cm breed zijn, Hoe hoog en hoe lang moeten de 
doosjes zijn, De formule voor de inhoud is lengte * breedte * hoogte. 
Meerdere oplossingen zijn in praktijk mogelijk. De oplosser zal slechts één 
oplossing voorstellen. 

2. Gebruik de oplosser om dit probleem op te lossen. 

3. Bewaar je document onder de naam koekendoos. Sluit je document. 
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 Oefening 10.03 – Snoep 

Toepassing op 

de oplosser 

Opdracht 

1. Open het document 10.03  - Snoep 
2. Hoeveel van iedere snoepsoort moet er geproduceerd worden om een maximale 

winst te bekomen? 
3. Er zijn echter beperkingen: 

a. Je totale productietijd is maximum 60 000. 
b. Je kan enkel gehele dozen produceren. 
c. Je moet minimum 30 000 dozen zuurstokken produceren. 
d. Productie spekken is minimum anderhalf maal het aantal zuurstokken. 
e. Karamelproductie niet lager dan twee maal de zuurstokproductie. 

4. Maak gebruik van de oplosser om dit probleem op te lossen. 
5. Bewaar je oplossing. 
6. Sluit en bewaar je document. 
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 Oefening 10.03 – Snoepmodel 

Toepassing op 

de oplosser 

Opdracht 

1. Open het document 10.03  - Snoepmodel. 
2. In de oplosser vind je reeds de gegevens voor het zoeken van een oplossing. 

Laat de oplosser het resultaat zoeken volgens de opgeven waarden in dit model. 
3. Bewaar de gegevens van het oplosmodel vanaf de cel A20. 
4. Wis alle waarden in het oplosmodel. 
5. Zoek de maximale winst voor dit bedrijf rekening houdende met: 

a. De cellen B5 tot en met D5 moeten gehele getallen meer zijn. 
b. De waarde van het aantal dozen karamels moet minstens drie keer zo 

groot zijn als het aantal dozen zuurstokken. 
c. Het aantal dozen spekken moet groter zijn dan het aantal zuurstokken 
d. Het aantal dozen zuurstokken moet minstens 30 000 zijn. 
e. Het totaal aantal uren in de cel E14 mag maximum 60 000 zijn. 
f. Zoek de maximale winst. 

6. Zoek een oplossing met rekening houdende met deze restricties met de oplosser. 
7. Bewaar dit model vanaf de cel C20. 
8. Je vond  de oplossing van het eerste model beter. Laad dit model opnieuw in en 

laat de oplosser een oplossing zoeken. 
9. Bewaar en sluit je document. 
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 Oefening 10.03 – Snoepscenario 

Toepassing op 

de oplosser 

Opdracht 

1. Open het document 10.03  – Snoepscenario. 
2. Laat de oplosser het resultaat zoeken volgens de opgeven waarden in dit model. 
3. Maak een scenario van de gevonden waarden. De naam voor het scenario is 

model 1. 

4. Verwijder alle waarden in de oplosser. 
5. Bereken met de oplosser hoeveel dozen er van iedere snoepsoort moeten 

gemaakt worden om een maximale winst te bekomen. 
6. Maak een nieuw model: 

a. De cellen B5 tot en met D5 moeten gehele getallen meer zijn, 
b. De waarde van het aantal dozen karamels moet minstens drie keer zo 

groot zijn als het aantal dozen zuurstokken. 
c. Het aantal dozen spekken moet groter zijn dan het aantal zuurstokken. 
d. Het aantal dozen zuurstokken moet minstens 30 000 zijn. 
e. Het totaal aantal uren in de cel E14 mag maximum 80 000 zijn. 
f. Je zoekt uiteraard de maximale winst. 

7. Zoek een oplossing rekening houdende met deze restricties. 
8. Maak een scenario van de gevonden waarden, de naam voor het scenario is 

model 2. 

9. Je vond de oplossing van het eerste scenario beter. Plaats de gevonden waarden 
van het scenario model 1 terug in je werkblad. 

10. Bewaar en sluit je document. 
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 Oefening 10.04 - Appartementverhuur 

Toepassing op 

tabelsimulatie met 1 invoercel 

Opdracht 

1. Je verhuurt een appartement in de Schoolstraat 15 te Dendermonde. De 
verhuurprijs is € 4 per vierkante meter. De kosten per m2 bedragen € .25, Het  
appartement is 50 m2 groot. Bereken wat je netto op 1 maand verdient. 

2. Maak een tabelsimulatie zodat je weet wat je verdient indien je appartement 
gedurende 1 maand, gedurende 2, 3 tot en met 12 maanden verhuurt. 

3. Rond alle getallen (behalve de maanden) af op 2 cijfers na de komma. 
4. Bewaar je document onder de naam Appartementverhuur en sluit het. 
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 Oefening 10.04 - Verhuurkantoor 

Toepassing op 

tabelsimulatie met 1 invoercel 

Opdracht 

1. Je verhuurt een appartement in de Schoolstraat 15 te Dendermonde en je 
verhuurt ook een appartement in de Brusselsestraat 23 eveneens te 
Dendermonde. De verhuurprijs van je appartementen is € 4  per vierkante meter. 
De kosten per vierkante meter bedragen € 25, Het  appartement in de 
Schoolstraat is 50 m2 groot, dat in de Brusselsestraat is  80 m2groot Bereken wat 
je netto op 1 maand verdient per appartement. 

2. Maak een tabelsimulatie zodat je weet wat je verdient per appartement indien je 
de appartementen gedurende 1 maand verhuurt, gedurende 2, 3 tot en met 12 
maanden verhuurt. Je wil ook de totale verdienste per maand voor al de 
appartementen samen. 

3. Bewaar je document onder de naam Verhuurkantoor en sluit het. 
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 Oefening 10.04 - Immo 

Toepassing op 

tabelsimulatie met 2 invoercellen 

Opdracht 

1. Je verhuurt een appartement in de Schoolstraat 15 te Dendermonde. De 
verhuurprijs is 4 € per vierkante meter. De kosten per vierkante meter bedragen 
.25 €, Het  appartement is 50 m2  groot. Bereken wat je netto op 1 maand 
verdient. 

2. Maak een tabelsimulatie zodat je weet wat je verdient indien je appartement 
gedurende 1 maand verhuurt, gedurende 2, 3 tot en met 12 maanden bij een 
variërende verhuurprijs per m2 van 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 en  5 euro. 

3. Bewaar je document onder de naam Immo en sluit het. 
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 Oefening 10.05 Case 

Toepassing op 

module oplosmethoden 

Opdracht 

1. Boer Charel kweekt koeien en schapen en wil zijn verdienste maximaliseren. 
a.  Per koe heeft hij 45 aren grasland nodig. Hij heeft 45 uur per jaar nodig 

om 1 koe te kweken. Aan een koe verdient hij € 205.  
b. Per schaap heeft hij 6 aren grasland nodig. Hij heeft 20 uur per jaar 

nodig om 1 schaap te kweken. Aan een Schaap verdient hij € 85.  
c. In zijn stallen is plaats voor maximum 50 koeien en 200 schapen. 
d. Boer Charel wil het wat rustiger aan doen en wil nog maximum 1075 

uur per jaar werken. 
e. Boer Charel kan beschikken over 345 aren grond. 
f. Hoeveel schapen en koeien kan boer Charel houden om een maximale 

verdienste te bekomen. Een halve koe of half schaap groot brengen en 
verkopen kan uiteraard ook niet. 

2. Boer Charel wil € 7 000 verdienen. Hij wil dit realiseren door de winst per koe te 
vergroten. 

3. Boer Charel wil weten wat hij zou verdienen indien hij 15,16,17 … tot 25 koeien 
zou hebben en 20, 21, 22, 23, 24 of 25 schapen. 

4. Bewaar en sluit je document onder de naam Case Charel. 
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STRUCTUUR VAN DE OEFENMAP 
In de cursus Programmanaam - Modulenaam vind je op regelmatige tijdstippen een 

verwijzing naar een oefening uit deze oefenmap:  

Je voert deze opdracht zelfstandig uit.  

Heb je twijfels over de juistheid van jouw oplossing, dan kun je deze toetsen aan de 
oplossing uit het deel twee van deze oefenmap, dat je aan je cursusbegeleider kunt 
vragen. 

Voor de overkoepelende oefeningen is het antwoord hier niet terug te vinden. Voor 
de controle van jouw resultaat dien je de cursusbegeleider te raadplegen. 

De in te tikken teksten zijn aangeduid met een grijze arcering. 
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 Oefening 11.01 - Sorteren 

Toepassing op 

Sorteren van eigen lijsten, lijsten uit Excel en berekeningstabellen 

Opdracht 

1. Open de werkmappen 11.01 - Sorteren en 11.00 - Adressen. 
2. Sorteren in lijsten: 

a. Maak in de map 11.00 - Adressen (in één keer) alle kolommen passend 
breed. 

b. Stel de titelblokkering in. 
c. Doe achtereenvolgens volgende sorteringen via het menu: 

i. volgens Provincie, Gemeente en Naam, telkens oplopend. 
ii. volgens Geslacht en Leeftijd. 
iii. volgens Naam en Voornaam. 

d. Doe achtereenvolgens volgende sorteringen met de knoppen: 
i. volgens Schuld, aflopend. 
ii. volgens Gemeente, oplopend. 

e. Sluit de map zonder op te slaan. 
3. Sorteren van ingebouwde lijsten: 

a. Selecteer in de map 11.00 - Sorteren het tabblad Opdracht 1. 
b. Sorteer correct, volgens de maanden van het jaar (denk aan de opties). 
c. Controleer of de getallen nog bij de juiste maand staan. 

4. Sorteren van berekeningstabellen: 
a. Selecteer in de map 11.00 - Sorteren het tabblad Opdracht 2. 
b. Sorteer het rapport op diverse manieren: 

i. volgens het behaalde percentage, de beste cursist eerst. 
ii. volgens de punten voor het vak Excel. 
iii. volgens naam en voornaam 

c. Wissel de vakken Engels en Frans van plaats door te sorteren! 
d. Sluit de map zonder opslaan. 
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 Oefening 11.02 - Verkoop1 

Toepassing op 

Autofilter 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 – Verkoop. 
2. Toon een lijst van alle mensen van de derde verdieping. 
3. Ga terug naar de volledige lijst. 
4. Toon een lijst van de mensen die op de administratie (Departement=adm) 

werken. 
5. Toon terug de volledige lijst. 
6. Toon een lijst van de mensen die een loon hebben groter dan 20000 Euro in 

2005. 
7. Selecteer terug alle data. 
8. Toon een lijst van de mensen die op de administratie en op de eerste verdieping 

werken. 
9. Ga terug naar de volledige lijst. 
10. Toon een en lijst van de mensen waarvan de naam begint met "Van" en die niet 

op de sales werken. 
11. Selecteer de volledige lijst; 
12. Toon een lijst van mensen die een postnummer hebben kleiner dan 2100 of 

groter dan 2700. 
13. Selecteer terug alle data. 
14. Toon op scherm alle mensen die op de administratie werken van de tweede en 

derde verdieping. 
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Oefening 11.02 - Selecteren 

Toepassing op 

Selecties maken in lijsten via Data Formulier… en via AutoFilter 

Opdracht 1 

1. Open de werkmap 11.00 - Adressen. 
2. Maak (in één keer) alle kolommen passend breed. 
3. Stel de titelblokkering in. 
4. Maak de volgende selecties via Data Formulier… : 

a. Zoek alle personen woonachtig in de provincie Antwerpen. 
b. Selecteer alle mannen uit Limburg. 
c. Selecteer alle personen geboren vóór het jaar 1950. 
d. Selecteer alle vrouwen uit O-VL of W-VL. 

5. Via AutoFilter: 
a. Selecteer alle personen uit Roeselare of Kortrijk. 
b. Selecteer al degenen met een schuld boven € 1000. 

Sorteer volgens naam. 
c. Selecteer alle mannen geboren in het jaar 1960. 

Sorteer volgens schuld. 
d. Selecteer alle personen uit de provincie Antwerpen die niet in hun 

provinciehoofdstad wonen. 
e. Zoek alle personen die JANSSENS heten. 
f. Selecteer de 10 oudste personen. 

Sorteer volgens naam. 
g. Selecteer de 5 jongste mannen. 
h. Selecteer alle vrouwen die een voornaam hebben die slechts uit 3 

karakters bestaat. 
i. Zorg voor een lijstje van alle vrouwen uit Roeselare, dat volgende 

gegevens bevat: nummer, naam, voornaam en gemeente. 
j. Zoek alle vrouwen uit W-VL waarvan de naam begint met K, L, M of N. 

Print de lijst met enkel naam, voornaam, gemeente en schuld. 
k. Selecteer alle vrouwen waarvan de voornaam begint met de letter A. 
l. Selecteer alle mannen waarvan de voornaam eindigt met de letter N. 
m. Selecteer de personen zonder telefoon. 
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6. Breng via filteren wijzigingen aan in het oorspronkelijke bestand: 
a. Veronderstel dat het postnummer van Hasselt wijzigt in 3600. 

Selecteer daarom alle records met postnummer 3500. 
Wijzig het eerste postnummer. 
Dubbelklik op de vulgreep om te kopiëren. 

7. Verwijder volgende records definitief uit het bestand, nadat je ze eerst filterde: 
a. Alle mannen uit Turnhout. 
b. Alle vrouwen uit W-VL. 
c. Allen geboren vóór het jaar 1950. 
 

Opdracht 2 

1. Open de werkmap 11.02 - Artikels. 
2. Maak de volgende selecties via AutoFilter: 

a. Alles wat begint met telefoon. 
b. Alle soorten borden of planken. 
c. Alle kasten die meer dan € 500 kosten (volgens de duurste 

prijzenkolom). Sorteer op naam. 
d. Alle artikels met een nummer kleiner dan 1500 of groter dan 5000, 

waarvan de hoogste prijs varieert tussen € 120 en € 250, gesorteerd op 
prijs. 
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Oefening 11.03 - België 

Toepassing op 

Autofilter 

Uitgebreid filter 

Opdracht 

1. Open de map 11.03 - België. 
2. Filter de steden met meer dan 50000 inwoners. 
3. Toon enkel deze steden met een oppervlakte kleiner dan 1000 ha. 
4. Filter alle steden uit het arrondissement Halle-Vilvoorde (de niscode van deze 

steden begint met 23). 
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 Oefening 11.03 - Adressen1 

Toepassing op 

Autofilter 

Plakken speciaal 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 – Adressen. 
2. Selecteer alle schulden van diegenen die geboren zijn voor het jaar 1950 en 

verminder ze met 5 €. 
3. Selecteer alle schulden van meer dan 1000 € die al meer dan 250 dagen 

vervallen zijn op de laatste dag van het jaar 2005. Verhoog de schuld met 10% 
(naar boven afgerond tot op de eenheid) en zorg ervoor dat de nieuwe getallen 
op de oorspronkelijke plaats terecht komen. 
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Oefening 11.03 - Verkoop2 

Toepassing op 

Uitgebreid filter (vergelijkende criteria) 

Opdracht 

5. Open de map 11.00 - Verkoop. 
6. Kopieer via Uitgebreid filter de mensen die niet op de eerste verdieping werken 

en die niet op de administratie werken. Vermeld op de lijst de naam, de 
verdieping, het departement en hun salaris in 2005. 

7. Kopieer via Uitgebreid filter onder de vorige tabel een lijst van de mensen die op 
de administratie werken of in de stad Antwerpen wonen. Vermeld de naam, de 
woonplaats en het departement. 

8. Maak een lijst van gemeenten waar het personeel vandaan komt met het erbij 
horende postnummer. Sorteer deze lijst op gemeente. 
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Oefening 11.03 - Verkoop3 

Toepassing op 

Uitgebreid filter (berekende criteria) 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 - Verkoop. 
2. Kopieer een lijst van de mensen die in 2005 meer verdienden dan in 2004. 
3. Maak een lijst van alle mensen die in 2005 een loonsverhoging van tenminste 3% 

hebben gekregen tegenover 2004. 
4. Toon een lijst van alle mensen die in 2005 meer verdienden dan hun alfabetische 

voorganger. 
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 Oefening 11.03 - Adressen2 

Toepassing op 

Uitgebreid filter en het gebruik van berekende criteria 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 – Adressen. 
2. Selecteer alle personen geboren in de maand mei. 
3. Selecteer alle vrouwen die vandaag verjaren. 
4. Selecteer alle mannen die over 3 dagen verjaren. 
5. Maak een lijstje van alle gemeenten (geen dubbels) die in het bestand 

voorkomen (niet door te wissen!) en sorteer het alfabetisch. 
6. Maak een lijstje van alle vrouwelijke voornamen die beginnen met de letter M 

(geen dubbels). 
7. Maak een lijstje van alle mannelijke voornamen die eindigen met de letter N. 
8. Maak een lijstje van alle personen waarvan de totale naam 

(voornaam+familienaam) niet langer dan 12 karakters is. 
9. Zoek alle personen van wie de intrest kleiner is dan 50 € (= de intrest die de 

schuld zou veroorzaken vanaf de vervaldag tot de huidige datum en dit aan 5 % 
rente op jaarbasis). 
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 Oefening 11.05 - Verkoop4 

Toepassing op 

Subtotalen 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 - Verkoop. 
2. Je wenst de totale loonkost voor 2005 van je personeelsleden te kennen 

uitgesplitst per verdieping. Per verdieping wens je een uitsplitsing per 
departement. 
Sorteer en maak de subtotalen. 

3. Zorg voor een verzorgde afdruk van deze tabel met onderaan in het midden je 
naam. 
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 Oefening 11.06 – Verkoop5 

Toepassing op 

Databasefuncties 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 – Verkoop. 
2. Hoeveel mensen wonen er in Hoboken? 
3. Hoeveel mensen zijn er in 1991 in dienst gekomen? 
4. Wat is de gemiddelde loonkost in 2005 voor de mensen van de sales? 
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 Oefening 11.06 – Dbfuncties1 

Toepassing op 

Databasefuncties 

Opdracht 

1. Open de map 11.06 – Dbfuncties1. 
2. Geef de lijst een naam nl. PRODUCTIE (In formules gebruiken we liever de 

naam, in plaats van de celadressen, aangezien de lijst langer kan worden en de 
formules correct moeten blijven). 

3. In de cel D2 kunnen we de gegevens opvragen voor machine 1, 2 of 3. 
4. Maak de formules in de cellen D3, D4 en D5. 
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 Oefening 11.06 – Dbfuncties2 

Toepassing op 

Databasefuncties 

Opdracht 

1. Open de map 11.06 – Dbfuncties2 (blad1). 
2. Geef in het tabblad Artikelen in de cellen E3 en E4 de juiste formules in. Er wordt 

gewerkt met berekende criteria want er wordt rekening gehouden met het klantnr 
en de ingegeven data. 

3. In het tabblad van personeelsgegevens vind je een personeelsbestand. Graag de 
wedde van de persoon die het meest verdient in de vestiging WSVE. 
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 Oefening 11.07 – Verkoop6 

Toepassing op 

Draaitabellen 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 – Verkoop. 
2. Je wenst via de draaitabel een overzicht te krijgen van je loonkosten voor het jaar 

2005 per departement. 
3. Je wenst via de draaitabel een overzicht te krijgen van je loonkosten voor het jaar 

2005 per verdieping en per departement. 
4. Je wenst via de draaitabel een overzicht te krijgen van je loonkosten voor het jaar 

2004 en 2005 per verdieping en per departement. 
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 Oefening 11.07 – Verkoop7 

Toepassing op 

Draaitabellen 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 – Verkoop. 
2. Je wilt van het personeelsbestand weten hoeveel personen er tussen 15000 Euro 

en 19999 Euro verdienden, tussen 20000 Euro en 24999 Euro, tussen 25000 
Euro en 29999 Euro enz. verdienden in het jaar 2005. 

3. Bereken per departement het procent van de loonkost t.o.v. de totale loonkost 
voor het salaris van 2005. 



Oefenmap Excel 2003 - Gegevensbanken  19 

 

 Oefening 11.07 – Verkoop8 

Toepassing op 

Draaitabellen 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 – Verkoop. 
2. Je wilt per departement en per verdieping de loonkost kennen zowel voor 2004 

als voor 2005. Je wilt dat een afdruk per verdiep op een apart blad kan gemaakt 
worden. 
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Oefening 11.07 – Verkoop9 

Toepassing op 

Draaitabel en draaigrafiek 

Opdracht 

1. Open de map 11.00 - Verkoop. 
2. Maak aan de hand van de lijst in het werkblad een draaitabel en een draaigrafiek. 

In de draaitabel wens je de som van de lonen van het jaar 2005 (sal 2005) per 
departement te zien. In de grafiek moet je op de X-as de departementen 
terugvinden. 

3. Wijzig de grafiek in taartvorm en zorg ervoor dat enkel de gegevens van het 
eerste verdiep in de grafiek worden getoond. 

4. Sluit en bewaar de map. 
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Oefening 11.07 - Personeelsleden 

Toepassing op 

Draaitabel en draaigrafiek 

Opdracht 

1. Open de map 11.07 - Personeelsleden 
2. Maak aan de hand van de lijst in het werkblad een draaitabel en een draaigrafiek. 

In de draaitabel wens je een overzicht van het aantal mensen dat per jaar is in 
dienst is gekomen. In de grafiek wil je dat de evolutie als een lijn wordt 
voorgesteld. In de grafiek moet je dus op de X-as jaartallen terugvinden. 

3. In de grafiek mag je enkel de evolutie zien vanaf 1980. Doe de nodige 
aanpassingen in de draaitabel en/of grafiek. De titel op je grafiek is 
Personeelsaangroei sinds 1980. 

4. Sluit en bewaar de map. 
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STRUCTUUR VAN DE OEFENMAP 
In de cursus Excel 2003 Macro's en werkomgeving vind je op regelmatige tijdstippen 

een verwijzing naar een oefening uit deze oefenmap:  

Je voert deze opdracht zelfstandig uit.  

Heb je twijfels over de juistheid van jouw oplossing, dan kun je deze toetsen aan de 
oplossing uit het deel twee van deze oefenmap, dat je aan je cursusbegeleider kunt 
vragen. 

Voor de overkoepelende oefeningen is het antwoord hier niet terug te vinden. Voor 
de controle van jouw resultaat dien je de cursusbegeleider te raadplegen. 

De in te tikken teksten zijn aangeduid met een grijze arcering. 
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Oefening 12.01 - Werkbalk 

Toepassing op 

Werkbalken aanpassen 

Opdracht 

1. Voeg aan de Standaard werkbalk naast de tekengroottekeuzelijst twee 
knopjes toe waarmee je de tekengrootte kan vergroten, respectievelijk 
verkleinen. 

2. Wijzig de tekst van de knoppen in Tekst groter en Tekst kleiner. 

3. Pas het knopvlak aan zodat de groter-knop een blauwe A krijgt, de kleiner-
knop een rode A. 

4. Vul een paar cellen in en probeer de knoppen en hun knopinfo uit. 
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Oefening 12.02 - Menu 

Toepassing op 

Menu-item aanmaken 

Opdracht 

1. Maak een nieuw menu met als naam Berekenen. 

2. Plaats hierin de knoppen FUNCTIE INVOEGEN en de vier basis rekenkundige 
operatoren (zie voorbeeld). 

 

3. Maak ook een nieuwe werkbalk aan (zelfde naam) met dezelfde knoppen. 

 

4. Probeer beide uit door een paar eenvoudige bewerkingen uit te rekenen. 
5. Verwijder het menu BEREKENEN via het menu aanpassen. 
6. Sluit de werkbalk BEREKENEN en sluit Excel af zonder te bewaren. 
7. Open Excel, zoek de werkbalk BEREKENEN en activeer die.  Zoek de twee 

knoppen om de tekstgrootte aan te passen uit een vorige oefening en 
verplaats die naar je de werkbalk BEREKENEN. 

8. Maak een eenvoudige berekening en pas de tekstgrootte aan met de 
knopjes. 

9. Sleep de tekstgrootte knopjes van de werkbalk af. 
10. Verwijder (niet verbergen !) de werkbalk BEREKENEN. 
11. Sluit Excel af, start opnieuw op en zoek de werkbalk BEREKENEN (tevergeefs). 
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Oefening 12.03 - Uitslagen 

Toepassing op 

Een macro opnemen 

Opdracht 

1. Neem een macro op met de naam ClubBrugge en die je met de 
toetsencombinatie Ctrl+Shift+b kan starten. 

2. De macro moet de volgende handelingen uitvoeren: 

• in cel A1 moet de tekst Thuiswedstrijden Club Brugge worden 
geplaatst. 
De tekst moet vet zijn met lettertype Arial, puntgrootte 18. 

• in cel A2 moet de tekst Competitie 2005-2006 worden geplaatst. 
Deze tekst moet van het lettertype Arial zijn, puntgrootte 12. 

• de inhoud van de cellen A1 en A2 moet over de kolommen A tot en met G 
worden gecentreerd. 

3. Bekijk de macro in de Visual Basic Editor.  Maximaliseer indien nodig het 
rechtervenster. 

4. Test de macro in BLAD2. 

5. Bewaar je resultaat onder de naam 12.03 - Uitslagen. 

 

  Je mag Club Brugge gerust vervangen door je eigen favoriete ploeg en de bijhorende 
kleuren ☺ 
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Oefening 12.04 - UitslagenGekleurd 

Toepassing op 

Een bestaande macro aanpassen 

Opdracht 

1. Open het bestand ‘12.04 - Club Brugge Aanpassen’. 
2. Via het dialoogvenster dat verschijnt schakel je de macro’s in. 
3. Voer de macro CLUBBRUGGE uit. 

4. Neem een nieuwe macro Kleur op, die: 

• de tekst Thuiswedstrijden Club Brugge wit maakt met een blauwe 
achtergrond; 

• de tekst Competitie 2005-2006 blauw maakt met een zwarte achtergrond. 
5. Kopieer de macroregels van macro KLEUR achter de macroregels van macro 

CLUBBRUGGE. 
6. Ga naar Excel en voer in BLAD2 de macro CLUBBRUGGE uit. 

7. Bewaar je resultaat onder de naam 12.04 – Club Brugge Aangepast. 

 

  Je mag Club Brugge gerust vervangen door je eigen favoriete ploeg en de bijhorende 
kleuren ☺ 
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Oefening 12.05 - RapEnProper 

Toepassing op 

Macro’s opnemen 

Opdracht 

1. De ruitenwasser ‘Rap en proper’, gevestigd aan de Kuisstraat 24 te 2000 
Antwerpen, wil voor zijn ruitenwassers een werkbriefje maken.  Deze 
identificeren zich met een nummer (ieder team bestaande uit 2 mensen heeft 
een ander nummer).  Het werkbriefje kan er als volgt uitzien. 

 
2. Neem de volgende macro’s op: 

• een macro voor het adres van Rap en Proper (macro Adres) 
• een macro voor de identificatie van het team (macro Team) 
• een macro die automatisch de huidige datum genereert en deze daarna 

omzet in een vaste waarde (macro Datum) 
• een macro die de titels Plaats, Beginuur en Einduur, Duur en de daarbij 

horende berekeningen maakt (macro Titels) 
• een macro die de geleverde prestatie totaliseert (macro Totaal) 

3. Bewaar je resultaat onder de naam 12.05 - RAP EN PROPER. 
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Oefening 12.06 - Wedstrijd 

Toepassing op 

Absoluut en relatief opnemen 

Opdracht 

1. Open het bestand ‘12.06 - Wedstrijd’. 
2. Typ in de cellen D3 en E3 een uitslag. 

3. Neem de macro Wedstrijd op die via de toetsencombinatie Ctrl+Shift+w kan 
worden gestart. 

4. De macro moet achtereenvolgens het volgende uitvoeren: 

• de wedstrijd met datum en uitslag moet onder aan de lijst van reeds 
gespeelde wedstrijden worden toegevoegd; 

• de eerste wedstrijd uit het programma (regel 7) moet verplaatst worden 
naar regel 3; 

• de lijst met ongespeelde wedstrijden moet naar boven verplaatst worden; 
• de celwijzer moet in cel D3 worden geplaatst. 

5. Test de macro. 

6. Bewaar je resultaat onder de naam 12.06 - WedstrijdAutomatisch. 
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Oefening 12.07 - Weekdag 

Toepassing op 

Toepassing op voorwaarden 

Opdracht 

1. Maak een macro aan die de volgende stappen uitvoert: 

• De gebruiker moet een datum ingeven in een invoervenster. 

• Als de datum in de week valt, moet de boodschap “Dit is een weekdag” 
verschijnen. 

• Als de datum in het weekend valt, moet de boodschap “Deze dag valt 
in het weekend” verschijnen. 

2. Bewaar je resultaat onder de naam 12.07 - Weekdag. 
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Oefening 12.08 - Rekenmachine 

Toepassing op 

Toepassing op meerkeuze selectie 

Opdracht 

1. Maak een macro aan die de volgende stappen uitvoert: 

• De gebruiker moet een berekening ingeven in een invoervenster. 
De berekening bestaat uit 2 getallen en een basisoperator (+,-,*,/). 
De getallen moeten kleiner zijn dan 1000 (geen controle hierop). 

• Na de invoer verschijnt een berichtvenster dat de ingegeven 
berekening toont en het resultaat hiervan. 

2. Bewaar je resultaat onder de naam 12.08 - Rekenmachine. 

 
De invoervensters kunnen er zo uitzien. 

 

 
Het berichtvenster kan er zo uitzien. 
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Oefening 12.09 - Rekenmachine2 

Toepassing op 

Toepassing op meerkeuze selectie en lussen 

Opdracht 

1. Pas de vorige oefening zodanig aan dat een foutboodschap verschijnt indien 
het ingegeven getal niet kleiner is dan 1000. 

2. Bewaar je resultaat onder de naam 12.09 – Rekenmachine2. 
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Oefening 12.10 - Maaltafel 

Toepassing op 

Toepassing op herhalingen 

Opdracht 

1. Maak een macro aan die de volgende stappen uitvoert: 

• De gebruiker moet een getal ingeven in een invoervenster. 

 
• In cel A1 verschijnt de tekst “Maaltafel van” gevolgd door het ingegeven 

getal. 

• Vanaf A3 wordt de maaltafel van het ingegeven getal ingevuld. 

2. Bewaar je resultaat onder de naam 12.10- Maaltafel. 

 
Het resultaat kan er zo uitzien. 
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Oefening 12.11 - Kleurindex 

Toepassing op 

Toepassing op herhalingen 

Opdracht 

1. Maak een macro waarmee je in kolom A de waarden 1 tot en met 56 laat 
invullen en in de naastliggende cel van kolom B laat je de achtergrond 
inkleuren met de overeenstemmende kleur uit de kleurindex. 
Geef de macro als naam Kleurindex. 

2. Bewaar je resultaat onder de naam 12.11 - Kleurindex. 

 
Het resultaat kan er zo uitzien (gedeeltelijke weergave). 
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Oefening 12.12 - KleurindexTabel 

Toepassing op 

Toepassing op herhalingen 

Opdracht 

1. Pas de macro uit de vorige oefening zodanig aan dat de kleurindex op 7 rijen 
van telkens 8 kleuren weergegeven wordt. 

2. Bewaar je resultaat onder de naam 12.12 - KleurindexTabel. 

 
Het resultaat kan er zo uitzien. 
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Oefening 12.13 - Herhaling 

Toepassing op 

Macro opname en VBA code 

Opdracht 

In deze oefening maak je een werkmap voor het verzamelen en ordenen van 
persoonsgegevens.  De oefening bestaat uit 3 stappen waarin je 3 onafhankelijke 
macro’s gaat opnemen. 

1. Stap 1 (macro Overzetten) 

• Open de werkmap ‘12.13 – Herhaling’. 

• Het werkbladblad INVOER bevat een tabel om gegevens in te voeren. 

• Maak een knop en koppel hier een macro aan waarmee je de ingevulde 
gegevens kan overbrengen naar een tabel op het werkblad GEGEVENS. 
Geef de macro als naam Overzetten. 

• De eventueel bestaande gegevens laat je staan en de aangevulde 
tabel laat je op familienaam oplopend sorteren. 

• Laat vervolgens de invulcellen op het werkblad INVOER wissen en 
selecteer hier cel B3. 

Je werkblad GEGEVENS zou er zo kunnen uitzien. 

 
2. Stap 2 (macro Invoer) 

• Plaats op het werkblad Invoer een knop waarmee je een macro start 
die elk van de gegevens opvraagt via een invulvak.  In je macrocode 
mag je slechts één maal de instructie MSGBOX() gebruiken (hint: 
gebruik namen en een lus). 

• Geef deze macro de naam Invoer. 

3. Stap 3 (macro Telefoonboek) 

• Maak 5 nieuwe werkbladen aan voor een verdere opdeling van de 
invoer.  Plaats de namen alfabetisch opgesplitst op de bladen A tot E, F 
tot J, K tot O, P tot T en U tot Z (hint: gebruik een tekstfunctie). 

• Laat de macro stoppen indien de naamcel niet ingevuld is. 

• Geef deze macro de naam Telefoonboek. 
Bewaar je resultaat onder de zelfde naam. 
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Oefening 12.14 - Personeelsleden 

Toepassing op 

Maken van opmaakprofielen, macro’s, een werkbalk en een werkmapsjabloon 

Opdracht 

1. Open de werkmap ‘12.14 - Personeelsleden’. 

2. Maak een opmaakprofiel Kolomkop1 met volgende instellingen: 

• Lettertype Verdana, 10pt, vet, witte tekstkleur 

• Celuitlijning horizontaal en verticaal gecentreerd 

• Een lichtgrijze achtergrondkleur (PATRONEN, 4de rij, laatste kleurvakje) 

3. Maak een tweede opmaakprofiel Kolomkop2 met volgende instellingen: 

• Lettertype Vivaldi, 16pt, vet, oranje tekstkleur 

• Celuitlijning horizontaal en verticaal gecentreerd 

• Een bruine achtergrondkleur (PATRONEN, 1ste rij, 2de kleurvakje) 

4. Maak een derde opmaakprofiel Kolomkop3 met volgende instellingen: 

• Lettertype Papyrus, 14pt, vet, munt tekstkleur 

• Celuitlijning horizontaal en verticaal gecentreerd 

• Een groene achtergrondkleur (PATRONEN, 3de rij, 4de kleurvakje) 

5. Maak 3 nieuwe macro’s aan (KolomKop1, KolomKop2 en KolomKop3) 
waarmee je de opmaakprofielen kan toepassen op de titelrij. 

6. Maak een nieuwe werkbalk met naam Profielen  waarop je 3 
knoppen voorziet om de 3 macro’s uit te voeren.  De knopvlakken pas je aan 
naar het voorbeeld. 

7. Sla de werkmap op als een sjabloon in je oefeningenmap onder de naam 
12.14 - KolomKop.XLT. 
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STRUCTUUR VAN DE OEFENMAP 
In de cursus Excel 2003 - Besturingselementen vind je op regelmatige tijdstippen een 

verwijzing naar een oefening uit deze oefenmap:  

Je voert deze opdracht zelfstandig uit.  

Heb je twijfels over de juistheid van jouw oplossing, dan kun je deze toetsen aan de 
oplossing uit het deel twee van deze oefenmap, dat je aan je cursusbegeleider kunt 
vragen. 

Voor de overkoepelende oefeningen is het antwoord hier niet terug te vinden. Voor 
de controle van jouw resultaat dien je de cursusbegeleider te raadplegen. 

De in te tikken teksten zijn aangeduid met een grijze arcering. 
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Oefening 13.02 - Zuivel 

Toepassing op 

selectievakjes 

voorwaardelijke opmaak 

Opdracht 

1. Open de map 13.00 - Database. 
 
De bedoeling is om in selectievakjes te kunnen aanduiden in welke groep(en) je 
geïnteresseerd bent. Naargelang de vakjes die je inschakelt, zouden de 
passende records in de lijst moeten gekleurd worden. 
 

2. Maak een selectievakje voor elke groep. 
Geef ze een passende naam en koppel ze aan een cel. 

3. Werk af qua lay-out (perfecte schikking, groepsvak). 
Zorg er ook voor dat de grootte niet meer verandert. 

4. Selecteer alle kolommen van de lijst. 
Vul het venster van de voorwaardelijke opmaak in. 

5. Test uit door in- en uitschakelen van de selectievakjes. 
6. Vul onderaan de lijst aan met een fictief record. 

Controleer of de kleur goed blijft. 
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Oefening 13.02 - Factuur 

Toepassing op 

selectievakjes en keuzerondjes 

allerlei functies 

beveiligen 

Opdracht 

1. Open de map 13.02 - Factuur 
Je komt terecht in een leeg facturenblad waar de opmaak gedeeltelijk ingesteld 
werd (wel randen, lettertype, maar bijvoorbeeld geen getalopmaak…): 
 

FACTUUR nr

BURO  bvba
Keizerslaan 10 Brussel,

1000     BRUSSEL
Vervaldag:

Telefoon: 02/25.25.45
Fax: 02/15.47.56

Art. nr Aantal Omschrijving BTW % Eenh.prijs Totaalprijs

Totale brutoprijs:
Vervoerkosten:
BTW
Te betalen:

BTW % goederen vervoer basis bedrag
0

0,06
0,12
0,21

BTW nr.: BE 405.614.312 GBM 285-1254875-25
H.R. : Brussel 14587 BBL 310-5241874-36

 
 
Het is de bedoeling dat jij dit verder afwerkt: invullen formules, de verdere 
opmaak, de beveiliging… 
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2. Je zal gegevens nodig hebben uit volgende werkmappen: 
13.02 - Klanten 
13.02 - Artikels 
Open deze mappen en bekijk eerst de inhoud. 

3. Kopieer de twee werkbladen met de klant- en artikelgegevens naar de map 
13.02 - Factuur. Je zou eventueel ook met koppelingen naar andere mappen 
kunnen werken. 

4. In het adreskadertje bovenaan moeten het adres van de klant komen, ook zijn 
BTW-nummer. Zorg voor een keuzelijst (die niet meegeprint wordt) waaruit je de 
klant kan kiezen. Test goed uit. 

5. Het factuurnummer bovenaan mag ingetypt worden. 
De factuurdatum moet uiteraard de datum van de dag voorstellen. Eventueel mag 
deze wel overschrijfbaar zijn door een latere datum (in het geval je enkele dagen 
vooraf wil factureren). 
De vervaldag kan verschillen, overeen te komen met de klant. Zorg voor een 
aantal keuzerondjes, die uiteindelijk een concrete datum opleveren: 

a. contant (binnen de 7 dagen) 
b. 30 dagen na factuurdatum 
c. 60 dagen na factuurdatum 
d. 90 dagen na factuurdatum 
e. 30 dagen einde maand 
f. 60 dagen einde maand 

6. Artikelcode en hoeveelheid zijn uiteraard in te geven (of eventueel ook te kiezen). 
Geef het BTW-tarief in (staat niet vermeld in de artikelenlijst), probeer diverse 
tarieven (6%, 12%, 21%). 
Omschrijving, eenheidsprijs en totaalprijs dienen met een formule berekend. 

7. De vervoerprijs kan verschillen, overeen te komen met de klant. 
Er wordt enkel gewerkt per schijfje van 5 euro met een maximum van 50 euro. 
Zorg voor een schuifbalkje om dit in te vullen. 

8. In het tabelletje onderaan moeten de totalen komen per BTW-tarief. 
Het vervoer wordt gerekend aan het laagste BTW-tarief dat op die factuur 
voorkomt! 
BTW wordt op de gebruikelijke manier afgerond: in eurocenten, 5 eurocent en 
meer naar boven, minder dan 5 eurocent valt weg. 

9. Test elke formule goed uit! 
Werk verder af qua lay-out, printinstellingen… 

10. Beveilig de cellen. 
11. Test nog verder uit door ook eens een nieuwe klant en een nieuw artikel 

onderaan de lijst in te geven. 



Excel 2003 - besturingselementen pagina 6 

 

 

 Oefening 13.02 - Rekeningen 

Toepassing op 

besturingselementen 

beveiligingen 

gebruik van namen 

Opdracht 

1. Open de werkmap 13.00 - Rekeningen 
 

 
 
Aan deze werkmap moeten enkele aanpassingen gebeuren: 
De intrestvoet zou tot minimaal 0% moeten gaan, en wijzigen met sprongen van 
0,10% in plaats van 0,25%. Onderaan zou bij Vervallen sedert: niet enkel het 
aantal dagen moeten vermeld worden, maar ook de vervaldag zelf. 
 

2. Aangezien deze map beveiligd is (maar zonder wachtwoord) zal het nodig zijn 
alle beveiligingen op te heffen. Bestudeer de formules grondig!! 

3. Pas de instellingen van het schuifbalkje aan. 
4. Doe de aanpassing om de datum toe te voegen. 
5. Zorg ervoor dat de map er weer net zo uitziet als bij het openen, wat beveiliging, 

zichtbaarheid… betreft. 
6. Het resultaat zou er zo kunnen uitzien (gemaakt op 9/9/2005): 
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Oefening 13.02 - Autohuur 

Toepassing op 

besturingselementen 

allerlei functies 

beveiliging 

Opdracht 

Een aantal wagens kan bij een vijftal verhuurfirma's gehuurd worden. 
Er is een huurprijs die bestaat uit een basishuur en een huur per km waarbij 
sommige firma's de eerste kilometers niet aanrekenen. 
Er is uiteraard de brandstofprijs die soms door de verhuurfirma gedragen wordt 
(inbegrepen in de basishuurprijs) of soms voor de huurder is: 

 
De goedkoopste formule voor de huurder (afhankelijk van het type wagen en het 
aantal gereden km’s) moet berekend worden en duidelijk in het oog springen. 
 

1. Typ in een nieuwe map het overzicht over in een blad dat je formulier noemt. 

2. Ontwerp een apart blad wagens voor de gegevens van het wagenpark: 
 

 
Denk aan de gebruiksvriendelijkheid bij het toevoegen van nieuwe wagens. 
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3. Geef in een blad brandstof de diverse soorten brandstof in met hun prijzen: 
 

 
 

4. Plaats in het blad formulier volgende besturingselementen: 
a. een keuzelijst om de gewenste wagen te selecteren. Op basis van die 

keuze zou volgende informatie op het scherm moeten getoond worden: 
het aantal liter/100 km die de wagen verbruikt, 
de soort brandstof waarmee de wagen rijdt, 
de prijs per liter van die brandstof, 
de kost per km aan brandstof 

b. een schuifbalkje waarmee het aantal km kan ingevuld worden die men 
met de wagen zal afleggen (sprongen van 10 km) 

c. een aantal keuzerondjes om te kiezen welke kleur wagen men 
prefereert (rood, blauw, grijs of wit): het resultaat dient in een cel te 
verschijnen. 

5. Voeg in het blad formulier naast de verhuurformules een kolom toe waarin je 
berekent hoeveel er in totaal te betalen valt (de prijs voor de verhuurfirma, 
maar ook de brandstofprijs). 
Voeg nog een kolom toe waarin een X de rij aanduidt met de goedkoopste 
formule. 

6. Test zeer goed uit. 
7. Beveilig zoveel mogelijk. 
8. Sla je werk op. 
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