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STRUCTUUR 
De cursus Excel 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

Inleiding 

Basisvaardigheden 

Werken met formules 

Grafieken 

Opmaak 

Macro’s en 
werkomgeving 

Beveiliging 

Oplosmethodes Gegevens- 
banken 

Besturings-
elementen 

Functies Varia 

Gevorderde 
functies 



 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Wiskunde en trigonometrie 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• ook minder courante wiskundige functies toe te passen. 
 

1.1 De functie SOM.ALS 
 
=SOM.ALS(bereik;criterium;optelbereik) 
Telt in een celbereik getallen op die voldoen aan het opgegeven criterium. 
 
Argumenten 

1. bereik 
Het celbereik dat moet geëvalueerd worden. Met andere woorden, voor alle 
cellen van dit bereik wordt gecontroleerd of de inhoud ervan voldoet aan het 
opgegeven criterium. 

2. criterium 
Het criterium waaraan de inhoud van een cel moet voldoen om mee opgeteld 
te worden in het resultaat van de functie SOM.ALS(). 

3. optelbereik 
Dit is een optioneel argument. Dit argument wordt enkel gebruikt wanneer niet 
de geëvalueerde cellen zelf maar de cellen uit een ander bereik moeten 
worden opgeteld. Indien het argument optelbereik wordt weggelaten, worden 
de cellen in bereik opgeteld. 
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Vorige figuur is opgebouwd uit 2 delen die beide hetzelfde werkblad voorstellen. Het 
bovenste deel geeft de resultaten weer. In het onderste deel worden de rijen met 
formules herhaald. Hierin worden de overeenstemmende formules zelf weergegeven. 
Alle volgende functies in dit hoofdstuk worden op een gelijkaardige manier 
geïllustreerd. 

 

 1. Open in Excel de werkmap 09.00 – Totaalals: 
 

 
 

2. De verkopers krijgen een premie afhankelijk van de verkoopcijfers. Om 
deze te berekenen moet de som berekend worden voor alle maanden 
met een verkoopcijfer groter of gelijk aan € 1000. 
Breng in cel I3 de formule in =SOM.ALS(B3:G3;">=1000") 
(het resultaat wordt € 5 910,00); 

3. Kopieer de formule naar I4 (het resultaat wordt € 6 030,00); 
4. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.01 - Tellen 

 

1.2 De functie ASELECT 
 
=ASELECT() 
Levert een willekeurig getal op groter dan of gelijk aan 0 en kleiner dan 1. Telkens 
wanneer het werkblad wordt herberekend, wordt een ander getal berekend. 
 
Argumenten 

De functie ASELECT() heeft geen argumenten. 

Wanneer je de functie ASELECT() wil gebruiken met een andere bovengrens 
gebruik je =ASELECT()*bovengrens (waarbij bovengrens een willekeurig getal 
is). Om een getal te bekomen tussen 0 en 100 gebruik je dus de formule 
=ASELECT()*100. Dit levert nog steeds een decimaal getal op. Je kan uiteraard 
combineren met een afrondfunctie. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 

2. Voeg in cel A1 de formule =ASELECT() in; 

3. Kopieer deze formule naar de onderliggende cellen tot en met cel A10;  

4. Voeg in B1 de formule =ASELECT()*100 in; 

5. Voeg in C1 de formule in =AFRONDEN(ASELECT()*1000;0); 

6. Kopieer de formules in B1 en C1 naar de onderliggende cellen tot en 
met de tiende rij; 

7. Je wil de resultaten van de formules behouden, en dus de formules 
omvormen naar hun resultaten: 
Selecteer A1:C10: 
Kies BEWERKEN - KOPIËREN; 
Kies BEWERKEN - PLAKKEN SPECIAAL… - WAARDEN; 

8. Typ in A12 je naam; 
Merk op dat de getallen niet meer wijzigen; 

9. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Eén formule wijzigen in haar resultaat kan ook door te dubbelklikken in de cel met de 
formule en dan op functietoets F9 te drukken. 

 

  Niettegenstaande de functie ASELECT() geen argumenten bezit, moeten toch steeds de 
haakjes achteraan worden toegevoegd. Indien de haakjes niet aanwezig zijn, herkent 
Excel ASELECT() niet als een functie. 

 
 



4 Gevorderde functies EXCEL 2003 

 

1.2.1 Aanverwante functie 

=ASELECTTUSSEN(laagst;hoogst) Levert een willekeurig geheel getal op 
tussen de getallen die werden 
opgegeven als argumenten. 
 
Merk op: deze functie is enkel ter 
beschikking als onder EXTRA - 
INVOEGTOEPASSINGEN… het selectievakje 
bij ANALYSIS TOOLPAK aangevinkt staat. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.01 - Gokspel 

 

1.3 De functie ROMEINS 
 
=ROMEINS(getal;type_getal) 
Converteert een (Arabisch) getal naar een Romeins getal. Het resultaat wordt als 
tekst weergegeven. 
 

Argumenten 

1. getal 
Het getal dat in een Romeins getal moet worden omgezet. Dit getal moet 
groter of gelijk zijn aan 0 (of je krijgt geen resultaat) en kleiner of gelijk aan 
3999 (zoniet krijg je de foutmelding #WAARDE!). Met het decimaal deel van 
een getal wordt geen rekening gehouden. 

2. type_getal 
Met dit tweede optioneel argument geef je aan welk type Romeins getal moet 
worden weergeven (klassiek of beknopt). Niets invullen levert de klassieke 
weergave op. In deze cursus gaan we hier niet verder op in. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in de cellen A1 tot en met A5 volgende getallen: 

24, 123, 2005, 365 en 435; 

3. Maak in cel B1 de formule =ROMEINS(A1); 

4. Kopieer de formule naar de cellen B2 tot en met B5; 
Je bekomt onderstaand resultaat: 
 

 
5. Breng in de cel C1 het getal 3999 in (het grootste getal waarmee de 

functie ROMEINS kan rekenen). 
Kijk na met welke datum dit overeenkomt door de getalopmaak aan te 
passen (het resultaat is 12/12/1910). 

6. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.01 - Romeins 

 

1.4 De functie REST 
 
=REST(getal;deler) 
Berekent de rest van een deling waarbij het argument getal wordt gedeeld door het 
argument deler. 
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Argumenten 

1. getal 
Het getal dat moet worden gedeeld of de formule waarmee dat getal bekomen 
wordt. 

2. deler 
Het getal waardoor het argument getal moet worden gedeeld. 
 

 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in de cellen A1 tot en met A5 respectievelijk volgende getallen: 

8, 16, 33, 76 en 87; 
3. Alle getallen deelbaar door 3 moeten gekleurd worden. 

Selecteer A1:A5 (waarbij A1 de actieve cel is) en kies voor de 
menuoptie OPMAAK - VOORWAARDELIJKE OPMAAK…; 

4. Kies voor FORMULE IS en typ =REST(A1;3)=0 in het invoervak: 
Kies als OPMAAK… een wit lettertype op een blauwe achtergrond: 
 

 
 

5. Druk op OK en de getallen deelbaar door 3 zijn gekleurd; 
6. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  De restwaarde kan ook manueel worden berekend met de formule =Getal – (Deler * 
INTEGER(Getal / Deler)). 
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  Maak uit de oefenmap Oefening 09.01 - Rest 

 

 

1.5 De functie SOMPRODUCT 
 
=SOMPRODUCT(matrix1;matrix2;matrix3...) 

Vermenigvuldigt corresponderende elementen in de opgegeven matrices of bereiken 
en telt vervolgens de producten op.  

 

Argumenten 

1. matrix1;matrix2;matrix3... 
De matrices of de bereiken waarvan je de elementen wil vermenigvuldigen en 
vervolgens de producten wil optellen. Er kunnen minimaal 1 (meestal 2) en 
maximaal 30 matrices worden opgegeven. 
De opgegeven matrices moeten allemaal dezelfde dimensie hebben zoniet 
geeft de functie SOMPRODUCT de foutwaarde #WAARDE!. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Voeg onderstaande gegevens in: 
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3. Voeg in cel B7 de formule =SOMPRODUCT(B2:B5;C2:C5) in om de 
totale omzet de berekenen (het resultaat is 1100); 

4. Probeer in B8 een alternatieve formule die hetzelfde resultaat oplevert: 
=B2*C2+B3*C3+B4*C4+B5*C5 

5. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  De functie SOMPRODUCT() beschouwt niet-numerieke matrixgegevens als nullen. 

 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.01 - Somproduct 

 
 

1.6 De functie MACHT 
 

=MACHT(getal;macht) 

Verheft een getal tot een bepaalde macht. 
 

Argumenten 

1. getal 
Het getal dat tot een bepaalde macht moet worden verheven. 

  

 
Het resultaat in de cel A6 kan met diverse formules bekomen worden: 

=SOMPRODUCT(B1:B4;C1:C4) of 
=B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4 of 
=SOM(B1*C1;B2*C2;B3*C3;B4*C4) 

Het kan ook met behulp van een matrixformule: 
Door de formule =SOM(B2:B5*C2:C5) te gebruiken en vervolgens op 
CTRL+SHIFT+ENTER te drukken bekom je een matrixformule. Deze wordt op de 
formulebalk tussen accolades geplaatst. 
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2. macht 
De macht die op het getal moet worden toegepast. 
 

De machtsverheffing betekent dat een getal een aantal keer met zichzelf wordt 
vermenigvuldigd. Een negatieve macht toepassen op een getal betekent dat het 
getal 1 door het argument getal wordt gedeeld zoveel keer als de exponent aanduidt. 

• 5 tot de 2de macht = 52 = 5 x 5 = 25 

• 6 tot de 3de macht = 63 = 6 x 6 x 6  = 216 

• 2 tot de -3 de macht = 2-3 = 1 / (2 x 2 x 2) = 0,125 

 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 

2. Typ in B1 de titel 2de macht en in C1 de titel 3de macht; 
Zet in het vet; 

3. Typ in de cellen A2 tot en met A6 respectievelijk de getallen: 
9, 6, 12, 23 en 11; 

4. Voeg in cel B2 de formule =MACHT(A2;2); 

5. Voeg in cel C2 de formule =MACHT(A2;3); 

6. Kopieer beide formules tot de zesde rij; 
Je krijgt onderstaande resultaten: 
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7. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Als alternatief voor de functie MACHT() kan je de operator ^ gebruiken. 
De formule =MACHT(6;2) is hetzelfde als = 6 ^ 2 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.01 - Macht 

 
 

1.7 De functie WORTEL 
 
=WORTEL(getal) 
Berekent de vierkantswortel van een getal. 
 

Argumenten 

1. getal 
Het getal waarvan de vierkantswortel moet worden berekend. 
Het is onmogelijk om een vierkantswortel van een negatief getal te berekenen, 
aangezien geen enkel getal resulteert in een negatief resultaat wanneer het 
met zichzelf wordt vermenigvuldigd. Een negatief getal levert dan ook de 
foutmelding #GETAL! op. 

In feite is het trekken van de vierkantswortel de omgekeerde berekening van het 
verheffen tot de tweede macht. 
5 tot de tweede macht = 5 x 5 = 25 
De vierkantswortel van 25 = 5  (want 5 x 5 = 25) 
In de wiskunde stelt men de trekking van een vierkantswortel voor als:  
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Breng volgende gegevens in: 

 

 
 

3. Typ in de cel B2 de formule =WORTEL(A2); 

4. Kopieer de formule naar B3:B5; 
5. Stel dat je niet de vierkantswortel, maar de derdemachtswortel wil halen 

uit bijvoorbeeld het getal 125. Werk dan eerst een functie MACHT uit, 
met willekeurige getallen, zoals in het voorbeeld: 
 

 
 

6. Positioneer je op C8, ga naar EXTRA - DOELZOEKEN… en vul het 
dialoogvenster verder aan: 
 

 
 

7. Na OK krijg je volgende boodschap: 
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In de cel A8 wordt het resultaat getoond (5,000001); 
Met OK kan je de berekende waarde in de cel behouden, met 
ANNULEREN krijg je terug je oorspronkelijke waarde; 

8. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.01 - Wortel 

 
 

1.8 De functie EVEN 
 
=EVEN(getal) 
Rondt een positief getal naar boven en een negatief getal naar beneden af tot op het 
dichtstbijzijnde even geheel getal. 
 
Argumenten 

1. getal 
Het getal dat afgerond moet worden. 
Als het getal dat moet afgerond worden niet numeriek is, geeft EVEN() de 
foutwaarde #WAARDE! als resultaat. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 tot en met A4 respectievelijk volgende gegevens in: 

23, 12, 17 en -13; 

3. Typ in B1 de formule =EVEN(A1) en kopieer deze formule naar de 
cellen B2 tot en met B4 (de resultaten zijn respectievelijk; 24, 12, 18 en 
-14); 

4. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

1.8.1 Aanverwante functie 

=ONEVEN(getal) Rondt een getal naar boven af op het 
dichtstbijzijnde oneven gehele getal 

 





 

 

Hoofdstuk 2 Statistische functies 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• minder courante statistische functies toe te passen. 
 

2.1 De functie AANTAL.ALS 
 
=AANTAL.ALS(bereik;criterium) 

Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik waarvan de inhoud voldoet aan het 
opgegeven criterium. 

Argumenten 

1. bereik 
Het celbereik dat moet geëvalueerd worden. Met andere woorden, voor alle 
cellen van dit bereik wordt gecontroleerd of de inhoud ervan voldoet aan het 
opgegeven criterium. 

2. criterium 
Het criterium kan een celverwijzing of een getal zijn (bijvoorbeeld D3 of 16), 
maar ook een expressie of tekst tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld “<100” 
of “ok”) Het criterium is de vereiste waaraan de inhoud van een cel moet 
voldoen om mee geteld te worden in het resultaat van de functie. 

 
 

 1. Open de werkmap 09.00 - Aantalals; 

2. Tik in cel D3 de formule =AANTAL.ALS(B3:B14;">=1000")om het 
aantal bedragen groter of gelijk aan € 1000  te bepalen; 
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(het resultaat wordt 7); 

3. Tik in cel E3 de formule =AANTAL.ALS(B3:B14;"<=750") om het 
aantal bedragen kleiner of gelijk aan € 750 te bepalen; 
(het resultaat wordt 1); 

4. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.02 - Spelen 

Maak uit de oefenmap Oefening 09.02 - Tellen2 

 

2.2 De functie KLEINSTE 
 
=KLEINSTE(bereik;k) 
Bepaalt de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling. 
 
Argumenten 

1. bereik 
Een bereik met numerieke gegevens waarin de op k-1 na kleinste waarde 
moet worden gezocht. 
Als het gegevensbereik geen waarden bevat, geeft de functie KLEINSTE() de 
foutwaarde #GETAL! als resultaat. 

2. k 
Een getal dat de positie (geteld vanaf de kleinste waarde) in het cellenbereik 
aangeeft. Wanneer bijvoorbeeld k=2 wordt naar de op één na kleinste waarde 
gezocht (k-1 is in dit geval immers gelijk aan 1). 
Indien k kleiner of gelijk is aan 0 of wanneer k groter is dan het aantal 
gegevenspunten geeft de functie KLEINSTE() de foutwaarde #GETAL! als 
resultaat. 
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 1. Open de werkmap 09.00 - Rapport; 

2. Typ in A19 de tekst laagste percentage; 

3. Voeg in cel B19 de formule in =KLEINSTE(I6:I15;1) om het laagste 
percentage te bepalen (het resultaat = 0,49); 

4. Voeg in cel A20 de tekst op 1 na laagste; 

5. Voeg in cel B20 de formule =KLEINSTE(I6:I15;2) om het op 1 na 
laagste percentage te bepalen (het resultaat = 0,5); 

6. Voeg in cel A21 de tekst op 2 na laagste; 

7. Voeg in cel B21 de formule =KLEINSTE(I6:I15;3) om het op 2 na 
laagste percentage te bepalen (het resultaat = 0,56); 

8. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Indien k = 1 wordt gezocht naar de kleinste waarde in het bereik en heeft de functie 
KLEINSTE() hetzelfde resultaat als de functie MIN(). 

 

  Indien k gelijk is aan het aantal gegevenspunten wordt gezocht naar de grootste waarde 
in het bereik en heeft de functie KLEINSTE() hetzelfde resultaat als de functie MAX(). 

 

2.2.1 Aanverwante functie 

=GROOTSTE(bereik;k) Bepaalt de op k-1 na grootste waarde in een 
gegevensverzameling. K is een getal dat de positie 
(geteld vanaf de grootste waarde) in het cellenbereik 
aangeeft. Wanneer bijvoorbeeld k=2 wordt naar de 
op één na grootste waarde gezocht (k-1 is in dit geval 
immers gelijk aan 1). 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.02 - Scores 

Maak uit de oefenmap Oefening 09.02 - Gokspel2 

 





 

 

Hoofdstuk 3 Tekstfuncties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• minder courante tekstfuncties toe te passen. 
 

3.1 De functie TEKST 
 
=TEKST(waarde;notatie_tekst) 
Converteert een numerieke waarde naar een tekst met een bepaalde opmaak. 
 
Argumenten 

1. waarde 
Een numerieke waarde, een formule die resulteert in een numerieke waarde 
of een verwijzing naar een cel met een numerieke waarde. 

2. notatie_tekst 
Een notatie in symboolvorm (zoals deze ook kan worden opgegeven via 
OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN - GETAL). 

 

 
 

 1. Open de werkmap 09.00 - Startdatum; 

2. Voeg in cel C2 de formule =TEKST(B2;"dddd dd mmmm jjjj") en 
kopieer deze formule naar de cellen C3 tot en met  C5; 

3. Voeg in de cel A7 volgende geneste formule in: 
=TEKST.SAMENVOEGEN("We zijn vandaag ";TEKST(VANDAAG(); 
"d mmmm jjjj")) 

4. Voeg in de cel A8 de formule in: 
="De klok sloeg daarnet "&TEKST(NU();"uu:mm:ss") 

5. Je bekomt onderstaand resultaat (althans op 11/01/2006): 
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6. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Indien een cel wordt opgemaakt via OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN wordt enkel de 
opmaak gewijzigd en niet de waarde zelf. Met de functie TEKST() wordt het getal 
geconverteerd naar opgemaakte tekst, zodat het resultaat niet langer als getal wordt 
beschouwd. 

 

3.1.1 Aanverwante functie 

=WAARDE(tekst) Converteert een tekenreeks (tekst) die overeenkomt 
met een getal naar een getal. 
 
Doorgaans zal je de functie WAARDE() in een 
formule niet hoeven te gebruiken, omdat tekst (indien 
nodig) automatisch door Excel wordt geconverteerd 
naar getallen. Deze functie is opgenomen in Excel 
ten behoeve van de compatibiliteit met andere 
spreadsheetprogramma's. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.03 - Tekst 

 

 

3.2 De functie VIND.SPEC 
 
=VIND.SPEC(zoeken_tekst;in_tekst;begingetal) 
Zoekt vanaf een bepaalde beginpositie naar een tekenreeks in een tekst. De functie 
resulteert in de positie van het karakter waar zoeken_tekst als eerste voorkomt. 
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Argumenten 

1. zoeken_tekst 
De tekenreeks die je wil zoeken. In dit argument mogen de jokertekst ? en/of * 
gebruikt worden. Het vraagteken staat voor precies één karakter, het sterretje 
voor een willekeurig aantal karakters. 
Indien de zoektekst niet wordt gevonden, geeft de functie VIND.SPEC() de 
foutwaarde #WAARDE! als resultaat. 

2. in_tekst 
De tekst waarin je wil zoeken wat in het eerste argument zoeken_tekst staat. 

3. begingetal (optioneel) 
Een getal dat de positie van het karakter aangeeft vanaf waar moet begonnen 
worden met zoeken. Indien dit argument wordt weggelaten krijgt het de 
standaardwaarde 1 en wordt er dus begonnen met zoeken aan het begin van 
de tekst. 
Als het argument begin_getal kleiner is dan 0 of groter dan de lengte van 
in_tekst geeft VIND.SPEC() de foutwaarde #WAARDE! als resultaat. 

 

 
 

 1. Open de werkmap 09.00 Emailadressen; 

2. Je wil de lengte berekenen van de gebruikte namen, maar dan enkel 
van het deel vóór het @-teken; 
Typ in cel B2 de formule =VIND.SPEC("@";A2) om de positie van het 
@-teken te bepalen en kopieer naar de rest van het bereik; 

3. Maak in de cel C2 de formule =B2-1 of =VIND.SPEC("@";A2)-1 om 
de lengte van de naam vóór het @-teken te berekenen; 
Kopieer naar de rest van het bereik; 

4. Bereken in D2 de lengte van de naam ná het @-teken: 
=LENGTE(A2)-B2 of =LENGTE(A2)-VIND.SPEC("@";A2) 
Dit wordt het resultaat: 
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5. Sluit de map zonder opslaan. 

 

  De functie VIND.SPEC() is niet hoofdlettergevoelig. Indien er wel een onderscheid dient 
gemaakt te worden tussen hoofdletters en kleine letters gebruik je de functie 
VIND.ALLES(). 

 

3.2.1 Aanverwante functie 

=VIND.ALLES(zoeken_tekst;in_tekst;
begingetal) 

Zoekt vanaf een bepaalde beginpositie naar 
een tekenreeks in een tekst. De functie 
resulteert in de positie van het karakter waar 
zoeken_tekst als eerste voorkomt. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen hoofd- en 
kleine letters. 

 
 

3.3 De functie SUBSTITUEREN 
 
=SUBSTITUEREN(tekst;oud_tekst;nieuw_tekst;rang_getal) 
Vervangt bestaande tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks. 
 
Argumenten 

1. tekst 
De tekst waarin je bepaalde tekens wil vervangen. 

2. oud_tekst 
Het stukje tekst dat je wil vervangen in het eerste argument. 

3. nieuw_tekst 
De tekst waardoor je oud_tekst wil vervangen. 

4. rang_getal (optioneel) 
Als je een waarde opgeeft voor rang_getal, wordt oud_tekst uitsluitend 
vervangen óp de positie die door deze waarde wordt aangegeven. Als je geen 
waarde opgeeft, wordt alle oud_tekst in tekst vervangen door nieuw_tekst. 
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 1. Open de werkmap 09.00 - Het weer op 15dec2005; 
Bekijk de opmerking in de cel A1; 

2. Maak in H2 de formule om het sterretje in de A-kolom te vervangen 
door de tekst (automatisch station), voorafgegaan door een spatie: 
=SUBSTITUEREN(A2;"*";" (automatisch station)") 

3. Kopieer de formule over de volledige lengte van de lijst; 
4. Kopieer de waarden van de formules naar de A-kolom als volgt: 

Selecteer H2:H51 en kies BEWERKEN - KOPIËREN; 
Selecteer A2 en kies BEWERKEN - PLAKKEN SPECIAAL… - WAARDEN; 

5. Wis de H-kolom; 
Het resultaat (een deel ervan) ziet er zo uit: 

 
 

6. Sluit de map zonder opslaan. 

 

  De functie SUBSTITUEREN is hoofdlettergevoelig. 

 

3.3.1 Aanverwante functie 

=VERVANGEN(oud_tekst;begin_getal; 
aantal-tekens;nieuw_tekst) 

Vervangt bestaande tekst op een 
specifieke plaats in een tekenreeks door 
nieuwe tekst. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.03 - Substitueren 
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Hoofdstuk 4 Zoek- en verwijzingsfuncties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• zoek- en verwijzingsfuncties toe te passen. 
 
 

4.1 De functie VERT.ZOEKEN 
 
=VERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;benaderen) 
Zoekt een waarde in de meest linkse (eerste) kolom van een tabel en geeft als 
resultaat de waarde uit de opgegeven kolom in dezelfde rij. 
 
Argumenten 

1. zoekwaarde 
De waarde die moet worden opgezocht in de linkse (eerste) kolom van een 
gegevenstabel. Je kan een waarde, een celverwijzing of een celnaam 
opgeven. 
Indien de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de eerste kolom 
van de tabelmatrix, geeft VERT.ZOEKEN() de foutwaarde #N/B als resultaat. 

2. tabelmatrix 
Het celbereik (of bereiknaam) van de gegevenstabel. Hier duid je altijd de 
volledige tabel met gegevens aan. 

3. kolomindex_getal 
Een getal met het kolomnummer binnen de tabel waarin de waarde staat die 
je als resultaat van de functie wenst te bekomen. 

4. benaderen (optioneel) 
Een logische waarde (WAAR of ONWAAR) die aangeeft of de gevonden 
waarde exact moet overeenkomen met de zoekwaarde. 
Indien voor dit argument ONWAAR wordt opgegeven, betekent dit dat er 
wordt gezocht naar een exacte overeenkomst. Indien deze niet wordt 
gevonden resulteert de functie in een foutmelding #N/B.  
Is dit argument gelijk aan WAAR (of wordt het weggelaten) dan zal, indien 
geen exacte overeenkomst wordt gevonden, de grootste waarde die kleiner is 
dan de zoekwaarde worden weergegeven. Hiervoor is het wel noodzakelijk 
dat de waarden in de eerste kolom van de tabel oplopend gesorteerd zijn. 
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 1. Open de werkmap 09.00 - Personeel: 

 
 

1. Ga naar het tabblad Zoek: 

 
 

2. Voeg in cel B3 de formule in 
=VERT.ZOEKEN(B1;Personeel!A1:E5;3;ONWAAR) om in de 
gegevenstabel op het tabblad Personeel de naam van het personeelslid 
met nummer 733 te zoeken en weer te geven (het resultaat is Mols); 

3. Voeg in cel B4 de formule in 
=VERT.ZOEKEN(B1;Personeel!A1:E5;4;ONWAAR) om de 
voornaam op te zoeken (het resultaat is Marcel); 

4. Voeg in cel B5 de formule in 
=VERT.ZOEKEN(B1;Personeel!A1:E5;5;ONWAAR) om de 
geboortedatum op te zoeken (het resultaat is 23/12/1959); 
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5. Voeg in cel B6 de formule in 
=VERT.ZOEKEN(B1;Personeel!A1:E5;2;ONWAAR) om het statuut 
op te zoeken (het resultaat is arbeider); 

6. Wijzig de cel B1 in andere waarden (bijvoorbeeld 1235 en 1238) en 
bekijk het resultaat van de formules; 

7. Bewaar je map. 

 

  Het tweede argument tabelmatrix van VERT.ZOEKEN() mag ook verwijzen naar 
volledige kolommen in plaats van cellen (bijvoorbeeld A:E). Dit is handig als je werkt 
met lijsten: als onderaan de lijst gegevens worden toegevoegd, blijft de functie het 
juiste resultaat geven. 

 

  De functie VERT.ZOEKEN() maakt bij het zoeken naar tekstwaarden geen onderscheid 
tussen hoofdletters en kleine letters. 

 

4.1.1 Aanverwante functie 

=HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;tabel
matrix;kolomindex_getal;benaderen) 

Zoekt een waarde in de bovenste rij van een 
tabel en geeft als resultaat de waarde uit de 
opgegeven rij in dezelfde kolom. 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Reizen 

Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Sinterklaaspremie 

Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Cursisten  

Maak eventueel uit de oefenmap Oefening 09.04 - Cocktails 

Maak eventueel uit de oefenmap de Herhalingsoefening 09.04 - Factuur 

 
 

4.2 De functie ZOEKEN (als vector) 
 
=ZOEKEN(zoekwaarde;zoekvector;resultaatvector) 
De functie ZOEKEN() heeft twee varianten: vector en matrix (zie volgend punt). 
Een vector is een bereik van slechts één rij of één kolom. 
De vectorvariant wordt gebruikt je als je wil opgeven in welk bereik je naar de 
zoekwaarde wil zoeken (zoekvector), in tegenstelling tot de andere variant die steeds 
in de eerste rij of kolom rij zoekt. 
Als zoekwaarde niet kan gevonden worden, resulteert de functie in de grootste 
waarde in zoekvector die kleiner is dan of gelijk aan zoekwaarde. 
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Argumenten 

1. zoekwaarde 
De waarde die moet worden opgezocht in rij of kolom die als tweede argument 
zoekvector wordt opgegeven. Je kan een waarde, een celverwijzing of een 
celnaam opgeven. 
Indien de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde van zoekvector, geeft 
ZOEKEN() de foutwaarde #N/B als resultaat. 

2. zoekvector 
Een cellenbereik dat slechts één rij of kolom bevat. De waarden in de cellen 
kunnen zowel tekst, getallen als logische waarden zijn. 
De waarden moeten altijd in oplopende volgorde gesorteerd zijn. 

3. resultaatvector 
Een cellenbereik dat even groot is als de zoekvector en dat ook slechts één rij 
of kolom bevat. 

 

 
 
 

 1. Open de werkmap 09.00 - Adressen; 

2. Voeg een nieuw blad in en typ het volgende in: 

 
3. Maak in C2 de formule om de schuld te zoeken van de persoon 

waarvan het nummer in A2 ingevuld staat: 
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=ZOEKEN(A2;ADRESSENBESTAND!A:A;ADRESSENBESTAND!K:K) 
(het antwoord wordt 1493,73) 
Merk hierbij op dat voor argument 2 en 3 er toch naar een volledige 
kolom kan verwezen worden, niettegenstaande Excel in het 
dialoogvenster van Functie plakken de foutmelding #GETAL! toont. 

4. Maak in B2 de formule om de voornaam en de naam te bekomen, 
gescheiden door een spatie: 
=ZOEKEN(A2;ADRESSENBESTAND!A:A;ADRESSENBESTAND!C:C)& 
" "&ZOEKEN(A2;ADRESSENBESTAND!A:A; 
ADRESSENBESTAND!B:B) 
Hier wordt de operator & gebruikt, het kon ook door te nesten met de 
functie TEKST.SAMENVOEGEN(); 

5. Test uit door bijvoorbeeld in A2 eens de nummers 322 en 303 in te 
vullen, en de resultaten te vergelijken met de adressenlijst; 

6. Sluit de map zonder bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Zoeken1 

 
 

4.3 De functie ZOEKEN (als matrix) 
 
=ZOEKEN(zoekwaarde;matrix) 
De matrixvariant van ZOEKEN() zoekt in de eerste rij of kolom van een matrix naar 
de opgegeven waarde en geeft als resultaat de waarde van de overeenkomstige 
positie in de laatste rij of kolom van de matrix. 
Of in de eerste rij of de eerste kolom wordt gezocht is afhankelijk van de afmetingen 
van de matrix. Als er meer kolommen dan rijen zijn, wordt gezocht in de eerste rij. 
Zijn er meer rijen dan kolommen dan wordt gezocht in de eerste kolom. 
Als zoekwaarde niet kan gevonden worden, resulteert de functie in de grootste 
waarde in matrix die kleiner is dan of gelijk aan zoekwaarde. 
 
Argumenten 

1. zoekwaarde 
De waarde die moet worden opgezocht in de eerste rij of kolom van de matrix 
die als tweede argument wordt opgegeven. Je kan tekst, een getal, een 
logische waarde of een celverwijzing of celnaam opgeven. 
Indien de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde van de eerste rij of 
kolom van de matrix, geeft ZOEKEN() de foutwaarde #N/B als resultaat. 

2. matrix 
Een cellenbereik met tekst, getallen of logische waarden. 
De waarden in matrix moeten een oplopende volgorde hebben. 
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 1. Open de werkmap 09.00 – Het weer op 15dec2005; 
Je vindt er in het blad wereld weergegevens van diverse steden. De lijst 
toont de steden in alfabetische volgorde; 

2. Voeg een nieuw blad in en typ in: 
 

 
 

3. Breng in B2 een gewone formule in om de temperatuur van Jakarta te 
berekenen =ZOEKEN(B1;wereld!$A:$B) 
Kopieer deze formule naar C2:D2; 

4. Selecteer B3:D3 en breng een matrixformule in om de windsnelheden 
te berekenen: =ZOEKEN(B1:D1;wereld!A:F) 
Sluit de invoer af met Ctrl+Shift+Enter voor een matrixformule (de 
accolades worden toegevoegd aan de formule): 
{=ZOEKEN(B1:D1;wereld!A:F)} 

5. Selecteer B4:D4 en breng een matrixformule in om het weertype te 
bekomen: {=ZOEKEN(B1:D1;wereld!A:G)} 

6. Centreer de cellen B4:D4; 
Dit zou het resultaat moeten zijn: 
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7. Sluit de map zonder bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Zoeken2 

 
 

4.4 De functie VERGELIJKEN 
 
=VERGELIJKEN(zoekwaarde;zoeken-matrix;criteriumtype_getal) 
Zoekt een waarde in een bereik met waarden (zoeken-matrix) en geeft als resultaat 
de positie van de gevonden waarde in de zoeken-matrix.  
Indien VERGELIJKEN() er niet in slaagt een waarde te vinden, geeft deze functie de 
foutwaarde #N/B als resultaat. 
 
Argumenten 

1. zoekwaarde 
De waarde die moet worden vergeleken met de waarden in zoeken-matrix. 

2. zoeken-matrix 
Een aaneengesloten cellenbereik met mogelijke zoekwaarden. 

3. criteriumtype-getal (optioneel) 
Geeft aan hoe de zoekwaarde vergeleken moet worden met de waarden in 
zoeken-matrix. Mogelijke waarden voor criteriumtype_getal zijn -1, 0 en 1. 
Indien criteriumtype_getal wordt weggelaten, krijgt dit argument de 
standaardwaarde 1 en zal de functie VERGELIJKEN() dus zoeken naar de 
grootste waarde die kleiner dan of gelijk is aan de zoekwaarde. 

criteriumtype_getal = -1 VERGELIJKEN() zoekt de grootste waarde die 
kleiner dan of gelijk aan de zoekwaarde is. 
zoeken-matrix moet in aflopende volgorde 
gesorteerd zijn. 

criteriumtype_getal = 0 VERGELIJKEN() zoekt de eerste waarde die 
precies gelijk is aan de zoekwaarde. 
zoeken-matrix mag in willekeurige volgorde 
gesorteerd zijn. 
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Als het criteriumtype_getal gelijk is aan 0 en de 
zoekwaarde uit tekst bestaat, mag de 
zoekwaarde de jokertekens "*" en "?" bevatten. 

criteriumtype_getal = 1 VERGELIJKEN() zoekt de kleinste waarde die 
groter dan of gelijk aan de zoekwaarde is. 
zoeken-matrix moet in oplopende volgorde 
gesorteerd zijn. 

 

 
 

 1. Open de werkmap 09.00 - Vergelijken; 

2. Voeg in cel G5 de formule in =VERGELIJKEN(G4;$D$3:$D$7;0) om 
de score 100% te vergelijken met de scores in de kolom met de 
resultaten (het resultaat is 5); 

3. Kopieer de formule in G5 naar de cellen H5 tot en met J5; 
(de resultaten zijn respectievelijk 2, #N/B en 4); 

4. Sluit de map zonder bewaren. 

 

  Bij het vergelijken van tekstwaarden maakt de functie VERGELIJKEN() geen 
onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Vergelijken 
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4.5 De functie TRANSPONEREN 
 
=TRANSPONEREN(matrix) 
Draait de verticale stand van een cellenbereik om in een horizontale en omgekeerd. 
Deze functie moet als een matrixformule worden ingevoerd in een bereik met 
hetzelfde aantal kolommen en rijen. Je moet dus meteen het volledige bereik 
selecteren waar de functie moet komen, en na ingave de functie invoeren door 
Ctrl+Shift+Enter te drukken (in de formulebalk zie je dat de functie tussen accolades 
geplaatst wordt). 
 
Argumenten 

1. matrix 
Het cellenbereik dat je wil transponeren. De eerste rij van de matrix wordt als 
eerste kolom gebruikt in de nieuwe matrix. 

 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Voeg in rij 1 de 7 weekdagen in (maandag, dinsdag….. zondag); 

Typ eronder de getallen 17, 23, 45, 31, 52, 19 en 38; 
3. Ga naar cel A1 op tabblad Blad2; 
4. Selecteer de cellen A1 tot en met B7; 

5. Breng de formule in =TRANSPONEREN(Blad1!A1:G2) in; 
Sluit af met Ctrl+Shift+Enter om een matrixformule te vormen; 
(je krijgt de dagen in een verticale stand in de eerste kolom); 

6. Zet de namen van de weekdagen in vet en cursief; 
De cellen met de weekendgegevens (namen en getallen) in kleur; 
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Je merkt op dat wat opmaak betreft een deel van een matrix kan 
aangepast worden. 

7. Probeer de gegevens van de weekends te verwijderen: dit lukt niet, een 
matrix is één geheel. Indien je dit toch wenst: 
Verwijder de matrixformule volledig; 
Selecteer A1 tot en met B5 en breng de formule opnieuw in: 
=TRANSPONEREN(Blad1!A1:E2) en sluit af met Ctrl+Shift+Enter; 

8. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Indien de formule niet als matrixformule wordt ingevoerd dan krijg je enkel het eerste 
gegeven als resultaat.  

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Verkoopprijzen 

 

 

4.6 De functie INDEX (verwijzingsvariant) 
 
=INDEX(verw;rij_getal;kolom_getal;bereik_getal) 
De functie INDEX() heeft twee varianten: verwijzing en matrix (zie volgend punt). 
Het resultaat van de functie is de verwijzing naar de cel op het snijpunt van een 
bepaalde rij en kolom. Als de verwijzing bestaat uit niet-aangrenzende selecties, kan 
je kiezen in welke selectie je wil kijken. 
 
Argumenten 

1. verw 
Is een verwijzing naar één of meer celbereiken. Als niet-aangrenzende 
bereiken worden opgegeven, moet verw tussen ronde haken staan. 

2. rij_getal 
Is het nummer van de rij in verw waaruit een waarde moet worden opgehaald. 
Als elk gebied in verw maar één rij bevat, hoeft dit tweede argument niet te 
worden opgegeven. Als rij_getal een waarde 0 krijgt, resulteert INDEX() in een 
verwijzing naar de gehele kolom. 
Rij_getal moet verwijzen naar een cel binnen verw zoniet resulteert de functie 
INDEX() in de foutwaarde #VERW. 

3. kolom_getal 
Is het nummer van de kolom in verw waaruit een waarde moet worden 
opgehaald. Als elk gebied in verw maar één kolom bevat, hoeft dit derde 
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argument niet te worden opgegeven. Als kolom_getal een waarde 0 krijgt, 
resulteert INDEX() in een verwijzing naar de gehele rij. 
Kolom_getal moet verwijzen naar een cel binnen verw zoniet resulteert de 
functie INDEX() in de foutwaarde #VERW. 

4. bereik_getal 
Als er in het eerste argument verw meer dan één bereik werd aangeduid, kan 
met dit vierde argument aangeduid worden met het hoeveelste bereik moet 
worden gewerkt. 

 

 
 

 1. Open de werkmap 09.00 - Wachtlijst: 
 

 
 

2. Vul in cel D1 in de 5° op de wachtlijst; 

3. Vul in D2 de formule in om voornaam en naam ervan te berekenen: 
=INDEX(A:B;6;2)&" "&INDEX(A:B;6;1) 
(het resultaat wordt Ann Ruysschaert) 
Er wordt hier verwezen naar de 6° rij omdat de matrix naar volledige 
kolommen verwijst, inclusief de veldnaam. 

4. Jij komt op de wachtlijst, maar door voorspraak kom je niet onderaan, 
maar wel op de tweede plaats. Voeg jouw gegevens in tussen rij 2 en 3;

5. Kijk na wie nu de vijfde op de wachtlijst wordt (Jozef Desmet); 
6. Sluit de map zonder bewaren. 
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  Deze functie is goed bruikbaar om te koppelen aan keuzelijsten (zie module 
Besturingselementen). 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 - Verkoopcijfers 

 
 

4.7 De functie INDEX (matrixvariant) 
 
=INDEX(matrix;rij_getal;kolom_getal) 
Geeft als resultaat de waarde van een element in een matrix of tabel, volgens wat als 
rij en/of kolom wordt aangeduid.  
Het invoeren van de functie kan afgesloten worden met Ctrl+Shift+Enter om meteen 
een reeks waarden te bekomen (als matrixformule). 
 
Argumenten 

1. matrix. 
Is een celbereik of een matrixconstante. 

2. rij_getal 
Selecteert de rij in matrix waaruit een waarde moet worden opgehaald. Dit 
argument is niet verplicht als matrix slechts uit één rij bestaat. 
Als rij_getal een waarde 0 krijgt, resulteert INDEX() in een matrix met de 
waarden van de gehele kolom. 
Rij_getal moet verwijzen naar een cel binnen verw zoniet resulteert de functie 
INDEX() in de foutwaarde #VERW. 

3. kolom_getal 
Selecteert de kolom in matrix waaruit een waarde moet worden opgehaald. Dit 
argument is niet verplicht als matrix slechts uit één kolom bestaat. 
Als kolom_getal een waarde 0 krijgt, resulteert INDEX() in een matrix met de 
waarden van de gehele rij. 
Kolom_getal moet verwijzen naar een cel binnen verw zoniet resulteert de 
functie INDEX() in de foutwaarde #VERW. 
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 1. Open de werkmap 09.00 - Filialen: 
 

 
 

2. Vul verder in: 

 
3. Vul in B20 de formule in om het cijfer te kennen voor de derde week 

van filiaal5: =INDEX(A1:G13;B17+1;B18+1) of 
=INDEX(B2:G13;B17;B18) 

4. Vul in B17:B18 andere gegevens in om te testen; 
5. Sluit de map zonder bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.04 – West-Vlaanderen 
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4.8 De functie KIEZEN 
 
=KIEZEN(index_getal;waarde1;waarde2;...) 
Uit een lijst met waardeargumenten wordt een waarde gekozen afhankelijk van het 
opgegeven getal index_getal. Met KIEZEN() kan je 1 van de maximaal 29 
opgegeven waarden selecteren. 
Deze functie is goed bruikbaar om ze te koppelen aan keuzerondjes (zie module 
Besturingselementen). 
Argumenten 

1. index_getal 
Is een getal tussen 1 en 29 of een formule of verwijzing naar een cel met een 
getal tussen 1 en 29 dat opgeeft welke waarde wordt gekozen in lijst met de 
opgegeven waarden. 
Als index_getal kleiner is dan 1 of groter dan het getal van de laatste waarde 
in de lijst, geeft KIEZEN() de foutwaarde #WAARDE! als resultaat. 

2. waarde1;waarde2;... 
Zijn maximaal 29 waarden waaruit de functie KIEZEN() een waarde of een te 
verrichten bewerking kiest op basis van het opgegeven index_getal.  
Getallen, celverwijzingen, gedefinieerde namen, formules, functies of tekst zijn 
geldige argumenten. 

 

 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Voeg in de cellen A1 tot en met A6 de eerste maanden van het jaar in; 
3. Voeg in cel B1 een getal in tussen 1 en 6; 

4. Voeg in cel C1 de formule =KIEZEN(B1;A1;A2;A3;A4;A5;A6) 
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Het resultaat is de maand die overeenkomt met het getal dat werd 
ingevuld in B1. Bijvoorbeeld B1=3 geeft als resultaat maart; 

5. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  Deze functie is goed bruikbaar om te koppelen aan keuzerondjes (zie module 
Besturingselementen). 

 
 





 

 

Hoofdstuk 5 Financiële functies 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• een aantal financiële functies toe te passen. 
 

5.1 De functie BET 
 
=BET(rente;aantal-termijnen;hw;tw;type_getal) 
Berekent de periodieke afbetaling van een lening op basis van een vast 
rentepercentage gedurende de volledige looptijd van de lening. 
Het resultaat van de functie is voor elke afbetaling een gelijk bedrag dat een 
hoofdsom omvat en rente. Het bedrag van de hoofdsom neemt voor elke periode toe, 
en dat van de rente neemt voor elke periode af. 
Het resultaat van de functie wordt standaard als een negatief bedrag getoond 
(afbetalen van een lening) in een valutagetalopmaak. 
De afbetalingen kunnen jaarlijks geschieden (annuïteit) of maandelijks (mensualiteit). 
 
Argumenten 

1. rente 
Het rentepercentage van de lening. De functie BET() gaat uit van een vaste 
rentevoet durende de volledige looptijd van de lening. 

2. aantal-termijnen 
Het totaal aantal afbetalingstermijnen van de lening. 
De eenheden om de argumenten rente en aantal-termijnen op te geven, 
moeten consequent worden toegepast. Voor een lening met een jaarlijkse 
rentevoet van 4% die loopt over 10 jaar maar maandelijks moet worden 
afbetaald, wordt een rente van 4/12 en een aantal-termijnen van 10*12 
opgegeven. 

3. hw 
Huidige waarde is de hoofdsom die wordt geleend of het totaalbedrag dat een 
reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. 

4. tw 
Toekomstige waarde van de lening, of het saldo dat moet bereikt worden als 
de laatste afbetaling is verricht. 
Dit is een optioneel argument. Als dit argument wordt weggelaten, wordt 0 
verondersteld als toekomstige waarde. 

5. type_getal 
Optioneel argument dat weergeeft of de terugbetaling van de lening bij 
aanvang of na het verstrijken van een periode geschiedt. Het getal 0 (of 
weglaten van het argument) veronderstelt een terugbetaling ná het verstrijken 
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van de termijn, het getal 1 staat voor een terugbetaling bij aanvang van de 
termijn. 

 

 

 

 1. Open de map 09.00 - Annuïteit; 
Je wil ernaast dezelfde berekeningen hernemen, maar dan voor 
maandelijkse in plaats van jaarlijkse terugbetalingen; 

2. Typ in de cel C5 de tekst mensualiteit: 
Maak eventueel de kolom iets breder en lijn rechts uit; 

3. Breng in D5 de formule in =BET(A2/12;A3*12;A1); 
4. Bereken in D6 dezelfde formule, maar dan zodanig dat een positief 

getal berekend wordt: =BET(A2/12;A3*12;-A1); 
5. Kopieer de cel A7 naar C7; 
6. Breng in D7 de formule in =(D6*A3*12)-A1 om de totale rente te 

berekenen; 
7. Kopieer de opmaak van de cellen B5:B7 naar D5:D7; 

Dit wordt het resultaat: 
 

 
 

8. Test nog eventjes uit door andere gegevens in te vullen in A1:A3; 
9. Sluit de map zonder opslaan. 

 

  De functie BET() houdt geen rekening met belastingen, aanbetalingen of heffingen die 
soms op leningen moeten worden betaald. 

 



EXCEL 2003 Gevorderde functies 43 

 

5.1.1 Aanverwante functies 

=PBET(rente;termijn;hw;tw;type_getal) Berekent voor een opgegeven termijn 
(tweede argument) het kapitaalgedeelte 
van de periodieke afbetaling van een 
lening. Er wordt hierbij uitgegaan van een 
vast rentepercentage gedurende de 
volledige looptijd van de lening. 

=IBET(rente;termijn;hw;tw;type_getal) Berekent voor een opgegeven termijn 
(tweede argument) het intrestgedeelte van 
de periodieke afbetaling van een lening. Er 
wordt hierbij uitgegaan van een vast 
rentepercentage gedurende de volledige 
looptijd van de lening. 

=HW(rente;aantal-
termijnen;bet;tw;type_getal) 

Berekent de huidige waarde van een 
investering: het totale bedrag dat een reeks 
toekomstige betalingen momenteel waard 
is. 

=TW(rente;aantal-
termijnen;bet;hw;type_getal) 

Berekent de toekomstige waarde van een 
investering, gebaseerd op een reeks 
constante periodieke betalingen tegen een 
vast rentepercentage. 

=NPER(rente;bet;hw;tw;type_getal) Berekent het aantal termijnen van een 
investering, op basis van constante 
periodieke betalingen tegen een vast 
rentepercentage. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.05 - Lenen en sparen 

 

 

5.2 De functie DDB 
 
=DDB(kosten;restwaarde;duur;termijn;factor) 
Berekent de afschrijving van activa over een bepaalde periode volgens de dubbele 
degressieve afschrijvingsmethode (double declining balance methode). 
Een kort woordje uitleg: 
Investeringsgoederen of activa kunnen een aantal jaren gebruikt worden. De kost 
van de (economische) slijtage wordt gespreid over de gebruiksduur, dit noemen we 
afschrijven. Bij een gebruiksduur van 5 jaar zou de afschrijving elk jaar gelijk kunnen 
zijn, namelijk 1/5 of 20% op de aanschaffingswaarde (min de restwaarde), dit heet 
lineair afschrijven. 
Bij degressief afschrijven worden de activa versneld afgeschreven. De afschrijving 
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is het hoogst in de eerste termijn en wordt steeds kleiner de volgende termijnen. Het 
berekende afschrijvingspercentage wordt namelijk niet telkens op het 
aanschaffingsbedrag van de activa berekend, maar op het resterend bedrag (de 
boekwaarde), dit is het aanschaffingsbedrag min de totale afschrijvingen van de 
vorige jaren. 
Bij dubbele degressieve afschrijvingen wordt voor een gebruiksduur van 5 jaar 
afgeschreven aan 40%, dit is 2*1/5. 
Het resultaat van de functie wordt standaard in een financiële getalopmaak gezet. 
 
Argumenten 

1. kosten 
Zijn de aanschafkosten van de activa. 

2. restwaarde 
De waarde van de activa aan het einde van de afschrijvingstermijn. 

3. duur 
Het aantal termijnen waarover de activa worden afgeschreven, ook wel de 
levensduur van de activa genoemd. 

4. termijn 
De termijn waarvoor je de afschrijving berekent. Moet in dezelfde eenheden 
worden opgegeven als duur. 

5. factor 
Is de snelheid waarmee wordt afgeschreven. Als dit wordt weggelaten, wordt 
uitgegaan van de waarde 2 (dubbele degressieve afschrijving). 

 

 



EXCEL 2003 Gevorderde functies 45 

 

 

 1. Open de map 09.00 – Afschrijven: 
 

 
 

2. Bereken in A6 het afschrijvingspercentage =1/A3; 
Bereken in A7 het percentage rekeninghoudend met de factor =A6*A4; 
Geef beide cellen een percentopmaak met 2 decimalen; 

3. Geef in A9:A16 de reeks getallen in van 1 tot 8; 
4. Maak in B9 de formule om de dubbele degressieve afschrijving te 

berekenen: =DDB($A$1;$A$2;$A$3;A9;$A$4) 
Zorg voor een getalopmaak zonder euroteken; 
Kopieer de formule naar B10:B16; 

5. Bereken in C9 de boekwaarde van het eerste jaar: 
=$A$1-SOM($B$9:B9) en kopieer naar C10:C16; 
Dit wordt het eindresultaat: 
 

 
 

6. Test nog even uit en bewaar de map. 

 

5.2.1 Aanverwante functies 

=DB(kosten;restwaarde; 
duur;termijn;maand) 

Berekent de afschrijving van activa over een bepaalde 
termijn met behulp van de fixed declining balance 
methode (ook wel de vaste degressieve 
afschrijvingsmethode genoemd). 
Maand is het aantal maanden in het eerste jaar. Indien 
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dit wordt weggelaten, wordt 12 verondersteld. 

=VDB(kosten;restwaarde; 
duur;begin-periode;einde-
periode;factor;geen-
omschakeling) 

Berekent de afschrijving van activa over een bepaalde 
periode (of deel ervan) met behulp met behulp van de 
dubbele degressieve afschrijvingsmethode of een 
andere methode. VDB staat voor variable declining 
balance. 

=LIN.AFSCHR(kosten;rest
waarde;duur) 

Berekent de lineaire afschrijving van activa over één 
termijn. 

=SYD(kosten;restwaarde; 
duur;termijn) 

Berekent de afschrijving van activa over een bepaalde 
termijn met behulp van de Sum-Of-Year-Digits 
methode. 

 

  Gebruik de functie VDB() wanneer je wil overschakelen naar lineaire afschrijving als de 
lineaire afschrijving groter is dan de afschrijving op basis van de degressieve 
afschrijvingsmethode. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.05 - Afschrijvingen 

 



 

 

Hoofdstuk 6 Datum- en tijdfuncties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• minder courante datum- en tijdfuncties toe te passen. 
(zie ook hoofdstuk 8 Extra functies) 
 

6.1 De functie DATUMWAARDE 
 
=DATUMWAARDE(datum_tekst) 
Zet de opgegeven datum in de vorm van tekst om in een numerieke waarde. 
De cel met deze functie staat best in een datumnotatie. 
 
Argumenten 

1. datum_tekst 
De tekst die een datum vertegenwoordigt, in één van de datumnotaties van 
Microsoft Excel. Als datum_tekst geen getal is, geeft de functie het resultaat 
#WAARDE. 
Bij weglaten van het jaar in datum_tekst rekent de functie met het huidig jaar 
(volgens de ingebouwde klok van de computer). 

 

 
 

 1. Open de map 09.00 - Pasen; 
Je komt terecht in een blad waar voor de eerstvolgende jaren de 
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feestdagen van Pasen staan, maar dan blijkbaar als tekst ingegeven. 
2. Geef in de cel B1 de formule in om de tekst in A1 om te vormen naar 

een getal (een datum): =DATUMWAARDE(A1) 
Je krijgt als resultaat 38823, dit is het aantal dagen dat verlopen is 
sedert 1 januari 1900; 
Excel is soepel genoeg om met de spaties voor en na de tekst geen 
rekening te houden; 

3. Kopieer de formule naar de rest van het bereik; 
Geef de cellen een opmaak die de datum in cijfervorm toont, maar wel 
voorafgegaan door de dag van de week + een komma; 
Maak de A en B-kolom passend breed; 
Het resultaat wordt dit: 
 

 
4. Sluit de werkmap zonder bewaren. 

 

  De functie WAARDE() uit de categorie tekstfuncties levert eenzelfde resultaat op als 
DATUMWAARDE(). 

 

6.1.1 Aanverwante functie 

=TIJDWAARDE(tijd_tekst) Zet de opgegeven tijd in de vorm van tekst om in 
numerieke waarde, namelijk in een getal tussen 0 
(12:00:00) en 0,999988426 (23:59:59). 
De cel met het resultaat van de formule staat best in 
een tijdnotatie. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.06 – Tijdzones 

Maak uit de oefenmap Herhalingsoefening 09.06 - Datums 

 
 



 

 

Hoofdstuk 7 Infofuncties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• infofuncties toe te passen. 
 

7.1 De functie ISTEKST 
 
=ISTEKST(waarde;notatie_tekst) 
Controleert of een waarde tekst is en geeft als resultaat WAAR of ONWAAR. 
 
Argumenten 

1. waarde 
De waarde waarvan men wil nagaan of ze tekst is. Dit kan een celverwijzing 
zijn, een ingebrachte waarde, of het resultaat van een formule. 

 

 
 

 1. Open de map 09.00 – West-Vlaanderen; 
Je vindt er een tabel met gegevens omtrent de postnummers: 

 
2. Vul in G6 de formule in om te kijken of A6 tekst is =ISTEKST(A6) 

Kopieer nog enkele cellen naar onder; 
Het resultaat wordt telkens WAAR. Dit blad werd gedownloaded vanaf 
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een website van De Post, en hoewel de postnummers op het eerste 
zicht getallen lijken, zijn ze als tekst ingelezen. 

3. Selecteer A6:A260 en converteer al deze cellen naar getallen via de 
controleknop die bovenaan bij de selectie verschijnt: 
 

 
 
Merk op dat het resultaat van de formules wijzigt in ONWAAR; 

4. Sluit de map zonder opslaan. 

 

7.1.1 Aanverwante functies 
 

=ISGEENTEKST(waarde) Deze functie heeft als resultaat WAAR als het 
argument waarde geen tekst is (lege cellen zijn geen 
tekst). 

=ISGETAL(waarde)  Controleert of de opgegeven waarde een getal is en 
geeft afhankelijk van het resultaat de waarde WAAR of 
ONWAAR. 

=ISLOGISCH(waarde) Controleert of een waarde een logische waarde is 
(WAAR of ONWAAR) en geeft vervolgens als resultaat 
WAAR of ONWAAR. 

=ISLEEG(waarde) Controleert of de opgegeven waarde leeg is en geeft 
afhankelijk van het resultaat de waarde WAAR of 
ONWAAR 

 

  Onder EXTRA - OPTIES - FOUTCONTROLE kan je een aantal vakjes aan- of uitvinken 
om inconsistente zaken te laten opvallen. Je vindt er onder andere GETAL 
OPGESLAGEN ALS TEKST. Als dit selectievakje ingeschakeld is, zal Excel een 
waarschuwing geven als een getal als tekst is ingegeven: er komt dan een groen 
driehoekje in de linkerhoek van de cel. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.07 - Onvolledig 

Maak eventueel uit de oefenmap Oefening 09.07 - Weerberichten 
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7.2 De functie ISFOUT 
 
=ISFOUT(waarde) 
Controleert of de opgegeven waarde een foutwaarde is (#N/B, #WAARDE!, #VERW!, 
#DEEL/0!, #GETAL!, #NAAM?, of #LEEG!) en geeft afhankelijk van het resultaat de 
waarde WAAR of ONWAAR. 
 
Argumenten 

1. waarde 
De waarde waarvan moet gecontroleerd worden of het een foutwaarde is. 

 

 
 

 1. Open de map 09.00 – Controle: 
 

 
 

2. Kies via DATA - VALIDEREN… bij de INSTELLINGEN voor een LIJST die 
verwijst naar het bereik B3:B6. Kies na bevestiging voor een 
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willekeurige opleiding uit de keuzelijst. 
3. Maak de formule in C9 die de startdatum toont, maar bij een 

foutmelding datum opvragen oplevert: 
=ALS(ISFOUT(VERT.ZOEKEN(C8;B2:E6;4;ONWAAR));"datum 
opvragen";VERT.ZOEKEN(C8;B2:E6;4;ONWAAR)) 

4. Test uit, bewaar je werk en sluit de map. 

 

7.2.1 Aanverwante functies 
 

=ISFOUT2(waarde) Controleert of de opgegeven waarde een foutwaarde is 
(#WAARDE!, #VERW!, #DEEL/0!, #GETAL!, #NAAM?, of 
#LEEG!) behalve #N/B en geeft afhankelijk van het 
resultaat de waarde WAAR of ONWAAR. 

=ISNB(waarde) Controleert of de opgegeven waarde de foutwaarde #N/B 
(niet beschikbaar) is en geeft afhankelijk van het resultaat 
de waarde WAAR of ONWAAR. 

 

  Onder EXTRA - OPTIES - FOUTCONTROLE kan je een aantal vakjes aan- of uitvinken 
om mogelijke fouten te laten opvallen. Je vindt er onder andere FORMULES DIE NAAR 
LEGE CELLEN VERWIJZEN. Als dit selectievakje ingeschakeld is, zal Excel een 
waarschuwing geven als een formule naar een lege cel verwijst: er komt dan een 
groen driehoekje in de linkerhoek van de cel. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.07 - Tombola 

Maak uit de oefenmap Oefening 09.07 - Citytrips 

Maak uit de oefenmap Oefening 09.07 - Hoofdsteden 

 
 



 

 

Hoofdstuk 8 Extra functies 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• een aantal extra functies toe te passen. 
 
Vink in het menu EXTRA - INVOEGTOEPASSINGEN… het vakje bij ANALYSIS TOOLPAK 
aan. Daardoor krijg je een aantal bijkomende functies die aan de functiecategorieën 
toegevoegd worden (vooral bij de financiële, wiskundige, datum- en tijdfuncties). 
Een werkblad met zo’n functies erin zal foutmeldingen tonen (#NAAM?) als je ze 
opent op het moment dat de invoegtoepassing Analysis ToolPak niet actief is. 
Dergelijke functies kan je ook niet gebruiken bij VOORWAARDELIJKE OPMAAK en bij 
DATA - VALIDEREN… omdat ze zich in een afzonderlijke map bevinden. 
Hierna worden een aantal functies doorgenomen die onder de categorie Datum- en 
tijd en Wiskunde voorkomen. 

8.1 De functie LAATSTE.DAG 
 
=LAATSTE.DAG(begindatum;aantal_maanden) 
Berekent de laatste dag van de maand die berekend wordt door bij de begindatum 
een aantal maanden bij te tellen of af te trekken. 
 
Argumenten 

1. begindatum 
De datum vanaf wanneer moet gerekend worden. 

2. aantal_maanden 
Het aantal maanden dat bij de begindatum moet bijgeteld worden, of 
afgetrokken in het geval van een negatief getal. 

 

 

 1. Open de map 09.00 - Contracten; 

2. Maak in de cel B2 een formule die de eerste dag van de maand na de 



54 Gevorderde functies EXCEL 2003 

 

contractdatum berekent: =LAATSTE.DAG(A2;0)+1 
Geef de cel een datumnotatie; 

3. Maak in de cel C2 een formule die de laatste dag van de derde maand 
na de contractdatum berekent: =LAATSTE.DAG(A2;3) 
Geef de cel een datumnotatie; 

4. Kopieer de formules in B2 en C2 naar de volgende rijen; 
Dit wordt het resultaat: 
 

 
 

5. Sluit de map zonder opslaan. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.08 - Huurcontracten 

Maak uit de oefenmap Oefening 09.08 - Evaluatiesoftware 

 
 

8.2 De functie ZELFDE.DAG 
 
=ZELFDE.DAG(begindatum;aantal_maanden) 
Berekent een datum door bij een begindatum een aantal maanden bij te tellen of af 
te trekken. Onafhankelijk van de duur van de maanden resulteert de functie in 
eenzelfde dag als de begindatum (tenzij deze dag niet zou bestaan, zoals de laatste 
dagen van sommige maanden). 
 
Argumenten 

1. begindatum 
De datum vanaf wanneer er gerekend wordt. 

2. aantal_maanden 
Het aantal maanden dat bij de begindatum moet bijgeteld worden, of 
afgetrokken in het geval van een negatief getal. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Geef in A1 de functie in die de huidige datum oplevert; 

3. Typ in B1 + maanden 
Denk aan het afkappingsteken om tekst te bekomen; 

4. Breng in B2:B13 een reeks getallen in van 1 tot 12; 

5. Breng in C2 de functie in =ZELFDE.DAG($A$1;B2); 
Geef de cel een datumopmaak; 

6. Kopieer de formule naar C3:C13; 
7. Overtyp de cel A1 met de datum 31/12/2005; 

Dit wordt het resultaat: 
 

 
8. Sluit de werkmap zonder bewaren. 
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8.3 De functie NETTO.WERKDAGEN 
 
=NETTO.WERKDAGEN(begindatum;einddatum;vakantiedagen) 
Berekent het aantal volledige werkdagen tussen twee datums. Zaterdagen en 
zondagen worden niet als werkdagen beschouwd, noch de dagen die worden 
opgegeven onder het argument vakantiedagen. 
 
Argumenten 

1. begindatum 
De begindatum vanaf welke je wil rekenen. De begindatum wordt meegeteld 
indien het een werkdag is. 

2. einddatum 
De datum tot hoever je wil rekenen. Deze datum wordt meegeteld indien het 
een werkdag is. 

3. vakantiedagen 
Een niet verplicht in te vullen argument waarin de dagen kunnen ingevuld 
worden waarop niet wordt gewerkt, zoals feestdagen en vakantiedagen. 

 

 

 1. Open de map 09.00 - Feestdagen; 

2. Vul in A16:A20 onderstaande teksten in: 
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3. Vul in B16 de functie in om de huidige datum te bekomen; 
4. Vul in B17 je laatste verjaardagsdatum in; 
5. Bereken in B18 hoeveel werkdagen sedertdien voorbij zijn; 

Hou enkel rekening met de feestdagen, niet met andere vakantiedagen:
=NETTO.WERKDAGEN(B17;B16;B3:F12) 

6. Vul in B19 in wat je eerstvolgende verjaardag is; 
7. Bereken in B20 hoeveel werkdagen je nog moet aftellen tot dan: 

=NETTO.WERKDAGEN(B16;B19;B3:F12) 

8. Sluit de map zonder opslaan. 

 

  Je kan voor het argument vakantiedagen de datums ook in de formule typen in plaats 
van naar een bereik te verwijzen. Let er in dat geval op dat een verzameling van 
diverse datums tussen accolades staat. Let er ook op dat een datum ofwel als serieel 
getal moet ingebracht worden, ofwel tussen aanhalingstekens moet staan. 
Bijvoorbeeld: =NETTO.WERKDAGEN(A1;A20;{“25/12/2005”;”01/01/2006”}) 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 09.08 - Maaltijdcheques 

Maak eventueel uit de oefenmap Oefening 09.08 - Vakantie 

 

 

8.4 De functie WERKDAG 
 
=WERKDAG(begindatum;aantal_dagen;vakantiedagen) 
Berekent de werkdag die een opgegeven aantal werkdagen valt voor of na een 
begindatum. 
 
Argumenten 

1. begindatum 
De begindatum vanaf welke je wil rekenen. 

2. aantal_dagen 
Het aantal werkdagen dat je wil bijtellen of aftrekken van die begindatum. Bij 
een waarde 0 is het resultaat van de functie gelijk aan de begindatum, ook al 
is dit geen werkdag! 

3. vakantiedagen 
Een niet verplicht in te vullen argument waarin de dagen kunnen ingevuld 
worden waarop niet wordt gewerkt, zoals feestdagen en vakantiedagen. 
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 1. Open de werkmap 09.00 - Feestdagen; 

2. Geef de cellen A16:A20 een datumnotatie waarbij ook de dag van de 
week wordt getoond in tekstvorm; 

3. Maak in A16 de formule om de eerste werkdag na Valentijn 
(14 februari) te bekomen: =WERKDAG("14/2";1;B3:F12) 

4. Maak in A17 de formule om de laatste werkdag vóór Pasen 2006 te 
berekenen: =WERKDAG("16/4/2006";-1;B3:F12) 

5. Maak in A18 de formule om de tiende werkdag van mei 2006 te 
bekomen: =WERKDAG("1/5/2006";10;B3:F12) 

6. Maak in A19 de formule om de eerste weekdag van 2015 te bekomen 
(dus geen rekening houdend met feestdagen): 
=WERKDAG("31/12/2014";1) 

7. Maak in A20 de formule om de laatste weekdag van 2017 te bekomen: 
=WERKDAG("1/1/2018";-1) 

8. Voeg eventueel telkens in de B-kolom de passende uitleg toe; 
Dit zou het kunnen zijn: 
 

 
9. Sluit de map zonder opslaan. 
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8.5 De functie AFRONDEN.N.VEELVOUD 
 
=AFRONDEN.N.VEELVOUD(getal;veelvoud) 
Levert een afgerond getal op volgens het opgegeven veelvoud. De afronding gebeurt 
naar boven of naar beneden naargelang de grootte van het afgerond gedeelte. 
 
Argumenten 

1. getal 
Het getal dat moet afgerond worden of de formule die dat getal berekent. 

2. veelvoud 
Het getal waarop afgerond moet worden. Het argument getal en veelvoud 
moeten een zelfde teken hebben, zoniet resulteert de functie in de foutwaarde 
#GETAL! 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Breng onderstaande gegevens in: 

3. Vul in B2 de formule in om af te ronden tot op 5 eurocent: 
=AFRONDEN.N.VEELVOUD(A2;0,05) 

4. Vul in C2 de formule in om af te ronden tot op 10 eurocent: 
=AFRONDEN.N.VEELVOUD(A2;0,1) 

5. Vul in D2 de formule in om af te ronden tot op 1 euro: 
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=AFRONDEN.N.VEELVOUD(A2;1) 

6. Kopieer de 3 formules naar de rest van het bereik; 
Dit wordt het resultaat: 
 

7. Sluit de map zonder opslaan. 
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Hoofdstuk 1 Scenariobeheer 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• een scenario maken 
• een scenario gebruiken en wijzigen 
• een scenario afdrukken 

1.1 Wat is een scenario 
Met scenariobeheer kan je een reeks waarden bepalen waarmee een formule 
moet rekenen. Eén set van invoerwaarden is een scenario. Iedere set van 
invoerwaarden krijgt een naam. Je kan meerdere scenario’s maken met 
maximaal 32 reeksen veranderende cellen voor elk scenario. Je kan de 
gegevens van elk scenario gebruiken in je berekeningsblad en eventueel een 
samenvattingrapport maken van alle ingevoerde scenario’s. 
 

1.2 Hoe maak je een scenario 
Je maakt in een nieuw werkblad je model of je gebruikt een bestaand model. 
Je kiest in het menu EXTRA - SCENARIOBEHEER… 
Je krijgt dan volgend venster:  

 
Je hebt nog geen enkel scenario dus je kiest voor TOEVOEGEN.... 
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Je tikt vervolgens in het tekstvak van Scenarionaam: een naam in. In het 
tekstvak van Veranderende cellen: tik je de cellen in die een andere waarde 
kunnen krijgen in het scenario. Dit kan één cel zijn maar het kunnen er ook 
meerdere zijn. Nadat je geklikt het op OK kan je voor iedere veranderende cel 
een waarde ingeven. Geef je een formule in die verwijst naar cellen in je model 
dan wordt de formule uitgerekend en de waarde opgeslagen als waarde. 
Veranderende cellen zijn die cellen die een invloed uitoefenen op je model. 
Bijvoorbeeld de olieprijs bij de kostprijsberekening van je artikel, de intrestvoet 
die de bank je aanrekent bij een lening. Het zijn dus cellen die een waarde 
bevatten en geen formule. 

 
Tenslotte ga je klikken op OK of TOEVOEGEN. De naam van je scenario staat dan 
in de lijst met mogelijke scenario’s. 
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Om het maken van je scenario af te sluiten klik je tenslotte op de knop van 
SLUITEN. 

 1. Stel dat je wil nagaan hoeveel je in het begin van iedere maand 
moet sparen om na 5 jaar 3000 € op je spaarboekje te hebben bij 
een rentevoet van 3%. Je wil bovendien weten hoeveel je moet 
sparen bij een intrest voet van 4%. 
Je wil ook weten hoeveel je bij diezelfde intrestvoeten moet sparen 
om een eindkapitaal van 7000 € te bekomen. We hebben dus 
eigenlijk 4 verschillende scenario’s; 

2. Tik in een nieuw blad volgende gegevens in : 

  
3. In cel B8 tikken we onze formule: =BET(B3/12;B4*12;0;B5;B6) 

of we plakken die via het menu INVOEGEN FUNCTIE. 
Met de functie BET() kan je berekenen hoeveel je in een bepaalde 
termijn moet sparen tegen een bepaalde rentevoet om op het einde 
een bepaald gespaard bedrag te bekomen; 

4. Het resultaat in de cel B8 is -46,29 (dit getal staat in het rood en is 
negatief omdat we dit maandelijks moeten betalen); 
Opmerking: Wil je geen negatief resultaat bekomen, plaats dan een 
- - teken voor je formule zoals =-BET(B3/12;B4*12;0;B5;B6)); 

5. Kies in het menu EXTRA - SCENARIOBEHEER…; 
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6. Klik op de knop TOEVOEGEN; 

7. Tik de naam in voor het eerste scenario: Spaarmogelijkheid1; 

8. Klik in het tekstvak van veranderende cellen: en duidt de cellen 
$B$3 en $B$5 aan. Tik in het tekstvak Opmerkingen: de tekst 
intrestvoet 3% en kapitaal 3000. Je venster van Scenario 
bewerken ziet er dan als volgt uit: 

 
9. Klik op OK; 

10. Je wijzigt de voorgestelde scenariowaarden niet en je klikt 
onmiddellijk op TOEVOEGEN; 

11. Je tikt de tweede scenarionaam in: Spaarmogelijkheid2..Je tikt 
ook bij Opmerkingen: de tekst intrestvoet 4% en kapitaal 
3000. Je klikt tenslotte op OK. De veranderende cellen blijven 
immers onveranderd; 

12. Je wijzigt de waarde van de cel $B$3 in 0,04 en je klikt op 
TOEVOEGEN; 

13. Je tikt de naam in voor je volgend scenario: 
Spaarmogelijkheid3. Je zorgt voor aangepaste tekst in het vak 
van Opmerkingen: intrestvoet 3% en kapitaal 7000 en je 
klikt op OK; 

14. Je wijzigt de waarde van de veranderende cellen in 0,03 en 7000 
en je klikt op TOEVOEGEN; 

15. Je tikt de naam in van je vierde scenario: Spaarmogelijkheid4. 
Je zorgt voor aangepaste tekst in het vak van Opmerkingen: 
intrestvoet 4% en kapitaal 7000 en je klikt op OK; 

16. Je wijzigt de waarde voor de cel $B$3 in 0,04 en de waarde voor 
de cel $B$5 blijft 7000; 
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17. Je klikt op OK; 
18. Je klikt op tenslotte op SLUITEN. Je hebt nu alle mogelijke scenario’s 

gemaakt. 

19. Bewaar je document onder de naam Scenariovoorbeeld. 

 

  Gebruik zinvolle namen voor je verschillende scenario’s. 

1.3 Hoe gebruik je een scenario 
Veronderstel dat je wil weten hoeveel je maandelijks moet sparen om na 5 jaar 
7000 € gespaard te hebben tegen een intrestvoet van 3%. Dit is je derde 
scenario. Je wil dus de cijfers van je derde scenario in je werkblad weergegeven 
zien. Je kan dit bekomen door in het menu van scenariobeheer je derde 
scenario aan te duiden en te klikken op de knop van WEERGEVEN. 

 20. Open eventueel je document Scenariovoorbeeld; 

21. Kies in het menu EXTRA - SCENARIOBEHEER…; 
22. Klik op de derde scenarionaam namelijk Spaarmogelijkheid3; 
23. Klik op de knop van WEERGEVEN; 
24. Klik op de knop van SLUITEN; 
25. Je werkblad ziet er nu als volgt uit: 

 
26. Bewaar je document onder de naam Scenariobeheer. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.01 - Autoverhuur 

1.4 Een bestaand scenario wijzigen 
Je kan de waarden van bestaande scenario’s natuurlijk achteraf ook wijzigen. In 
je derde scenario wil je de intrestvoet van 0,03 wijzigen in 0,02. Je kan in het 
menu van scenariobeheer de knop WIJZIGEN gebruiken om een bestaand 
scenario te wijzigen. 

 27. Open het document 10.00 - Scenariobeheer 
28. Kies in het menu EXTRA - SCENARIOBEHEER…; 
29. Klik op de derde scenarionaam namelijk Spaarmogelijkheid3; 
30. Klik op de knop BEWERKEN…; 
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31. Je wijzigt de scenarionaam en de veranderende cellen niet. Je past 
uiteraard de tekst bij Opmerkingen: aan. Je wijzigt hier de tekst 3% 
in 2%. Je klikt vervolgens op de knop OK; 

32. Je wijzigt de waarde van de eerste veranderende cel namelijk $B$3 
in 0,02; 
Opmerking: je mag ook 2% intikken, Excel wijzigt dan de ingetikte 
tekst zelf in 0,02; 

33. Klik op de knop WEERGEVEN; 
34. Klik op de knop SLUITEN; 
35. Je werkblad ziet er nu als volgt uit: 

 
36. Bewaar je document.  

 

1.5 Een overzicht van al je scenario’s afdrukken 
Als je gebruik maakt van de knop WEERGEVEN in het scenariovenster kan je 
telkens één scenario in je werkblad weergeven. Wil je een overzicht van alle 
mogelijke scenario’s dan kan je dit laten maken door Excel in een nieuw blad via 
de knop SAMENVATTING in je scenariovenster. 

 37. Open eventueel het document 10.00 - Scenariovoorbeeld en kies 
in het menu EXTRA – SCENARIOBEHEER…; 

38. Klik op de knop SAMENVATTING; 
39. Duid de cel B8 aan bij het tekstvak van Resultaatcellen:. Je wil immers 

weten wat het effect is van de veranderende waarden in de cel B8; 

 
40. Klik op OK; 
41. Excel maakt een nieuw werkblad met de naam Scenario-samenvatting. 

Dit blad ziet er als volgt uit: 
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42. Met de knoppen + en - bij de rij- en kolomkoppen kan je details open en 

dichtvouwen; 
Klik je op het + teken naast rijnummer 3 dan krijg je de omschrijvingen 
van de scenario’s te zien: 

 
43. Bewaar je document.  

 

  In je Scenario-samenvatting zie je adressen van de veranderende cellen en de 
resultaatcellen. Wanneer je via het menu INVOEGEN - NAAM zinvolle namen 
geeft aan deze cellen dan worden deze gebruikt in de Scenario-samenvatting. 

  

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.01 – Lening. 

 

1.6 Verschillende scenario’s samenvoegen en gebruiken 
Het kan gebeuren dat je een aantal scenario’s op een bepaald werkblad hebt 
gemaakt. Een collega heeft echter voor dezelfde situatie ook een aantal 
mogelijke scenario’s ontwikkeld. Excel biedt je de mogelijkheid om scenario’s 
samen te voegen uit verschillende bestanden en binnen één bestand uit 
verschillende werkbladen. Zo kan je al deze scenario’s binnen één werkblad 
weergeven en gebruiken. Je kan er ook één samenvatting van maken. 
Om scenario’s uit verschillende overeenkomstige werkmappen samen te 
voegen moet je deze wel eerst openen. 
 

 1. Open het bestand 10.00 – Samenvoegscenario. In dit 
document vind je twee scenario’s. Je kan die twee scenario’s 
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bekijken en weergeven via het menu EXTRA - SCENARIOBEHEER…; 

2. Open ook het bestand 10.00 – Scenariovoorbeeld; 
3. Kies het menu EXTRA – SCENARIOBEHEER…; 
4. Klik op de knop SAMENVOEGEN…. Je krijgt volgend venster: 

 
5. De scenario’s die je wenst samen te voegen bevinden zich in blad1. 

Klik op de knop van OK; 
6. Je krijgt dan volgend venster: 

 
7. Klik op Spaarmodel1; 
8. Klik op de knop WEERGEVEN; 
9. Klik op de knop van SLUITEN; 

10. Je werkblad ziet er dan als volgt uit: 
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11. Bewaar je document en sluit het. 
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Stappenplan 

 Maken van een scenario 

• Tik je gegevens en formules in het werkblad in. 

• Kies in het menu voor EXTRA – SCENARIOBEHEER…. 

• Klik op de knop TOEVOEGEN. 

• Tik een zinvolle scenarionaam in. 

• Selecteer de veranderende cellen en klik op OK. 

• Tik de scenariowaarden in en klik op TOEVOEGEN indien je nog een 
scenario hebt of klik op OK indien geen scenario meer hebt. 

• Klik op de knop SLUITEN. 

 Een scenario weergeven 

• Kies in het menu EXTRA – SCENARIOBEHEER…. 

• Klik op het scenario dat je wil weergeven. 

• Klik op de knop WEERGEVEN. 

• Klik op de knop SLUITEN. 

 Een scenario wijzigen 

• Kies in het menu van EXTRA – SCENARIOBEHEER…. 

• Klik op het scenario dat je wil wijzigen. 

• Klik op de knop van BEWERKEN. 

• Klik op de knop OK. 

• Wijzig de waarden voor één of meerdere cellen uit je scenario 

• Klik op de knop OK. 

• Klik op de knop SLUITEN 

 Een scenario verwijderen 

• Kies in het menu van EXTRA – SCENARIOBEHEER…. 

• Klik op het scenario dat je wil verwijderen. 

• Klik op de knop VERWIJDEREN. 

• Klik op de knop SLUITEN. 

 Een overzicht van je scenario’s afdrukken 

• Kies in het menu EXTRA – SCENARIOBEHEER…. 

• Klik op de knop SAMENVATTING. 

• Duid de resultaatcellen aan. 

• Klik op OK. 
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 Scenario’s samenvoegen 

• Open indien nodig het document dat de scenario’s bevat die je aan je 
huidige scenario’s wil toevoegen. 

• Selecteer opnieuw het blad dat je scenario’s bevat. 

• Kies in het menu EXTRA - SCENARIOBEHEER. 

• Klik op de knop SAMENVOEGEN. 

• Selecteer de map en het werkblad dat de scenario’s bevat die je wil 
samenvoegen. 

• Klik op OK. 

• Klik op de knop SLUITEN. 
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Hoofdstuk 2 De functie Doelzoeken 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• De functie Doelzoeken gebruiken 

2.1 Wat doet de functie Doelzoeken 
Met de functie Doelzoeken kan je er voor zorgen dat het resultaat van een 
formule die verwijst naar andere cellen een bepaalde waarde bevat. Je rekent 
op deze manier naar een bepaalde waarde. Je moet de waarde van een andere 
cel veranderen om in de resultaatcel een bepaalde waarde te krijgen. De functie 
doelzoeken helpt je hierbij. 

2.2 Hoe werkt de functie Doelzoeken 
Je tikt in de verschillende cellen de waarden in die je nodig hebt voor je formule. 
Daarna maak je de formule die de nodige celverwijzingen bevat. Plaats de 
celaanwijzer op de cel die de formule bevat en kies in het menu EXTRA – 
DOELZOEKEN…. 
Je krijgt dan volgend dialoogkader: 

 
Dit dialoogkader bevat drie tekstvakken die je kan invullen: 

• Cel instellen: de cel die een bepaalde waarde moet bevatten nadat je op 
OK hebt geklikt; 

• Op waarde: je tikt hier de gewenste waarde in die de cel uiteindelijk moet 
bevatten; 

• Door wijzigen van cel: welke cel mag een andere waarde krijgen om het 
gewenste resultaat te bekomen? 

Nadat je op OK hebt geklikt zal Excel je een waarde voorstellen (indien er een 
waarde wordt gevonden). Dit venster zou er zo kunnen uitzien: 
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Als je op OK klikt komt de gevonden waarde in de cel terecht. Klik je op 
ANNULEREN dan blijft de waarde die in de cel stond behouden. 
Eerste praktijkvoorbeeld: 

 1. Een leerling uit het middelbaar onderwijs heeft in het eerste 
trimester 43 op 80 behaald voor het vak wiskunde, in het tweede 
trimester behaalde hij 27 op 80. De leerling wil weten hoeveel 
punten hij in het derde trimester moet halen om geslaagd te zijn 
voor het vak wiskunde. Ook in het derde trimester is het maximum 
voor wiskunde 80. Hij moet dus in totaal 120 op 240 punten 
hebben; 

2. Tik in de cel A1 het woordje 1 trimester, de cel daaronder tik je 
2 trimester, de cel daaronder 3 trimester. In de cel B1 tik je 
43, in de cel B2 het cijfer 27; 

3. In de cel B4 maak je de formule =SOM(B1:B3) door op het icoontje 
van autosom te klikken; 

4. Je plaatst de celaanwijzer in de cel B4; 
5. Kies in het menu EXTRA – DOELZOEKEN…. Je krijgt volgend 

dialoogkader: 

 
6. De cel die een andere waarde moet krijgen is de cel B4. Dit wordt 

correct voorgesteld; 

7. Klik in het tekstvak Op waarde: en tik daar het getal 120 in; 

8. In het onderste tekstvak tik je B3 in of duidt je de cel B3 aan; 

 
9. Klik op OK; 

10. Je krijgt volgend resultaat: 
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11. Klik op OK; 
12. In de cel B4 vinden we de waarde 120, in de cel B3 het cijfer 50. 

De leerling in kwestie zal dus 50 op 80 moeten behalen om 
geslaagd te zijn voor het vak wiskunde; 

13. Bewaar en sluit je werkmap. 

 
Tweede praktijkvoorbeeld: 

 1. Je bent jarig en je wil een feestje geven voor al je vrienden en 
kennissen. Je hebt een zaal gehuurd voor 200 €, je hebt een disk 
jockey ingehuurd voor 150 €. Je hebt een traiteur gecontacteerd 
voor het feestje. Hij wil zorgen voor drank en toastjes aan 30 € per 
persoon. Op je genodigdenlijst staan in totaal 50 personen. 
Als je de berekeningen maak kom je op een behoorlijke som. Je wil 
echter maximum 1500 € spenderen. Je zal dus opnieuw moeten 
gaan onderhandelen over het bedrag per persoon dat de traiteur je 
mag aanrekenen. Wat is het maximum bedrag per persoon dat de 
traiteur mag rekenen zodat je niet boven je budget komt? 

2. In een nieuw blad tik je het volgende in : 

 
3. In de cel B5 maak je volgende formule =B3*B4; 

4. In de cel B6 maak je de som door volgende formule toe te passen 
=B1+B2+B5. Je krijgt volgend resultaat: 
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5. In de cel B6 moet echter het maximum bedrag komen dat je wilt 

spenderen namelijk 1500; 
6. Plaats de celaanwijzer in de cel B6; 

14. Kies in het menu EXTRA – DOELZOEKEN…. Je krijgt volgend 
dialoogkader: 

 
15. De cel die een andere waarde moet krijgen is de cel B6. Dit wordt 

correct voorgesteld; 

16. Klik in de het tekstvak Op waarde: en tik daar het getal 1500 in; 

7. In het onderste tekstvak tik je B4 in of je duidt de cel B4 aan; 

 
8. Klik op OK. Je krijgt dan volgend resultaat: 
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9. Klik op OK; 

10. Je mag dus maximum 23 € per persoon aan de traiteur spenderen, 
anders zal je het budget overschrijden; 

11. Bewaar de werkmap onder de naam Feest en sluit de werkmap. 

 

  In het tekstvak “Door wijzigen van cel” moet verwijzen naar een cel die een getal 
bevat, verwijzingen naar een cel die een formule bevat geeft een 
foutboodschap. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.02 – Lenen. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.02 – Computerwinkel. 

2.3 Doelzoeken en grafieken 
Wanneer je een grafiek maakt aan de hand van cijfermateriaal, dan zal de 
grafiek veranderen als je de cijfers verandert. Het omgekeerde gebeurt ook, 
wanneer je de grafiek wijzigt dan wijzigen ook de cijfers. Heb je een grafiek 
gemaakt en het cijfermateriaal dat je gebruikt voor de grafiek zijn formules dan 
zal je automatisch in het venster van doelzoeken terechtkomen, wanneer je de 
grafiek wilt wijzigen. 

 1. Je wil de omzetcijfers van je bedrijf uitgesplitst per regio. Tik de 
gegevens in zoals hieronder: 
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2. In de cel E1 tik je het woordje totaal; 

3. In de cel daaronder maak je de som van de omzet : 
=SOM(B2:D2); 

4. In rij 3 bereken je het procentuele aandeel van de omzet van de 
regio ten opzichte van de totale omzet. In de cel B3 maak je 
volgende formule: =B2/$E$2. Kopieer deze formule ook naar C3 
en D3; 

5. Wijzig de getalopmaak van het bereik B3:D3 naar Percentage met 
twee decimalen; 

6. Klik op OK, je krijgt nu volgend resultaat: 

 
7. Selecteer de cellen B1 tot en met D1, hou de Ctrl-toets ingedrukt en 

selecteer ook de cellen B3 tot en met D3; 
8. Kies het menu INVOEGEN – GRAFIEK…; 
9. Klik onmiddellijk op VOLTOOIEN; 

10. Je krijgt dan volgende grafiek op scherm: 
 

 
11. Klik op de blauwe staaf van Vlaanderen; 
12. Klik nog eens op de blauwe staaf van Vlaanderen. Je hebt nu enkel 

de staaf van Vlaanderen geselecteerd; 
13. Je wil het procentueel aandeel van Vlaanderen verhogen tot 50%. 

Sleep bovenaan het reekspunt naar boven tot aan de lijn van 50%; 
14. Je krijgt nu het volgende dialoogkader van Doelzoeken; 
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; 

15. In het tekstvak Door wijzigen van cel: tik je B2 in of je duidt de cel 
B2 aan: 

; 
16. Klik op OK. Je krijgt dan volgend dialoogkader: 

; 
17. Klik op OK; 
18. Je krijgt volgend resultaat op je scherm, Excel zoekt de waarde die 

het meest overeenkomt met de gestelde voorwaarden: 

 
19. Bewaar de werkmap onder de naam Omzet en sluit je werkmap.  

 

  Doelzoeken kan slechts één cel wijzigen, duidt dus nooit een cellenbereik aan 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.02 - Grafiek doelzoeken. 
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Stappenplan 

 Gebruiken van het menu van Doelzoeken… 

• Tik je gegevens en formules in het werkblad. 

• Selecteer de cel die de te zoeken waarde moet bevatten. 

• Kies in het menu EXTRA – DOELZOEKEN… 

• Klik in het tekstvak Op waarde: en tik de waarde in die moet gevonden 
worden. 

• Klik in het tekstvak Door wijzigen van cel: en tik het adres in van de cel 
die mag gewijzigd worden. 

• Klik op OK. 

• Klik nogmaals op OK. 

 Gebruik van Doelzoeken in grafieken. 

• Klik op het blad dat de grafiek bevat gebaseerd op formules. 

• Klik tweemaal (niet dubbelklikken) op het grafiekonderdeel dat je wijzigen. 

• Vergroot of verklein het grafiekonderdeel dat je geselecteerd hebt. 

• In het tekstvak Door wijzigen van cel: tik je het adres in van de cel die 
mag gewijzigd worden. 
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Hoofdstuk 3 De Oplosser 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• de oplosser gebruiken en wijzigen 
• de resultaten van de oplosser afdrukken 
• de resultaten van de oplosser bewaren 

3.1 Wat doe je met de oplosser 
Met Doelzoeken is het dus mogelijk snel een waarde bij een gewenste uitkomst 
te zoeken. Je bent echter beperkt tot het wijzigen van één cel. Bij Doelzoeken is 
het ook niet mogelijk om bijvoorbeeld aan te geven dat een bepaalde cel alleen 
gehele getallen mag bevatten of niet negatief mag zijn. Voor dergelijke 
zwaardere toepassingen heeft Excel de Oplosser voorzien. Je kan de Oplosser 
ook gebruiken om maximum of minimum waarden te zoeken. 

  De Oplosser is een invoegtoepassing. Bij een volledige installatie van Excel 
bevindt de opdracht zich in het menu Extra. Is dat niet het geval, kies dan in het 
menu Extra – Invoegtoepassingen - Invoegtoepassing Oplosser in de lijst met 
invoegtoepassingen. 

De Oplosser biedt de mogelijkheid om aan te geven waaraan de in te vullen 
waarde moet voldoen. Behalve het bepalen van een opgegeven uitkomst is het 
ook mogelijk minimale en maximale waarden te bepalen. Hierdoor is het 
ondermeer mogelijk om via de Oplosser een “break even point” te berekenen. 
Met behulp van de Oplosser kunnen, in tegenstelling tot het Doelzoeken, 
meerdere variabelen opgegeven worden. De oplosser roep je op via het menu 
EXTRA – OPLOSSER…. 

 
Dit dialoogvenster bevat volgende onderdelen: 
 
Cel bepalen: 
Cel die de opgegeven waarde moet krijgen. 
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Gelijk aan: 
Hier kan je het gewenste resultaat opgeven. Het is ook mogelijk aan te geven 
dat een maximum of een minimum waarde moet berekend worden. 
Door verandering cel: 
Cel(len) waarvan de waarde moet gewijzigd worden om het aangegeven 
resultaat te bekomen. 
Restricties: 
Hier kan je beperkingen opgeven. Je gebruikt daarvoor de knop Toevoegen. 
Met behulp van de knoppen Wijzigen en Verwijderen is het mogelijk de 
voorwaarden respectievelijk te wijzigen en te verwijderen. 
Na het invullen van het dialoogkader kan de Oplosser geactiveerd worden met 
behulp van de knop Oplossen. Afhankelijk van de berekeningen kan het 
bepalen van een gewenste waarde enige tijd in beslag nemen. De Oplosser 
kan een oplossing voorstellen maar het kan ook gebeuren dat de Oplosser 
geen oplossing vindt. 
Dan krijg je bijvoorbeeld volgend venster indien er een oplossing is gevonden: 

 
Of wanneer er geen oplossing is gevonden: 

 
Je kan nu zelf beslissen of je de uitkomst in het werkblad wil behouden 
(Oplossing behouden) of niet (Oorspronkelijke waarden herstellen). 

 1. Open het document met 10.00 – Garnaalsoep; 
2. In dit document vind je de kostprijsberekening voor 10 liter 

garnaalsoep. De uiteindelijke kostprijs per liter bedraagt € 18. Dit is 
veel te duur de prijs per liter mag maximaal € 8  bedragen. Je kan 
er minder garnalen in doen, 2 kg is echter het absolute minimum of 
je kan goedkopere garnalen zoeken, € 4  de kg is echter de laagste 
prijs die je eventueel zou kunnen bedingen op de markt. Je koopt je 
garnalen in de groothandel en ze worden er enkel per kilo verkocht 
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en de prijs betreft werkt men er niet met cijfers na de komma. Een 
andere mogelijkheid is een kok te zoeken die sneller en goedkoper 
werkt. 1 uur aan de soep werken is echter het absolute minimum en 
je verwacht dat je geen kok kan vinden die voor minder dan 30 € 
per uur werkt. Een kok inhuren kan enkel per uur en niet per 
minuut. Het loon van een kok is steeds een getal zonder cijfers na 
de komma; 

3. Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER…; 
4. In het dialoogvenster selecteer je de cel D12 in het tekstvak van Cel 

bepalen:; 
5. In het tekstvak Door verandering cel: duid je de cellen B3,C3,B10 

en C10 aan (denk aan de Ctrl-toets!); 
6. Je klikt bij het keuzerondje van Waarde: en je tikt in het tekstvak 

ernaast het cijfer 8; 

7. Je klikt op de knop van TOEVOEGEN. Je krijgt dan volgend 
dialoogkader: 

 
8. Je duidt bij het tekstvak Celverwijzing: de cel B3 aan, je kiest voor 

groter dan of gelijk aan >= en bij Restrictie: tik je de waarde 2. Je 
klikt daarna op TOEVOEGEN; 

9. Je duidt bij het tekstvak Celverwijzing: de cel C3 aan, je kiest voor 
groter dan of gelijk aan >= en bij Restrictie: tik je de waarde 4. Je 
klikt daarna op TOEVOEGEN; 

10. Je duidt bij het tekstvak Celverwijzing: de cel B10 aan, je kiest voor 
groter dan of gelijk aan >= en bij Restrictie: tik je de waarde 1. Je 
klikt daarna op TOEVOEGEN; 

11. Je duidt bij het tekstvak Celverwijzing: de cellen B10 en C10 aan, je 
kiest int. Je klikt daarna op TOEVOEGEN; 

12. Je duidt bij het tekstvak Celverwijzing: de cellen B3 en C3 aan, je 
kiest int. Je klikt daarna op TOEVOEGEN; 

13. Je duidt bij het tekstvak Celverwijzing: de cel C10 aan, je kiest voor 
groter dan of gelijk aan >= en bij Restrictie: tik je de waarde 30. Je 
klikt tenslotte op OK. In het dialoogkader zal je nu het volgende 
terugvinden: 
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14. Je klikt op OPLOSSEN; 
15. Je krijgt dan volgend dialoogkader: 

. 
Excel heeft immers een oplossing gevonden; 

16. Klik op OK zodat de je de oplossing in je werkblad krijgt. Je ziet 
volgende cijfers in je werkblad: 

 
17. Het kan gebeuren dat je in de oplossing ondanks het feit dat je 

gehele getallen hebt gevraagd in de restricties er cijfers na de 
komma in je oplossing voorkomen. Om dit te vermijden moeten we 
in de opties van de oplosser de tolerantiegrens op 0 plaatsen. 
Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER…; Klik op de knop OPTIES… 
In het tekst van Tolerantie tik je het cijfer 0. Klik op OK. Klik op 
OPLOSSEN en klik vervolgens op OK.  
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18. Bewaar en sluit de werkmap. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.03 - Lege koekendoos. 

 

 1. Open het document 10.00 – Pretpark; 
2. In dit document vind je de personeelsbezetting voor volgende week. 

Ieder personeelslid werkt 5 opeenvolgende dagen en heeft 2 dagen 
vrijaf. In plan A zijn er drie personeelsleden die zondag en maandag 
verlof hebben en die dus werken van dinsdag tot en met zaterdag. In 
plan B zijn er zes werknemers die maandag en dinsdag vrijaf hebben 
en de andere dagen werken. Plannen C tot en met G werden op 
dezelfde manier uitgewerkt. 

3. In de cel F12 vind je de formule die berekent hoeveel werknemers er 
de zondag zullen aanwezig zijn, namelijk 18. In de cel ernaast hoeveel 
werknemers er de maandag zullen aanwezig zijn enz.; 

4. In rij 14 vind je hoeveel werknemers je iedere dag nodig hebt; 
5. Het loon voor iedere werknemer is hetzelfde namelijk 45 €. De 

bedoeling is zo goedkoop mogelijk te werken. De cel D17 met het 
totale loon moet zo laag mogelijk zijn. Je moet wel de minimum 
bezetting halen die je nodig te hebt iedere dag. 
De personeelsleden werken allen voltijds, cijfers na de komma kunnen 
niet voorkomen en negatieve waarden uiteraard ook niet; 

6. Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER…; 
7. In het dialoogvenster duid je de cel D17 in het tekstvak van Cel 

bepalen:; 
8. In het tekstvak Door verandering cel: duid je de cellen D4 tot en met 

D10  aan; 
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19. Je klikt bij het keuzerondje van Min en je tikt in het tekstvak ernaast het 
cijfer 0. 

9. Je klikt op de knop van TOEVOEGEN. Je krijgt dan volgend 
dialoogkader: 

 
10. Bij Celverwijzing: duid je de cellen D4 tot en met D10 aan; 

Je kiest bij het vakje van het vergelijkingsteken de keuze int (hiermee 
kies je voor gehele getallen of integers). Je dialoogkader ziet er dan als 
volgt uit: 

 
Je klikt vervolgens op de knop van TOEVOEGEN; 

11. Bij Celverwijzing: duid je opnieuw de cellen D4 tot en met D10 aan; 
Je kiest bij het vakje van het vergelijkingsteken de keuze >= (groter of 
gelijk aan)en bij Restrictie: tik je het cijfer 0. 

 
Je klikt vervolgens op de knop van TOEVOEGEN; 

12. Bij Celverwijzing: duid je de cellen F12 tot en met L12 aan. 
Je kiest bij het vakje van het vergelijkingsteken de keuze >= (groter of 
gelijk aan)en bij Restrictie: duid je de cellen F14 tot en met L14 aan. Je 
dialoogkader ziet er dan als volgt uit: 

 
Je klikt op OK. Het dialoogkader van de oplosser ziet er als volgt uit: 
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Je klikt op de knop van OPLOSSEN. De oplosser heeft een oplossing 
gevonden: 

 
We klikken op OK. Je werkblad geeft dan het resultaat van de 
oplosser: 

13. Je stelt vast dat je 25 werknemers nodig hebt. Je hebt echter slechts 
23 personeelsleden in dienst. Je zal dus een bijkomende restrictie 
moeten inbouwen; 

14. Je kiest opnieuw het menu van EXTRA – OPLOSSER…; 
15. Je klikt op de knop van TOEVOEGEN 
16. Je duidt de cel D12 aan, je kiest voor <= en bij Restrictie: tik je het 
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getal 23; 

 
17. Je klikt op OK. Je krijgt dan volgend venster: 

18. Je klikt op de knop van OPLOSSEN. Je krijgt nu volgend dialoogkader: 

 
19. Je klikt op OK. 
20. bewaar en sluit het document. 

 

  De Oplosser vindt niet altijd een oplossing, zelfs al vermoed je dat er een 
oplossing moet zijn. Wijzig in dat geval eens de startwaarden van sommige 
cellen of indien mogelijk versoepel de restricties. 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.03 – Snoep. 

3.2 Oplossingen bewaren 
Als de Oplosser voor een probleem verschillende oplossingen biedt, is het 
handig de verschillende waarden op te slaan voor een eventueel later 
(her)gebruik. Je kan immers verschillende mogelijkheden bedenken, een model 
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waarbij je restricties voor de hoeveelheden oplegt en een ander model met 
restricties voor de prijs bijvoorbeeld. 
Een eerste mogelijkheid bestaat erin de resultaten als een scenario op te slaan. 
Dit doe je door te klikken op de knop Scenario opslaan…. 
Daarnaast biedt de Oplosser je ook de mogelijkheid om modellen op te slaan. 
Je kunt de instellingen van het dialoogvenster Parameters Oplosser vastleggen 
in een model. De gegevens worden dan eigenlijk opgeslagen in een cellenbereik 
in de werkmap. 
Als het dialoogvenster Parameters Oplosser ingevuld is, kan je op de knop 
Opties klikken. Het volgende dialoogvenster verschijnt. 

 
Klik op de knop Model opslaan… om de huidige waarden te bewaren. Het 
programma vraagt dan om een celbereik waar de gegevens kunnen 
weggeschreven worden. 

 
Een opgeslagen model kan je achteraf, op dezelfde manier, weer oproepen via 
de knop Model laden… . Je selecteert dan gewoon de cellenreeks waar de 
gegevens bewaard zijn. 

3.2.1 Het model opslaan. 

 1. Open het document 10.00 – Garnaalsoep1; 
2. Je wil de huidige instellingen van de Oplosser bewaren, je wil 

immers nog een tweede oplossing uittesten; 
3. Je kiest voor het menu EXTRA – OPLOSSER; 
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4. Je klikt op de knop Opties; 
5. je klikt vervolgens op de knop Model opslaan…; 
6. Je duidt vervolgens de cel A20 aan; 
7. Je klikt op OK; 
8. Je klikt nogmaals op de knop OK; 
9. De waarden van de Oplosser worden bewaard vanaf de cel A20 tot 

en met A26; 

 
10. Je krijgt het dialoogkader Parameters Oplosser; 
11. Je klikt op de restrictie $C$10 >=30; 

12. Je klikt op de knop van wijzigen en wijzigt het getal 30 in 40; 

13. Je klit op de knop van OK; 
14. Je klikt op de knop Oplossen; 
15. Je klikt tenslotte op OK. De gevonden oplossing staat in je 

werkblad. Je wil echter terug de vorige oplossing; 
16. Je kiest voor het menu EXTRA – OPLOSSER…; 
17. Je klikt op de knop Opties; 
18. Je klikt op de knop Model laden…; 
19. Je duidt nu het modelgebied A20 tot en met A28 aan (enkel de 

linkerbovenhoekcel volstaat niet). Bevestig met OK Je krijgt dan 
volgend dialoogvenster: 

 
20. Je klikt op de knop OK; 
21. Je klikt nogmaals op de knop van OK; 
22. In het venster van de Parameters Oplosser staan de waarden die je 

er eerder hebt geplaatst. Je klikt op de knop Oplossen en je hebt 
terug de vorige oplossing; 
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23. Bevestig met OK; 
24. Bewaar en sluit je document. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.03 – Snoepmodel. 

3.2.2 Een scenario van je oplossingen bewaren 
Wanneer je waarden hebt ingegeven in het venster van de oplosser, kan je de 
oplosser een oplossing laten berekenen rekening houdende met de restricties. 
Wanneer je op de knop van oplossen hebt geklikt en de oplosser heeft een 
oplossing gevonden dan komen er andere cijfers in één of meerdere cellen. Je 
kan die gevonden waarden opslaan in een scenario. Je kan dit scenario dan 
gebruiken zoals eerder beschreven in het hoofdstuk van scenariobeheer. 
 

 1. Open het document 10.00 – Garnaalsoep2; 
2. Wijzig de cel B10 in 4; 
3. Kies het menu van Extra – Oplosser; 
4. Klik op de knop van oplossen; 
5. Je krijgt nu volgend dialoogvenster 

 
6. Klik op de knop van scenario opslaan… 
7. Tik in het volgend venster de naam voor je scenario namelijk 

gevonden waarden en klik op de knop van Ok 

 
8. Klik nogmaals op de knop van OK; 

9. Wijzig de cel B10 in 4; 

10. Wijzig de cel C10 in 50; 

11. Kies het menu van EXTRA – SCENARIOBEHEER; 
12. Klik op de knop van weergeven in volgend VENSTER: 
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13. Klik op de knop van Sluiten. Je hebt je oorspronkelijke oplossing 

terug. Meerdere scenario’s zijn uiteraard mogelijk. 
14. Sluit en bewaar je werkmap. 

 

 
 

  Maak oefening 10.03 Snoepscenario uit de oefenmap 

 

3.2.3 Rapporten 
Het maken van een rapport laat je toe om de bevindingen van de Oplosser vast 
te leggen. Een rapport bevat de uitkomsten en de ingevoerde instellingen. Elke 
oplossing krijgt een eigen rapport dat op een eigen tabblad geplaatst wordt. 
Er zijn drie soorten rapporten: 

Antwoord rapport De doelcel en de veranderlijke cellen worden 
opgenomen samen met de begin- en eindwaarden. 
Restricties en informatie hierover worden eveneens 
opgenomen. 

Gevoeligheid rapport Dit rapport geeft informatie over de gevoeligheid van 
de doelcel t.o.v. wijzigingen in de restricties. Het 
rapport bestaat uit twee delen: één voor de variabele 
cellen en één voor de restricties. 

Let wel: indien je integer-restricties gedefinieerd hebt, 
wordt dit rapport niet opgemaakt. 

Limieten rapport Dit rapport geeft aan in welke mate de waarden in de 
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variabele cellen kunnen gewijzigd worden zonder de 
restricties te breken. Voor elke variabele cel maakt het 
rapport een overzicht van de optimale waarde, de 
laagste en de hoogste waarde die kunnen gebruikt 
worden zonder de restricties te breken. 

 

 1. Open het document 10.00 – garnaalsoep3; 

2. Wijzig de cel B10 in 4; 

3. Wijzig de cel B3 in 6; 

4. Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER; 
5. Klik op de knop van Oplossen; 
6. Klik in het rechtse gedeelte van het dialoogvenster bij het rapport 

Antwoord; 

 
7. Klik op de knop van Ok. Je krijgt nu een extra werkblad met de naam 

Limietrapport 1. Dit blad bevat volgende informatie: 

8. Sluit en bewaar je document. 
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Stappenplan 

 Een oplossing zoeken met de Oplosser. 

• Tik je gegevens en formules in het werkblad in. 

• Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER…. 

• In het tekstvak van Cel bepalen: tik je het adres van de cel in die een 
bepaalde waarde moet krijgen. 

• Bij Gelijk aan: maak je een keuze en je tikt eventueel een waarde in het 
tekstvak van Waarde:. 

• In het tekstvak van Door verandering cel: duid je de cellen aan die mogen 
wijzigen. 

• Klik bij Toevoegen als er restricties zijn en vul deze in. 

• Klik op de knop van Oplossen. 

• Kies om de oplossing te behouden of de oorspronkelijke waarden te 
herstellen. 

• Klik op de knop van OK. 

 Een model van de oplosser bewaren. 

• Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER…. 

• Klik op de knop Opties. 

• Klik op de knop Model opslaan…. 

• In het tekstvak Selecteer modelgebied duid je een lege cel aan in je 
werkblad. 

• Klik op OK. 

 Een model van de oplosser laden. 

• Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER. 

• Klik op de knop Opties. 

• Klik op de knop Model laden…. 

• In het tekstvak Selecteer modelgebied selecteer je de cellen waar je 
model staat. 

• Je klikt op OK. 

• Je klikt nogmaals op OK 

• Je klikt op de knop van Oplossen of Sluiten. 

• Heb je gekozen voor Oplossen dan kan je kiezen om de oplossing te 
behouden of de oorspronkelijke waarden te herstellen. 

• Klik op de knop van OK. 

 Een scenario van de oplossing maken. 



Excel 2003 Oplosmethodes 35 

 

• Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER…. 

• Klik op de knop Oplossen. 

• Klik op de knop van Scenario opslaan…. 

• Tik een scenarionaam in. 

• Klik op de knop OK. 

• Klik nogmaals op de knop OK. 

 Een rapport van je oplossing maken. 

• Kies het menu van EXTRA – OPLOSSER…. 

• Klik op de knop Oplossen. 

• Klik in het rechtse gedeelte van het venster een rapport aan. 

• Klik op de knop OK. 
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Hoofdstuk 4 De tabelsimulatie 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• een tabelsimulatie uitvoeren 
• weet je wat een rij-invoercel is 
• weet je wat een kolominvoercel is 
 

4.1 Hoe werkt de tabelsimulatie 
De kracht van een werkblad bestaat erin dat telkens als gegevens waarmee een 
formule wordt berekend wijzigen, het resultaat van deze formule wordt 
herrekend. Het nieuwe resultaat overschrijft het oude resultaat. In bepaalde 
situaties kan dit vervelend zijn. Soms is het wenselijk een overzicht te verkrijgen 
van een aantal resultaten. 
Met Excel is het mogelijk een tabel te maken van herberekende resultaten. 
Veronderstel dat je een hypothecaire lening wilt aangaan van 25 000 € met een 
looptijd van 20 jaar en een intrestvoet van 7 %. Als je deze gegevens invoert in 
een Excel werkblad en je past de functie BET() toe dan krijg je volgend 
resultaat: 

 
Indien je het geleende bedrag wijzigt in 20 000 €, zal de formule herrekend 
worden. In cel C7 verschijnt het nieuwe resultaat namelijk -1.887,86 €.  
Je wenst echter een overzicht te krijgen van de verschillende resultaten bij een 
veranderlijk geleend bedrag, in je werkblad zie je nu immers niet meer het terug 
te betalen bedrag indien je 25 000 € leent. Het menu van DATA – TABEL… laat je 
toe de verschillende resultaten in een tabel te plaatsen. 
Wanneer je het menu DATA – TABEL… oproept dan krijg je volgend venster: 

 
Rij-invoercel: hier verwijs je naar de cel die je gebruikt hebt in je oorspronkelijke 
formule waarvan je waarden in een rij hebt geschreven. 
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Kolominvoercel: hier verwijs je naar de cel die je gebruikt hebt in je 
oorspronkelijke formule waarvan je waarden in een kolom hebt geschreven. 
Vooraleer je het menu van DATA – TABEL… kan gebruiken zal je dus eerst een rij 
en/of een kolom met waarden moeten invullen. Indien je waarden in een kolom 
plaatst dan plaats je in de rechtse naastliggende kolom de originele formule of 
een verwijzing ernaar (cel schuin boven de eerste waarde). Indien je waarden in 
een rij en kolom plaatst dan plaats je de formule (of een verwijzing naar de 
originele formule) boven de eerste waarde in de kolom en links van de waarden 
in de rij. 
Om het menu van DATA – TABEL… te gebruiken moet je eerst, de waarden die je 
in de kolom en/of rij hebt ingetikt, de formule en de plaats waar Excel de 
resultaten van de data tabel mag plaatsen, selecteren. 
Wanneer je het menu van DATA – TABEL… hebt toegepast krijg je als resultaat 
een matrixformule bijvoorbeeld {=Tabel(C3)} of {=Tabel(C5;C3)}. Je kunt nu 
alleen alle formules samen verwijderen of aanpassen. Het is onmogelijk één 
formule te wissen. Door het feit dat slechts één formule wordt gebruikt in een 
tabel bespaar je geheugenruimte. 

 Wanneer je werkt met een kolominvoercel kan je eventueel meerdere formules in 
je bereik opnemen indien ze allen verwijzen naar dezelfde kolominvoercel. Je 
tabel zal er dan als volgt uitzien: 

 

 
Praktijkvoorbeeld met één variabele: 

 1. Je wenst de totale winst te kennen bij een variërende winstmarge in 
de veronderstelling dat je steeds evenveel van je producten zal 
kunnen verkopen. 
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2. Tik de gegevens in zoals hieronder: 

 
3. In C4 maak je de formule =C2*C3; 

4. In C5 maak je de formule =C4*C1; 

5. Je wil weten wat je totale winst zou zijn bij een variërende 
winstmarge tussen 15 en 25 %. In de cel A10 tik je 15%, in de cel 
daaronder 16%. Je selecteert de twee cellen en je voert deze 
formule door tot in de cel A20; 

6. In de cel B9 maak je een formule die verwijst naar de cel C5 
namelijk =C5; 

7. Je selecteert het bereik vanaf de cel A9 tot en met de cel B20; 
8. Je kiest het menu DATA – TABEL…. In het dialoogkader dat je krijgt 

tik je bij de Kolominvoercel: (de verschillende winstmarges staan 
immers in een kolom) C3; 

 
en je klikt op OK; 

9. Je krijgt dan volgend resultaat: 
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10. In de cellen B10 tot en met B20 vind je telkens dezelfde formule 

namelijk {=TABEL(;C3)}; 
11. Probeer eens de cel B11 te wissen. Dit zal mislukken; Je kan enkel 

het volledige matrixgebied van B10 tot en met B20 wissen; 
12. Bewaar je document en sluit het. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.04 – Appartementverhuur. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 10.04 – Verhuurkantoor. 

 

  Wanneer je werkt met een kolom- en rij-invoercel kan je slechts 1 formule in je 
tabel opnemen. Je tabel zal er dan als volgt uitzien: 

  Hieronder de waarden van de rij-invoercel 

 formule       

       

       

       

Hiernaast 
de 
waarden 
van de 
kolom-
invoercel 

       
 

 

Resultaat tabel  
2 variabelen 
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Praktijkvoorbeeld met twee variabelen. 

 1. Je wenst de totale winst te kennen bij een variërende winstmarge 
(van 15 tot 25 % met een stijgingspercentage van 1 %) en een 
variërend aantal stuks dat je kan verkopen (namelijk van 100 tot 
150 met een groei per 10 stuks); 

2. Open het document met de naam 10.00 - Tabelsimulatie; 

3. Vanaf de cel A10 tot en met de cel A20 vind je de verschillende 
winstmarges; 

4. Vanaf de cel B9 tot en met de cel G9 vind je de mogelijke aantallen 
namelijk van 100 tot en met 150; 

5. In de cel A9 maak je de formule die verwijst naar de cel C5, de 
formule die je moet gebruiken is =C5; 

6. Je selecteert vervolgens vanaf de cel A9 tot en met G20. 
7. Je kiest vervolgens voor het menu DATA – TABEL.. . Je krijgt nu het 

dialoogkader van tabel. De rij- invoercel is de cel C3, je duidt deze 
aan (de winstmarge), de kolominvoercel is de cel C1. Je klikt bij 
Kolominvoercel: en je duidt de cel C1 aan; 

 
8. Je klikt op OK en je krijgt dan volgende tabel: 

 
9. Bewaar je document en sluit het. 

 

  Als je een cel wijzigt die geen invoercel is, wordt de tabel uiteraard aangepast.. 
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  Maak uit de oefenmap Oefening 10.04 – Immo. 



42 Oplosmethodes Excel 2003 

 

Stappenplan 

 Maken van een tabelsimulatie met 1 invoercel. 

• Tik je gegevens en formules in het werkblad in. 

• Plaats in een kolom de waarden waarvoor je een tabel wilt maken. 

• Links schuin erboven plaats je de formule(s) of de formuleverwijzing(en). 

• Je selecteer de kolom met waarden en de cel(len) met de formules als 
één geheel. 

• Je kiest het menu Data – Tabel. 

• Je tikt in het tekstvak van de kolom – invoercel het celadres in van de cel 
naar dewelke je verwijst in je oorspronkelijke formule voor de waarden die 
in een kolom staan. 

• Je klik op de knop Ok.  

 Maken van een tabelsimulatie met 2 invoercellen. 

• Tik je gegevens en formules in het werkblad in. 

• Plaats in een kolom en een rij de waarden waarvoor je een tabel wilt 
maken. 

• Boven de kolom met waarden en links van de rij met waarden maak je de 
formule of de formuleverwijzing voor de tabel. 

• Je selecteer de kolom met waarden en de rij met waarden als één geheel 
dus inclusief de formule. 

• Je kiest het menu Data – Tabel. 

• Je tikt in het tekstvak van de rij – invoercel het celadres in van de cel naar 
dewelke je verwijst in je oorspronkelijke formule voor de waarden die in 
de rij staan. 

• Je tikt in het tekstvak van de kolom – invoercel het celadres in van de cel 
naar dewelke je verwijst in je oorspronkelijke formule voor de waarden die 
in een kolom staan. 

• Je klik op de knop Ok.  
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OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

 

 

SYMBOLEN 

 a. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 

 



Excel 2003 Gegevensbanken 5 

 

 

INHOUD 

Hoofdstuk 1 Sorteren 7 

1.1 Inleiding ............................................................................................................7 

1.1.1 Begrippen .........................................................................................................7 

1.1.2 Titels blokkeren ................................................................................................8 

1.1.3 Hoe selecteren? ...............................................................................................8 

1.2 Sorteren............................................................................................................8 

1.2.1 Sorteren via de knoppen ..................................................................................8 

1.2.2 Sorteren via het menu ......................................................................................9 

Hoofdstuk 2 Selecties via Formulier en Autofilter 12 

2.1 Formulier ........................................................................................................12 

2.2 Autofilter .........................................................................................................14 

2.3 Automatische filter via het menu van Data - Lijst............................................17 

Hoofdstuk 3 Selecties via Uitgebreid filter 20 

3.1 Inleiding ..........................................................................................................20 

3.2 Vergelijkende criteria......................................................................................20 

3.2.1 Voorbereiding: invullen van de criteria ...........................................................20 

3.2.2 Filteren in de lijst ............................................................................................22 

3.2.3 Gefilterde gegevens kopiëren.........................................................................24 

3.3 Berekende criteria ..........................................................................................27 

3.3.1 Voorbereiding: invullen van de criteria ...........................................................27 

3.3.2 Het filteren zelf ...............................................................................................28 

Hoofdstuk 4 Overzichten 31 

4.1 Een overzicht maken......................................................................................31 

4.2 Overzichten wissen ........................................................................................33 

Hoofdstuk 5 Subtotalen 36 

Hoofdstuk 6 Databasefuncties 42 

6.1 Begrippen bij het gebruik van databasefuncties .............................................42 

6.2 DBGEMIDDELDE(database;veld;criteria) ......................................................43 



6 Gegevensbanken Excel 2003 

 

6.3 DBAantal(database;veld;criteria) ................................................................... 44 

6.4 DBAantalC(database;veld;criteria)................................................................. 46 

6.5 DBSOM(database;veld;criteria) ..................................................................... 46 

6.6 DBMIN(database;veld;criteria)....................................................................... 48 

6.7 DBMAX(database;veld;criteria)...................................................................... 48 

6.8 DBLEZEN(database;veld;criteria) .................................................................. 48 

Hoofdstuk 7 Draaitabellen en -grafieken 52 

7.1 Een voorbeeld van een draaitabel ................................................................. 52 

7.2 Een draaitabel maken op één Excellijst ......................................................... 53 

7.2.1 Een eenvoudige draaitabel maken ................................................................ 53 

7.2.2 Een draaitabel maken door de velden te slepen in de Wizard ....................... 57 

7.2.3 Bijwerken van de gegevens in de draaitabel.................................................. 60 

7.2.4 Draaitabel wijzigen......................................................................................... 61 

7.2.5 Het draaitabelveld van de gegevensitems ..................................................... 67 

7.2.6 Groeperen...................................................................................................... 69 

7.3 Een draaitabel maken op meerdere Excellijsten............................................ 71 

7.4 Een draaigrafiekrapport (met draaitabelrapport) maken. ............................... 78 

7.4.1 Enkele belangrijke instellingen van de draaitabel. ......................................... 82 

 



 

 

Hoofdstuk 1 Sorteren 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• gegevens sorteren 

1.1 Inleiding 

1.1.1 Begrippen 
Een database in Excel is een tabel die bestaat uit kolommen (velden) en rijen 
(records). 
In een kolom staan steeds gelijkaardige gegevens (bijvoorbeeld in de D-kolom uit 
onderstaande figuur staan aankoopprijzen, met in de eerste cel de veldnaam). 
In een rij staan alle gegevens van één element uit de database (bijvoorbeeld in de 
18° rij alle gegevens omtrent het product babymelk). 
Een database bevat geen lege rijen of kolommen. De eerste rij is de veldnamenrij, 
onmiddellijk gevolgd door de records. 
Voorbeelden van datalijsten zijn personeelslijsten, adreslijsten, lijsten met namen en 
punten van studenten. Hieronder zie je een datalijst met zuivelproducten: 
 

 
 

  In bepaalde kolommen van een lijst komt dikwijls dezelfde tekst voor. Automatisch 
Aanvullen zorgt ervoor dat je niet telkens dezelfde tekst moet intikken. De 
standaardinstelling kan je eventueel wijzigen in het menu via de optie EXTRA - OPTIES 
-  BEWERKEN (Automatisch aanvullen voor celwaarden activeren). 

 

  In bepaalde kolommen van een lijst wil je misschien de invoer beperken (enkel 
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datums, kiezen uit een lijst…). Denk aan het menu DATA - VALIDEREN...  

 

  Met de knop  OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN kan je op een eenvoudige manier de 
opmaak in lijsten bijwerken. Je kiest de cel of kolom met de juiste opmaak, je klikt op 
de knop met het verfborsteltje (naast de muisaanwijzer krijg je een verfborsteltje) en 
je klikt op de cel of kolom waarop je de opmaak wil plakken. 
Een dubbelklik op de knop met het verfborsteltje laat toe meerdere keren na elkaar 
de opmaak te plakken (tot je op Escape drukt of de knop weer uitdrukt). 

 

1.1.2 Titels blokkeren 
Bij het schuiven met de schuifbalken is het handig als de veldnamenrij steeds op het 
scherm zichtbaar blijft. In erg brede lijsten wil je soms ook enkele kolommen blijven 
zien bij het naar rechts schuiven. 
Klik in de meest linkse cel onder de veldnamenrij als je enkel horizontaal een deel 
van je lijst wil bevriezen. Kies dan de menuoptie VENSTER - TITELS BLOKKEREN. 
Als je zowel horizontaal als verticaal wil blokkeren, kies dan de cel onder en rechts 
van de plaats waar je de blokkering wil. Kies eveneens de menuoptie VENSTER - 
TITELS BLOKKEREN. 
Een titelblokkering opheffen doe je op dezelfde plaats in het menu. Merk op dat na 
blokkeren de menubenaming verandert in VENSTER - TITELBLOKKERING OPHEFFEN. 
 

  Een venster splitsen in een aantal deelvensters kan ook. Dit kan horizontaal, 
verticaal of beide tegelijk. Je selecteert de cel waar je een ander venster wil beginnen 
en je kiest in het menu voor VENSTER - SPLITSEN. In elk deelvenster krijg je dan 
schuifbalken zodat je makkelijk kan kiezen welke rijen of kolommen je wil zien (niet 
noodzakelijk de bovenste of de meest linkse zoals bij blokkeren). 
Een venster splitsen en blokkeren kan niet gelijktijdig. 

 

1.1.3 Hoe selecteren? 
Bij het werken met lijsten is het overbodig zelf de lijst te selecteren. Alle 
databasecommando’s worden uitgevoerd op het volledige gegevensbereik, dit is tot 
aan de eerstvolgende lege rij of kolom. Vandaar dat er geen lege rijen of kolommen 
mogen voorkomen in de lijst. 
Indien er uitzonderlijk toch geselecteerd moet worden, zorg er dan voor dat alle 
gegevens die sámen horen in de selectie zitten! 

1.2 Sorteren 

1.2.1 Sorteren via de knoppen 

Er staan twee sorteerknoppen op de standaardwerkbalk:   en . 
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De werking van deze knoppen is als volgt. Je klikt in het werkblad in één cel die tot 
de lijst behoort. Klik op één van beide knopjes en de gegevens worden oplopend of 
aflopend gesorteerd volgens de kolom van de actieve cel. 
Leestekens, zoals aanhalingstekens, liggend streepje, spatie… komen bij het 
sorteren vóór de letters. Lege cellen komen steeds achteraan. 

1.2.2 Sorteren via het menu 
Wens je te sorteren op meerdere kolommen dan moet je werken via het menu DATA - 
SORTEREN… 
Je krijgt de mogelijkheid om 3 sorteersleutels in te geven. Bij gebruik van meer dan 
één sorteersleutel worden rijen met identieke gegevens in de eerst gesorteerde 
kolom verder gesorteerd op de tweede en eventueel de derde sleutel. 
Excel herkent meestal de veldnamenrij van een lijst en kleurt de te sorteren records, 
maar niet de veldnamenrij. Mocht het voorstel van Excel niet correct zijn dan kan je 
dit onderaan in het dialoogvenster aanpassen (Het gegevensbereik bevat Een/Geen 
veldnamenrij): 
 

 
 
Onder de knop OPTIES... zijn er nog enkele instellingen: 

 

Bij de sorteervolgorde kan je behalve Standaard ook 
een keuze maken uit een aantal sorteerlijsten. 
Standaard is Excel niet hoofdlettergevoelig bij het 
sorteren, dit kan je via de opties wijzigen. 
Standaard zal Excel van boven naar onder sorteren, 
dit kan echter ook van links naar rechts sorteren. 
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 1. Open de map 11.00 – Database; 
2. Plaats de cursor in kolom B; 

3. Klik op de knop  en de lijst wordt gesorteerd volgens naam; 
4. Je wil een lijst volgens leverancier en binnen dezelfde leverancier volgens 

aankoopprijs gesorteerd: 
Kies DATA – SORTEREN…; 

5. Kijk na of de veldnamenrij werd herkend (zie kleurverschil); 
Pas eventueel aan (Het gegevensbereik bevat een veldnamenrij); 

6. Kies als eerste sorteersleutel leverancier (oplopend); 
7. Kies als tweede sorteersleutel aankoopprijs (oplopend); 
8. Bevestig met OK; 
9. Selecteer A1:G1 en druk op de knop  VET; 

10. Selecteer de kolommen A:G en sleep op een scheidingsstreepje tussen de 
kolomkoppen tot je een breedte 15 hebt; 

11. Selecteer kolom A en druk op de knop  CENTREREN; 
12. Klik op de knop  OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN; 

Klik op kolomkop G en dezelfde opmaak uit de kolom A wordt toegepast; 
13. Selecteer opnieuw kolom A; 

Dubbelklik op de knop  OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN; 
Klik op kolomkop F; 
Sleep over kolomkoppen C tot D; 

14. Druk op Esc om het symbool van het verfborsteltje naast de muisaanwijzer 
weer te verwijderen; 

15. Sluit de map zonder opslaan. 

 
  Maak Oefening 11.01 - Sorteren. 
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Stappenplan 

 Sorteren van lijsten 

• Selecteer één cel in het veld waarop je wil sorteren en druk in de 
standaardwerkbalk op de knop  of . 

• Selecteer één cel in de lijst en kies voor de menuoptie DATA – SORTEREN… waar je 
de instellingen kan nakijken en de sorteersleutels invullen. 

 



 

 

Hoofdstuk 2 Selecties via Formulier en Autofilter 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je records selecteren via 
• Formulier 
• Autofilter 
Soms heb je uit een database maar een beperkt aantal records nodig. Bijvoorbeeld 
uit een adressenlijst wil je enkel de inwoners van een bepaalde gemeente, uit een 
personeelslijst wil je de nieuwe personeelsleden van de laatste drie maanden 
selecteren. Er zijn twee eenvoudige manieren om deze records te bekomen: 

2.1 Formulier 
Met deze methode krijg je de gevraagde records één na één op het scherm. Het 
formulier kan interessant zijn om gegevens te raadplegen en te wijzigen. Je kan hier 
ook nieuwe records toevoegen. 
Als de cursor in de lijst staat is, krijg je via de menuoptie DATA – FORMULIER… het 
eerste record te zien: 
 

 
 
Met het schuifbalkje of met de knoppen Volgende zoeken en Vorige zoeken kan je 
andere records opvragen (zonder dat een beperking werd ingesteld). Je kan de 
gegevens in een veld aanpassen. Je dient wel te bevestigen met Enter waarna 
meteen het volgend record getoond wordt. 
Wil je niet élk record te zien krijgen dan zal je eerst op de knop CRITERIA moeten 
drukken waarna je kan opgeven wat je wenst. Je kan daarbij gebruik maken van 
jokertekens (? en *) en andere tekens (=, <, >, <=, >=, <>): 
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Voor tekstvelden: 

? 
 
 
 
* 

Eén enkel willekeurig tekstteken op de positie van het 
vraagteken: 
Bijvoorbeeld met p?t bekom je uit de lijst pit, pet, put, piet en  
preitaart enkel de eerste drie. 
Vele willekeurige teksttekens: 
Bijvoorbeeld met p*t krijg je de vorige lijst helemaal. 

Voor elk type veld (numeriek of tekst): 

= 
> 
< 
>= 
<= 
<> 

is gelijk aan 
is groter dan 
is kleiner dan 
is groter dan of gelijk aan 
is kleiner dan of gelijk aan 
is verschillend van 

 

 1. Open de map 11.00 - Database; 
2. Positioneer je in de lijst; 
3. Kies DATA – FORMULIER…; 

Je krijgt de gegevens van het eerste record te zien. 
4. Klik een aantal keren op de knop VOLGENDE ZOEKEN; 

Je krijgt telkens een volgend record uit de lijst te zien. 
5. Plaats het schuifblokje weer bovenaan; 

Het eerste record is weer zichtbaar. 
6. Klik op de knop CRITERIA; 

Je ziet het dialoogvenster om de selectiecriteria in te vullen. 
7. Vul in het veld leverancier unilever in; 
8. Klik op de knop VOLGENDE ZOEKEN, eventueel VORIGE ZOEKEN; 

Je krijgt enkel de records van leverancier unilever te zien. 
9. Klik op de knop CRITERIA; 

10. Klik op de knop WISSEN om de vorige criteria te verwijderen; 
11. Vul in het veld magazijn b? in om alle records uit de B-magazijnen te 

doorlopen; 
12. Klik op de knop VOLGENDE ZOEKEN, eventueel VORIGE ZOEKEN tot je record 

nummer 6 ziet; 
13. Wijzig de verkoopprijs van 1,86 naar 1,92 en bevestig met Enter; 
14. Sluit het dialoogvenster en laat het document op je scherm staan; 
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2.2 Autofilter 
Met deze methode zal je alle records bekomen die voldoen aan je selectiecriteria. Je 
kan het resultaat uitprinten, kopiëren, gebruiken in een mailing… AutoFilter is de 
snelste en eenvoudigste manier om selecties te maken. 
Zet de cursor in een willekeurige cel in de lijst en vink DATA - FILTER - AUTOFILTER 
aan in het menu. Na elke veldnaam verschijnen er knoppen met autofilterpijlen. Met 
de uitschuifpijl naast de veldnaam kan je een selectie maken. 
 

 
 

Merk op dat elke uitschuifpijl volgende mogelijkheden biedt: 
Oplopend sorteren 
Aflopend sorteren 

Alle categorieën: de selectie voor dit veld vervalt 
Top 10…: hoogste of laagste numerieke waarden 
Aangepast…: om meer complexe of diverse voorwaarden voor eenzelfde veld te combineren 
De verschillende waarden van dat veld 
Lege cellen: indien aanwezig in dat veld 
Niet-lege cellen: indien aanwezig 

Na een selectie (in het voorbeeld leverancier inza) wordt het resultaat meteen 
getoond: 
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Merk op dat de pijl en de rijnummers blauw worden. Enkel de records waarin 
leverancier inza voorkomt worden getoond. De overige zijn verborgen. 
Je kan binnen dit resultaat nog verder filteren op een ander veld. 
Op de statusbalk wordt het aantal gefilterde records vermeld. 
Voor een meer uitgebreide selectie kan je meerdere criteria invullen onder 
(Aangepast…): 

 
 
Voor numerieke velden kan je de grootste of kleinste waarden uit een veld bekomen 
door te kiezen voor (Top 10…). Met het resultaat van een vorige filter wordt hierbij 
geen rekening gehouden, Excel werkt voor de Top 10 altijd op de volledige lijst. 
 

 
 
Om alle gegevens opnieuw zichtbaar te maken kan je in het menu kiezen voor DATA -
 FILTER, ALLES WEERGEVEN. Om de filter volledig uit te schakelen kies je het menu 
DATA - FILTER en vink je AutoFilter uit. De autofilterpijlen verdwijnen uit de lijst. 
 

 15. Plaats je in de lijst en vink onder DATA - FILTER de AutoFilter aan; 
16. Klap de uitschuifpijl bij leverancier open, kies (Aangepast…) en kies is 

niet gelijk aan union, bevestig met OK 
Je bekomt volgend resultaat: 
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17. Klap de uitschuifpijl bij leverancier open en kies [Alle categorieën]; 
18. Klap de uitschuifpijl bij verkoopprijs open; 

Kies (Top 10…) en vul in Onder 7 Items 
Je bekomt de 7 goedkoopste zuivelproducten: 

 
19. Klap de uitschuifpijl bij verkoopprijs open en kies [Alle categorieën]; 
20. Klap de uitschuifpijl bij groep open en kies voor 1; 
21. Klap de uitschuifpijl bij magazijn open en kies voor a4; 

Je bekomt de melkproducten uit magazijn a4: 

 
22. Begin een nieuwe map; 
23. Typ in de cel A1 de titel Melkproducten uit magazijn a4; 
24. Ga terug naar de map 11.00 - Database en kopieer het resultaat van de 

laatste filter naar de nieuw begonnen map (vanaf cel A3); 
25. Maak de cel A1 vet, evenals de veldnamen in de derde rij; 

Pas de kolombreedtes aan; 
Je bekomt volgend resultaat: 

26. Ga terug naar de map 11.00 - Database; 
27. Kies in het menu DATA - FILTER - ALLES WEERGEVEN; 
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28. Sluit in één keer beide werkmappen zonder opslaan: hou de Shift-toets 
ingedrukt en selecteer BESTAND - ALLES SLUITEN. 

2.3 Automatische filter via het menu van Data - Lijst 
Je kan ook de automatische filter activeren via het menu DATA - LIJST - LIJST MAKEN…. 
Wanneer je de autofilter op deze manier activeert zie je de filterknoppen wanneer de 
celaanwijzer zich in de lijst bevindt. Verplaats je de celaanwijzer naar een cel buiten 
de lijst dan verdwijnen de filterknoppen. Je krijgt bovendien een extra werkbalk LIJST 
wanneer de celaanwijzer in de lijst staat. 
Het lijstbereik wordt automatisch met een blanco rij uitgebreid zodat je probleemloos 
nieuwe rijen aan de tabel kan toevoegen zonder het lijstbereik opnieuw te moeten 
aanduiden. Vooraan de blanco rij vind je een * (in het blauw). Via de werkbalk LIJST 
krijg je de mogelijkheid om snel totalen, gemiddelden en andere toe te voegen aan 
de kolom rekening houdende met de eventuele criteria. Onder de laatste kolom wordt 
onmiddellijk de som van de gegevens gemaakt. Indien de laatste kolom tekst bevat 
wordt de functie Aantal toegepast in plaats van de functie Som. 
Ja kan het menu van LIJST terug uitschakelen via de menuoptie DATA - LIJST - 
CONVERTEREN NAAR BEREIK. 
 

 1. Open de map 11.00 – Database; 
2. Positioneer je in de lijst; 
3. Kies het menu DATA - LIJST - LIJST MAKEN…; 

Je krijgt volgend dialoogkader: 
 

 
4. Je klikt hier op de knop OK. De lijst bevat immers kopteksten; de volledige 

lijst en een blanco rij worden automatisch geselecteerd; 
5. Voeg op rij 22 vanaf A22 volgende gegevens toe:  

21;koffie;1,79;1,25;union;a7;5; het lijstbereik wordt automatisch 
uitgebreid. 

6. Je klikt in de werkbalk LIJST op de knop  
Je krijgt nu een extra rij in het lijstbereik. In de meest linkse kolom van de 
extra rij staat het woordje Totaal. In de laatste kolom in de cel G24 staat het 
cijfer 49. Dit is de som van de cijfers in kolom G. 

7. Klik in de cel G24. Er verschijnt een driehoekje naast de cel. Klik op dit 
driehoekje. Je krijgt nu de keuze uit een aantal functies: 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 11.02 - Verkoop1 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.02 - Selecteren 
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8. Kies hier voor Aantal, je krijgt nu het aantal groepen namelijk 21; 
9. Klik in de cel C24 en selecteer via het filterknopje de gemiddelde 

verkoopprijs, namelijk 1,77.  
10. Klik op het filterknopje naast leverancier en kies voor inza. Je krijgt nu enkel 

de rijen van inza en ook het gemiddelde van de verkoopprijzen voor inza 
namelijk 1,64; 

11. Je kan tenslotte de lijstfunctie terug uitschakelen. Je kiest in de werkbalk 
LIJST op het pijltje naast Lijst. Je kiest in dit menu CONVERTEREN NAAR 
BEREIK. Je krijgt dan volgend dialoogvenster: 
 

 
12. Je klikt op JA; 
13. Sluit het document zonder te bewaren. 
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Stappenplan 

 Een selectie maken waarbij één record ineens wordt getoond 

• Selecteer één cel in de database. 

• Kies in het menu voor DATA - FORMULIER. 

• Druk op de knop CRITERIA en vul de selectiecriteria in. 

• Druk op de knop VOLGENDE ZOEKEN en/of VORIGE ZOEKEN om te bladeren. 

 Een selectie maken waarbij alle resultaatrecords worden getoond 

• Selecteer één cel in de database. 

• Vink in het menu de optie DATA - FILTER - AUTOFILTER aan. 

• Klap een uitschuifpijltje open en kies het gewenste of bepaal onder AANGEPAST 
wat gewenst wordt. 

Doe het vorige eventueel voor diverse velden. 

• De automatische filter kan ook geactiveerd worden via DATA - LIJST - LIJST MAKEN… 

 



 

 

Hoofdstuk 3 Selecties via Uitgebreid filter 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• de criteria invullen voor een selectie (vergelijkende en berekende criteria) 

• uitgebreid filteren in de lijst 

• een selectie kopiëren naar een andere locatie 

3.1 Inleiding 
Een iets ingewikkelder maar krachtiger manier om records te filteren uit een tabel is 
het Uitgebreid filter. Met deze filter kan je bovendien het resultaat onmiddellijk 
kopiëren naar de gewenste bestemming. Je zal deze manier van filteren gebruiken 
wanneer de automatische filter geen oplossing biedt. 

Bij een Uitgebreid filter worden de criteria in het werkblad opgenomen. Het is 
misschien minder gebruiksvriendelijk dan wanneer je de criteria kan invullen in een 
dialoogvenster maar deze werkwijze biedt extra mogelijkheden. 
Criteria worden ingevuld onder de gekopieerde veldnamen (vergelijkende criteria) of 
ze kunnen het resultaat zijn van een berekening in het werkblad of de werkmap 
(berekende criteria). 

3.2 Vergelijkende criteria 

3.2.1 Voorbereiding: invullen van de criteria 

3.2.1.1 Ruimte voor een criteriumbereik 
Eerst en vooral moet je het werkblad aanpassen. Je moet immers plaats maken voor 
de criteria. Voorzie dus een aantal lege rijen boven de lijst en kopieer de veldnamen 
naar de eerste rij zoals in de figuur hierna. De titels van de kolommen moeten 
immers identiek zijn als die van de database als je werkt met vergelijkende criteria. 

Dit gebied wordt het criteriumbereik. Hier vul je de selectiecriteria in, rechtstreeks 
onder de betrokken velden, dit betekent op de tweede rij. Je vult bijvoorbeeld in E2 
union in als je enkel de records wil van leverancier union. 
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  Je kan de criteria ook rechts van de bestaande tabel maken maar dat is vaak niet zo 
overzichtelijk. Je kan ze ook in een apart blad plaatsen (en eventueel gebruik maken 
van benoemde cellen). 

 

3.2.1.2 Inhoud van de criteria 
Bij vergelijkende criteria moeten de waarden terug te vinden zijn in de tabel. 

Je hebt volgende mogelijkheden:  
intikken van een waarde : het ingetikte moet in het betrokken veld voorkomen; 
>  groter dan een bepaalde waarde; 
>= groter of gelijk aan een bepaalde waarde; 
< kleiner dat een bepaalde waarde; 
<= kleiner of gelijk aan een bepaalde waarde; 
<> verschillend van een bepaalde waarde 

Je kan voor tekst ook gebruik maken van de jokertekens ? en *. Een vraagteken (?) 
vervangt één willekeurig karakter op de plaats van het vraagteken. Een sterretje (*) 
vervangt een groep van karakters op de plaats van het sterretje. 

  Een willekeurig aantal karakters bij het gebruik van het jokerteken * kan ook nul 
karakters betekenen. 

 

3.2.1.3 Plaats van de criteria 
Criteria op eenzelfde rij moeten tegelijk vervuld worden. Dit heet een EN-relatie. 
In onderstaand voorbeeld (waar je meteen al het resultaat ziet) moeten de records 
een leverancier bevatten met de naam inza EN het magazijn moet a4 zijn. Deze twee 
voorwaarden moeten tegelijk aanwezig zijn in de geselecteerde records. 

Ruimte voor de 
criteria 
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Criteria over meerdere rijen kunnen afzonderlijk vervuld zijn. Dit heet een OF-relatie. 
In onderstaand voorbeeld (waar je meteen al het resultaat ziet) moeten de records 
een leverancier bevatten met de naam inza OF het magazijn moet a4 zijn. Eén van 
de twee voorwaarden moet aanwezig zijn in de geselecteerde records. Dit probleem 
kan je niet meer oplossen met de automatische filter. Wanneer je met de 
automatische filter criteria instelt op verschillende velden zijn het altijd EN-relaties. 

 

 

3.2.2 Filteren in de lijst 
Om de uitgebreide filter toe te passen, sta je best in de lijst en kies je in het menu 
voor DATA - FILTER - UITGEBREID FILTER…  
Bij Actie duid je aan hoe je de uiteindelijke selectie wilt weergeven: je kan de 
gegevens in de database zelf filteren of je kan de selectie kopiëren naar een andere 
locatie. Deze locatie duid je aan bij de optie Kopiëren naar andere locatie. 
Het Lijstbereik wordt door Excel zelf voorgesteld als je in de database staat op het 
moment dat je het menu van uitgebreid filteren oproept. Dit kan indien nodig 
aangepast worden. 
Het Criteriumbereik duid je zelf aan (in het voorbeeld A1:G2). 
Als je geen dubbele records wil zien, vink je het vakje Alleen unieke records aan. 
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Na OK bekom je volgend resultaat: 

 

Op de statusbalk zie je hoeveel records gefilterd werden. 

In het menu DATA - FILTER staat tussen AUTOFILTER en UITGEBREID FILTER… de menu-
optie ALLES WEERGEVEN. Als je hierop klikt, worden na een filterbewerking alle 
records opnieuw zichtbaar. 

  Vanaf het moment dat er een criteriumbereik ingevoerd wordt, geeft Excel dit gebied 
de naam Criteria. Via de menuoptie BEWERKEN - GA NAAR of met F5 kan je de 
invoegpositie naar dit gebied verplaatsen. 

 

 1. Open de map 11.00 – Database; 

2. Voeg bovenaan vijf lege rijen in; 

3. Kopieer de kolomtitels van rij 6 naar de eerste rij; 

4. Je wil de producten bekomen van alle leveranciers behalve jacky. 
Vul het selectiecriterium <>jacky in onder de juiste veldnaam (in E2); 

5. Selecteer een willekeurige cel in de tabel en kies in het menu DATA - FILTER - 
UITGEBREID FILTER…; 

6. Je wil in de tabel zelf filteren; 
Controleer of het lijstbereik juist ingevuld werd ($A$6:$G$26); 
Selecteer het criteriumbereik van $A$1 tot en met $G$2; 

7. Bevestig met OK; 
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Excel selecteerde 17 records (de records van leverancier jacky worden 
verborgen): 
 

 
 

8. Kies in het menu DATA - FILTER - ALLES WEERGEVEN; 

9. Laat de gegevens op je scherm staan; 

 

3.2.3 Gefilterde gegevens kopiëren 
Tot nu toe heb je de filteropdrachten enkel kunnen bekijken. Via de uitgebreide filter 
kan je de gefilterde records ook meteen kopiëren naar een andere plaats op je 
werkblad. Dit doe je door in het dialoogvenster van uitgebreid filter het keuzerondje 
KOPIËREN NAAR ANDERE LOCATIE te kiezen. 
Je kan de begincel aanduiden waar het resultaat moet komen, dan krijg je álle 
velden. Of je kan vooraf in de werkmap aanduiden welke velden je wil, en waar het 
resultaat moet komen (= het ophaalbereik). Let op: álle gegevens in en onder het 
ophaalbereik zullen verwijderd worden (ook als die celruimte niet nodig is voor het 
resultaat)! 

 10. Wis in de cel E2 het vorig selectiecriterium; 
Vul in D2 een nieuw criterium in >=2 om alle records met een aankoopprijs 
groter of gelijk aan 2 te filteren; 

11. Ga in de tabel staan en selecteer in het menu DATA - FILTER - UITGEBREID 
FILTER…; 

12. Kies onder ACTIE voor KOPIËREN NAAR ANDERE LOCATIE; 

13. Controleer of het lijstbereik juist ingevuld werd; 
Controleer of het criteriumbereik juist ingevuld werd; 
Duid onder KOPIËREN NAAR de cel A30 aan, dit is de begincel vanaf waar je 
het resultaat wenst; 

14. Druk op OK en je krijgt volgend resultaat: 
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15. Wis de gegevens in A30:G35; 

16. Tik in de cellen B30:D30 respectievelijk volgende veldnamen in: naam, 
aankoopprijs, magazijn; 

17. Ga in de tabel staan en selecteer in het menu DATA - FILTER - UITGEBREID 
FILTER…; 

18. Kies onder ACTIE voor KOPIËREN NAAR ANDERE LOCATIE; 

19. Controleer lijstbereik en criteriumbereik; 
Duid onder KOPIËREN NAAR de cellen $B$30:$D$30 aan; 

20. Klik op OK voor het resultaat: 

 
21. Laat de gegevens op je scherm staan; 

 

  Vanaf het moment dat je een celverwijzing hebt ingevoerd in het tekstvak van 
KOPIËREN NAAR geeft Excel dit gebied de naam Ophalen. Via de menuoptie 
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BEWERKEN - GA NAAR of met F5 kan je de invoegpositie naar dit gebied verplaatsen. 

 
In het dialoogvenster van uitgebreid filter is er ook een aankruisvakje ALLEEN UNIEKE 
RECORDS. Als je dit aanvinkt, tref je in de gefilterde lijst of de plaats naar waar je 
kopieert geen dubbele records meer aan. 

 22. Wis het resultaat in B30:D35; 
Wis ook de ingevulde criteria (niet de veldnamen); 

23. Je wil een lijstje maken van de diverse leveranciers en dat vanaf K1; 
Vul in K1 de veldnaam leverancier in; 

24. Ga in de tabel staan en selecteer in het menu DATA - FILTER - UITGEBREID 
FILTER…; 

25. Kies onder ACTIE voor KOPIËREN NAAR ANDERE LOCATIE; 

26. Controleer of het lijstbereik juist ingevuld werd; 
Wijzig het criteriumbereik in E1:E2; 
(een lege cel E2 komt overeen met geen criteria instellen); 

27. Duid onder KOPIËREN NAAR de cel K1 aan; 
Vink ALLEEN UNIEKE RECORDS aan; 
Klik op OK om te filteren; 

28. Je wil alle producten bekomen met een aankoopprijs groter dan 1, van alle 
leveranciers waarvan de leveranciersnaam begint met un; 
Breng de criteria correct in: 
 

 
 

29. Selecteer in het menu DATA - FILTER - UITGEBREID FILTER…; 
Controleer lijstbereik en criteriumbereik; 

30. Bevestig met OK en je bekomt volgend resultaat: 
 

 
31. Zorg ervoor dat alle records weer zichtbaar worden; 

32. Je wil alle producten bekomen met een aankoopprijs groter dan 1, behorende 
tot groep 2 of 3, en kopiëren naar een andere locatie. 
Vul de criteria correct in: 
 

 
 



Excel 2003 Gegevensbanken 27 

 

 

33. Ga naar DATA - FILTER - UITGEBREID FILTER…; 
Klik op het keuzerondje KOPIËREN NAAR ANDERE LOCATIE; 

34. Controleer lijstbereik en criteriumbereik; 
Duid bij KOPIËREN NAAR de cel A30 aan; 

35. Klik op OK en dit wordt het resultaat: 
 

 
 

36. Sluit de map zonder opslaan. 

 

3.3 Berekende criteria 
Tot nu toe werkte je steeds met voorwaarden die rechtstreeks uit de tabel kwamen. 
In het Uitgebreid filter kan je ook berekende criteria opnemen. Bij berekende 
voorwaarden selecteer je op basis van een formule. 

3.3.1 Voorbereiding: invullen van de criteria 

3.3.1.1 Voorbeeld 
In de figuur hierna wil men alle records filteren waarvan het verschil tussen 
verkoopprijs en aankoopprijs groter is dan 50 cent. 
Ergens in het werkblad wordt dus het criterium geplaatst: 
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3.3.1.2 Inhoud 
In het criteriumbereik werk je met een berekend criterium (een formule!). 
In dergelijke formules vind je steeds een verwijzing naar één of meerdere cel(len) uit 
het eerste record: in dit geval de cellen C2 en D2. Dergelijke berekeningen zijn 
steeds logische formules met als resultaat WAAR of ONWAAR. 

De eerste rij van het berekend criterium mag geen veldnaam uit de tabel bevatten. 
Je mag zelf tekst bedenken die boven de formule komt, of de cel boven de formule 
leeg laten. 

3.3.1.3 Plaats 
Net zoals bij vergelijkende criteria kan je de waarden op een zelfde rij plaatsen (een 
EN-relatie) of op diverse rijen (een OF-relatie). 

3.3.2 Het filteren zelf 
Is identiek als bij een vergelijkend criterium. Je kan rechtstreeks in de lijst filteren, of 
je kan ergens in je werkblad het resultaat ophalen. 
 

 1. Open de map 11.00 – Database; 

2. Vul in cel A23 een nieuwe titel in: Producten die meer dan 50 cent 
winst opleveren:; 

3. Voer in A24 het criterium in: =C2-D2>0,5 

lijstbereik 

criteriumbereik 

ophaalbereik 
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Verbreed de kolom zodat de tekst ONWAAR verschijnt; 

4. Zet de cursor in de lijst en kies DATA - FILTER - UITGEBREID FILTER… 
Controleer het lijstbereik; 
Duid als criteriumbereik A23 tot en met A24 aan; 

5. Na bevestiging worden 8 records gefilterd; 
Het resultaat op het scherm ziet er als volgt uit: 
 

 
6. Sluit de map zonder bewaren. 

 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 11.03 – België 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.03 – Adressen1 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.03 – Verkoop2 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.03 – Verkoop3 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.03 – Adressen2 
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Stappenplan 

 Uitgebreid filteren in lijst 

• Tik in vrije cellen naast elkaar veldnamen of kopieer ze. 

• Tik hieronder de criteria. 

• Plaats de celaanwijzer  in een cel van de lijst. 

• Kies in het menu voor DATA – FILTER –UITGEBREID FILTER. 

• Klik in het dialoogvenster bij criteriumbereik. 

• Duid het criteriumbereik aan. 

• Klik op OK. 

 Gefilterde gegevens kopiëren 

• Tik in vrije cellen naast elkaar veldnamen (voor de criteria) of kopieer ze. 

• Tik hieronder de criteria. 

• Tik in vrije cellen naast elkaar veldnamen (voor de te kopiëren gegevens). 

• Plaats de celaanwijzer in een cel van de lijst. 

• Kies in het menu voor DATA - FILTER –UITGEBREID FILTER. 

• Klik in het dialoogvenster bij CRITERIUMBEREIK. 

• Duid het criteriumbereik aan. 

• Klik bij het keuzerondje KOPIËREN NAAR ANDERE LOCATIE. 

• Klik in het dialoogvenster in het tekstvak KOPIËREN NAAR. 

• Duid het bereik aan dat je gemaakt hebt voor de te kopiëren gegevens. 

• Klik eventueel bij het vinkvakje ALLEEN UNIEKE RECORDS. 

• Klik op OK. 

  Gefilterde gegevens terug zichtbaar maken 

• Kies in het menu voor DATA – FILTER –ALLES WEERGEVEN. 



 

 

Hoofdstuk 4 Overzichten 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• grote lijsten op een overzichtelijke manier weergeven 

• overzichtlijsten manipuleren 

4.1 Een overzicht maken 
In deze paragraaf proberen we een oplossing te vinden om grote lijsten een beetje 
overzichtelijker weer te geven. Hiervoor gebruiken we overzichten. Laat ons 
onmiddellijk met een voorbeeld beginnen. 

 
De tabel in bovenstaand figuur geeft de verkoop weer van een aantal soorten 
vloerbekleding. Voor elke maand van het jaar zijn de verkoopcijfers uitgedrukt in 
aantal vierkante meter, in euro en in euro per vierkante meter. Aangezien er 3 
gegevens per maand weergegeven worden zit je al snel aan 36 kolommen met data. 
In de rijen zie je een aantal groepen vloerbekleding zoals textiel, hout, enz. met 
telkens een aantal soorten. Om meer overzicht te krijgen in de gegevens kan je een 
aantal gegevens groeperen via DATA - OVERZICHT - GROEPEREN… Je kan groeperen 
op de geselecteerde rijen en/of kolommen. 
Boven of naast deze kolommen verschijnt nu een lange horizontale lijn met een plus- 
of minteken. Deze groepering kan hiermee open- of dichtgeklapt worden. 
Boven de rijaanduidingen en/of links van de kolomaanduidingen zie je cijfers staan. 
Hiermee kan je het niveau bepalen dat in of uitgeklapt wordt. Afhankelijk van de 
grootte van de lijst kunnen verschillende niveaus ontstaan. 
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Boven de rijaanduidingen en links van de kolomaanduidingen zie je telkens een 1 en 
een 2. Klik je op het cijfer 1 dan wordt enkel het eerste niveau weergegeven waarbij 
de gegevens dichtgeklapt zijn. Klik je op de 2 dan worden er meer details getoond. 
 

 1. Open de map 11.00 – Jaar; 

2. Selecteer de kolommen B tot en met AK; 

3. Kies in het menu DATA - OVERZICHT - GROEPEREN…; 

4. Klik op het minteken rechts boven naast de kolom AK en de groepering 
wordt ingeklapt. Er verschijnt een plusteken in de plaats; 

 
5. Hetzelfde kan je nu doen voor de rijen. 

Selecteer de rijen 4 en 5; 

6. Kies in het menu DATA - OVERZICHT - GROEPEREN… Links van de rijen 
verschijnt een lange verticale lijn met bovenaan een kleine knik en aan de 
onderkant een minteken; 

7. Doe nu hetzelfde voor rijen 8 tot 9, daarna voor rij 12, voor rijen 15 tot 17 en 
tenslotte voor rij 20; 

8. Klik op de 5 mintekens en de groeperingen worden ingeklapt. De lijst ziet er 
als volgt uit: 
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9. Bekijk de verschillende weergaven door op de cijfers 1 en 2 te klikken 

boven de rijkoppen en links van de kolomkoppen; 

10. Bewaar het overzicht zoals in bovenstaande figuur onder de naam Groep 
en sluit het document. 

 

4.2 Overzichten wissen 
Aangebrachte overzichten kunnen ook heel eenvoudig opnieuw verwijderd worden. 
Je selecteert gewoon de groep rijen of kolommen en kiest in het menu DATA - 
OVERZICHT - GROEP OPHEFFEN… 
Wens je de groepering voor het hele werkblad te wissen dan selecteer je het 
volledige werkblad en kies je in het menu DATA - OVERZICHT - OVERZICHT WISSEN… 
 

 1. Open de map 11.00 – Groep; 

2. Toon de volledige tabel door zowel voor de rijen als de kolommen niveau 2 
te selecteren; 

3. Verwijder  de groepering van de kolommen. Selecteer dus de kolommen B 
tot AK en kies voor DATA - OVERZICHT - GROEP OPHEFFEN…; 

4. Om de overige groeperingen (in de rijen) te wissen plaats je de cursor in de 
tabel en selecteer je DATA - OVERZICHT - OVERZICHT WISSEN; 

5. Sluit de werkmap zonder opslaan. 

 

  Bij selectie van een bereik in de tabel is het voor Excel niet duidelijk hoe je wenst 
te groeperen. Kies je dan voor DATA - OVERZICHT - GROEPEREN…, dan 
verschijnt een dialoogkader waarin gevraagd wordt of je wenst te groeperen over 
de rijen of de kolommen: 
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  Je kan ook een overzicht automatisch laten maken. Plaats de cursor in de tabel 
en selecteer DATA - OVERZICHT - AUTOOVERZICHT. Als je dit automatisch 
overzicht gebruikt ben je echter niet helemaal zeker dat je het gewenste resultaat 
bereikt. 

 



Excel 2003 Gegevensbanken 35 

 

 

 

Stappenplan 

 Een overzicht maken en gebruiken 

• Selecteer de rijen of kolommen waarvoor je overzicht wenst maken. 

• Kies in het menu voor DATA - OVERZICHT –GROEPEREN. 

• Klik indien nodig bij het keuzerondje KOLOMMEN (indien je kolommen hebt 
geselecteerd). 

• Klik op OK. 

• Klik links bovenaan het werkblad bij het knopje met daarin het CIJFER 1 om 
gegevens te verbergen 

• Klik links bovenaan het werkblad bij het knopje met daarin het CIJFER 2 om 
gegevens terug zichtbaar te maken 

 Een overzicht wissen 

• Selecteer de rijen of kolommen waarvoor je overzicht wenst te wissen. 

• Kies in het menu voor DATA – OVERZICHT –GROEP OPHEFFEN. 

• Klik indien nodig bij het keuzerondje KOLOMMEN (indien je kolommen hebt 
geselecteerd). 

• Klik op OK. 
 



 

 

Hoofdstuk 5 Subtotalen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• subtotalen en eindtotalen maken in lijsten 
 
In veel lijsten komen dezelfde waarden terug (in het voorbeeld de vertegenwoordiger 
en de woonplaats). Je wil daarvan soms tussentotalen. 

 
In Excel kan je subtotalen en eindtotalen in een datatabel automatisch laten 
berekenen. Als je subtotalen wil invoegen, moet je de lijst eerst sorteren zodat de 
rijen waarvan je een subtotaal wil berekenen, bij elkaar staan. 
Je kan dan subtotalen berekenen voor alle kolommen die getallen bevatten. Gebruik 
je tekst dan kan je enkel de functie aantal gebruiken. 
Subtotalen worden berekend via de menuoptie DATA - SUBTOTALEN… 
Het dialoogkader SUBTOTALEN verschijnt: 
 

 
 

In dit dialoogkader geef je aan dat bij elke wijziging in Vertegenwoordiger een Som 
moet berekend worden van de gegevens in de kolom Bedrag.  
Je kan de optie Huidige subtotalen vervangen aanvinken om bestaande subtotalen te 
laten overschrijven. Als je het vakje leeg laat, voeg je nieuwe subtotalen toe. 
Je kan een pagina-einde vragen tussen de groepen als je de tweede optie aanvinkt. 
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Standaard komt een eindtotaal onder de gegevens. Als je het derde vakje leeg laat, 
komen de totalen boven de gegevens. 
Om alle ingestelde opties te verwijderen selecteer je de knop ALLES VERWIJDEREN. 
Dit wordt het resultaat na OK: 

 
Wanneer je automatische subtotalen invoegt, wordt de lijst zodanig opgemaakt dat je 
de detailrijen voor elke subtotaal kan weergeven of verbergen. Dit kan met de 
overzichtssymbolen links op het scherm. 
Wanneer je in een cel klikt waar Excel een berekening heeft gemaakt dat zal je in de 
formulebalk steeds de functie =SUBTOTAAL(functiegetal;bereik) terugvinden. Deze 
functie zou er in praktijk als volgt kunnen uitzien: =SUBTOTAAL(9;I24:I29), waarbij 
het cijfer 9 betekent dat de som wordt berekend en I24:I29 het bereik van de cellen 
die worden opgeteld. 
In volgend overzicht de betekenis van het functiegetal in de functie subtotaal: 

Functiegetal betekenis 

1 Gemiddelde 

2 Aantal 

3 Aantal argumenten 

4 Maximum 

5 Minimum 

9 Som 

 
 

 1. Open de map 11.00 - Verkoop; 
Je wil het gemiddelde salaris kennen volgens het jaar van indiensttreding. 

2. Sorteer de lijst op INDIENST en NAAM via het menu DATA - SORTEREN…; 

3. Ga met de cursor in de lijst staan en kies DATA - SUBTOTALEN… 

4. Vul het dialoogkader SUBTOTALEN in zodat je een gemiddelde van de salarissen 
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krijgt bij wijziging van INDIENST: 
 

 
 

5. Bevestig met OK; 
6. Geef via OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN aan de kolommen SAL2004 en 

SAL2005 een getalopmaak met een scheiding voor de duizendtallen, zonder 
decimalen; 
Je bekomt dit resultaat: 
 

 

7. Selecteer de cel met het eerste subtotaal (G4) en bekijk de functie in de 
formulebalk; 

8. Kies opnieuw DATA - SUBTOTALEN…; 
Wijzig de FUNCTIE in Max en laat de andere instellingen ongewijzigd; 

9. Klik op OK; 
Je krijgt een overzicht van de maximumsalarissen per jaar van indiensttreding; 
Bekijk een formule ervan in de formulebalk; 

10. Druk op het eerste knopje met een minteken om de detaillijnen voor het jaar 85 
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te verbergen: 
 

 
 

11. Het knopje veranderde in een plusteken. 
Druk er op om de detaillijnen weer zichtbaar te maken; 

12. Druk op het kleine knopje met het cijfer 2 om alle detaillijnen te verbergen; 

13. Plaats je in de H-kolom en druk op de knop  om aflopend te sorteren volgens 
het salaris van het jaar 2005; 

14. Druk op het kleine knopje met het cijfer 3 om weer alle detaillijnen te krijgen; 
Dit wordt het resultaat: 
 

 

15. Verwijder de aangebrachte subtotalen door in het menu DATA - SUBTOTALEN… 
te kiezen voor ALLES VERWIJDEREN; 

16. Sorteer volgens DEPARTEMENT en INDIENST; 

17. Kies DATA - SUBTOTALEN… en vul het dialoogvenster in om per departement de 
totale salarissen te kennen voor 2004; 

18. Kies opnieuw DATA - SUBTOTALEN…; 
Kies bij FUNCTIE Min om ook het kleinste salaris voor 2004 te bekomen; 
Klik het vinkje naast HUIDIGE SUBTOTALEN VERVANGEN weg; 
Bevestig en dit wordt het resultaat: 
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19. Sluit het bestand zonder bewaren. 

 

 
  Maak uit de oefenmap Oefening 11.05 – Verkoop4 
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Stappenplan 

 Subtotalen maken 

• Sorteer de lijst volgens de kolom waarvoor je een berekening wenst te maken. 

• Kies in het menu voor DATA - SUBTOTALEN. 

• Selecteer in het tekstvak BIJ IEDERE WIJZIGING de veldnaam van de kolom 
waarvoor je een berekening wenst te maken. 

• Selecteer in het tekstvak FUNCTIE een functie. 

• Klik de velden aan waarvoor je een berekening wenst te maken. 

• Klik op OK. 

 Subtotalen verwijderen 

• Kies in het menu voor DATA –SUBTOTALEN. 

• Klik op de knop ALLES VERWIJDEREN. 



 

 

Hoofdstuk 6 Databasefuncties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• een aantal belangrijke databasefuncties begrijpen en gebruiken 
Excel beschikt over een aantal functies speciaal voor databases. Hierna bekijken we 
er enkele van dichtbij. 

6.1 Begrippen bij het gebruik van databasefuncties 
Wanneer je met databasefuncties werkt zal je vaak volgende argumenten moeten 
aanduiden bij het gebruik van de functies. 
Database is het celbereik dat de database omvat.  
Veld geeft aan welke kolom in de functie wordt gebruikt. Je kan het argument veld 
opgeven als  

• tekst waarbij de kolomlabel tussen dubbele aanhalingstekens staat, zoals 
"Ouderdom" of "Oogst"; 

• een getal dat de positie van de kolom in de lijst aangeeft: 1 voor de eerste 
kolom, 2 voor de tweede kolom, enzovoort; 

• celverwijzing, bijvoorbeeld C7 
Criteria is het celbereik dat de opgegeven criteria bevat.  
Deze criteria werden uitgebreid besproken in hoofdstuk 3: Selecties via uitgebreid 
filter. Raadpleeg voor een overzicht van de mogelijkheden onderstaande tabel: 
 

Vergelijkende criteria Berekende criteria 

Criteria worden ingevuld onder de 
gekopieerde veldnamen 

De eerste rij van het criterium is 
verschillend van de veldnamen uit de 
tabel 

Criteria verwijzen naar waarden in de 
tabel 

Criteria verwijzen naar één of meer 
cellen uit het eerste record 

 Criteria zijn het resultaat van een 
berekening, het resultaat is WAAR of 
ONWAAR 

Criteria op eenzelfde rij moeten tegelijk vervuld worden, dit heet een EN-relatie, 
criteria op diverse rijen kunnen afzonderlijk vervuld zijn, dit heet een OF-relatie. 

In criteria kan men gebruik maken van de jokertekens ? en *, en de operatoren <, >, 
<=, >= en <> 
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6.2 DBGEMIDDELDE(database;veld;criteria) 
Berekent in een kolom van een lijst of database het gemiddelde van de waarden die 
aan de opgegeven criteria voldoen. 
 

 1. Open de map 11.00 – Vloer; 
 

 
In deze map vind je een lijst met soorten vloerbekleding en een aantal leveranciers 
met hun respectievelijke prijzen. Onderaan werd de titelrij gekopieerd om eronder 
de criteria te noteren. 

2. In de cel D13 tik je de voorwaarde >0; 

3. Plaats de cursor in cel A16 en typ Gemiddelde prijs Voltapijt; 

4. Ga naar cel B16 en klik op FUNCTIE INVOEGEN; 
Selecteer de categorie Database en de functie DBGEMIDDELDE; 
 

 
5. Bevestig met OK; 

volgend scherm verschijnt: 
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6. Naast Database selecteer je het bereik A4:J9; 

7. Het veld waarvan het gemiddelde moet berekend worden is D4, vul D4 in naast 
Veld; 

8. In het tekstvak van criteria selecteer je het  A12:J13; 

9. Klik op OK; de gemiddelde prijs voor Voltapijt wordt berekend (12,875); 
Met de functie GEMIDDELDE zou het resultaat lager liggen door de waarde 0 in 
D9; 

10. Sluit het bestand zonder op te slaan. 

 

6.3 DBAantal(database;veld;criteria) 
Telt in een kolom van een lijst of database het aantal cellen die getallen bevatten op 
die aan de opgegeven criteria voldoen. Lege cellen en cellen met tekst worden niet in 
de berekening opgenomen. 

 1. Open de map 11.00 – Database: 
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In deze map vind je een lijst met producten en een aantal leveranciers met hun 
respectievelijke prijzen. 

2. Kopieer de titelrij naar I1:O1; 

3. Je wil weten hoeveel producten je hebt van leverancier inza in groep 2. Je tikt dus 
in de cel M2 inza in en in de cel O2 het cijfer 2; 

4. Plaats de cursor in cel I4 en typ Inza groep 2; 

5. Ga naar cel I5 en klik op FUNCTIE INVOEGEN; 
Selecteer de categorie Database en de functie DBAANTAL; 
 

 
6. Bevestig met OK; 

Volgend scherm verschijnt: 
 

 
7. Naast Database selecteer je het bereik A:G (Selecteer de volledige kolommen, dit 

heeft als voordeel dat je nadien de lijst gemakkelijk kunt uitbreiden); 

8. Het veld waarvan het aantal moet berekend worden is G1, vul groep in naast 
Veld; 

9. In het tekstvak van criteria selecteer je het I1:O2; 

10. Klik op OK; het aantal producten dat aan de voorwaarde wordt getoond in de cel I5 
namelijk 2.  

11. Wijzig het cijfer eens in de cel O2 in 1. Het resultaat in de cel I5 is dan 4. 
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12. Voeg onderaan de lijst een lijn toe met de gegevens 21; alpro; 1,3; 
0,91; inza; a4; 2. Vraag in het criteriumgebied de gegevens van groep 2 
terug op. Het aantal gegevens uit groep 2 wordt onmiddellijk aangepast; 

13. Sluit het bestand zonder op te slaan. 

 

6.4 DBAantalC(database;veld;criteria) 
Deze functie is analoog aan voorgaande functie maar telt in 
een kolom van een lijst of database het aantal niet-lege cellen die aan de opgegeven 
criteria voldoen. 
 

6.5 DBSOM(database;veld;criteria) 
Telt in een kolom van een lijst of database de getallen op die aan de opgegeven 
criteria voldoen. 

 1. Open de map 11.00 – Database; 

2. Klik op het blad met de naam omzetcijfers; 
 

  
 

3. Kopieer de titelrij naar J1:Q1; 

4. Je wil weten wat de omzet is van de  producten van leverancier inza in groep 2. Je 
tikt dus in de cel N2 inza in en in de cel P2 het cijfer 2; 

5. Plaats de cursor in cel J4 en typ Inza groep 2; 

6. Ga naar cel J5 en klik op FUNCTIE INVOEGEN; 
Selecteer de categorie Database en de functie DBSOM; 
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7. Bevestig met OK; 

Volgend scherm verschijnt: 
 

 
8. Naast Database selecteer je het bereik A:H (Selecteer de volledige kolommen, dit 

heeft als voordeel dat je nadien de lijst gemakkelijk kunt uitbreiden); 

9. Het veld waarvan de SOM moet berekend worden is H1, vul H1 in naast Veld; 

10. In het tekstvak van criteria selecteer je het J1:Q2; 

11. Klik op OK; de som van de omzet producten die aan de voorwaarde voldoen wordt 
getoond in de cel J5 namelijk 28 598; 

12. Wijzig het cijfer eens in de cel P2 in 1. Het resultaat in de cel J5 is dan 52111; 

13. Wijzig het cijfer in de cel P2 terug in 2. Het resultaat in de cel J5 is terug 28 598; 

14. Voeg onderaan de lijst een lijn toe met de gegevens alpro; 1,3; 0,91; 
inza; a4; 2; 7500. Het resultaat in de cel J5 wordt onmiddellijk aangepast. 
Het wordt 36 098; 

15. Sluit het bestand zonder op te slaan. 
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6.6  DBMIN(database;veld;criteria) 
Deze functie is analoog aan voorgaande maar zoekt in een kolom van een lijst of 
database naar de kleinste waarde die voldoet aan de opgegeven criteria. 

6.7 DBMAX(database;veld;criteria) 
Deze functie is analoog aan voorgaande maar zoekt in een kolom van een lijst of 
database naar de grootste waarde die voldoet aan de opgegeven criteria. 

6.8 DBLEZEN(database;veld;criteria) 
Haalt één waarde op uit een database die voldoet aan de opgegeven voorwaarden. 

 1. Open de map 11.00 – Database; 

2. Klik op het blad met de naam omzetcijfers; 

3. Kopieer de titelrij naar J1:Q1; 

4. Je wil weten welk product van leverancier inza in groep 2 de grootste omzet heeft. 
Deze berekening zal in twee stappen moeten gebeuren. Je moet eerst het grootste 
getal berekenen dat aan de voorwaarde voldoet en dan pas kunnen we de functie 
DBLEZEN gaan gebruiken om te weten om welk product het gaat. Je tikt dus in de 
cel N2 inza in en in de cel P2 het cijfer 2; 

5. Plaats de cursor in cel J4 en typ omzet; 

6. Ga naar cel J5 en klik op FUNCTIE INVOEGEN; 
Selecteer de categorie Database en de functie DBMAX; 

7. Bevestig met OK; 
Volgend scherm verschijnt: 
 

 
8. Naast Database selecteer je het bereik A:H (Selecteer de volledige kolommen, dit 

heeft als voordeel dat je nadien de lijst gemakkelijk kunt uitbreiden); 

9. Het veld waarvan grootste getal moet berekend worden is de achtste kolom, vul 8 
in naast Veld; 

10. In het tekstvak van criteria selecteer je het J1:Q2; 

11. Klik op OK; de grootste omzet die aan de voorwaarde voldoet wordt getoond in de 
cel J5 namelijk 19 118;  
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12. Je tikt in de cel J8 het woordje artikel; 

13. Ga naar cel J9 en klik op FUNCTIE INVOEGEN; 
Selecteer de categorie Database en de functie DBLEZEN; 

 
14. Bevestig met OK; 

Volgend scherm verschijnt: 

 
15. Naast Database selecteer je het bereik A:H (Selecteer de volledige kolommen, dit 

heeft als voordeel dat je nadien de lijst gemakkelijk kunt uitbreiden); 

16. Het veld waarin de naam van het artikel moet gezocht worden is de tweede kolom, 
vul 2 in naast Veld; 

17. In het tekstvak van criteria selecteer je het J4:J5; 

18. Klik op OK; het artikel met de grootste omzet die aan de voorwaarde voldoet wordt 
getoond in de cel J9 namelijk room;  

19. Wijzig het cijfer eens in de cel P2 in 1. Het resultaat in de cel J5 is dan 17 850; in 
de cel J9 krijg je het woordje babymelk; 

20. Sluit het bestand zonder op te slaan. 
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  Maak uit de oefenmap Oefening 11.06 – Verkoop5 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.06 – Dbfuncties1 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.06 – Dbfuncties2 
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Stappenplan 

 Databasefuncties gebruiken 

• Sorteer eventueel de lijst volgens de kolom waarvoor je een berekening wenst te 
maken. 

• Tik in vrije cellen naast elkaar veldnamen of kopieer ze. 

• Tik hieronder de criteria. 

• Plaats de celaanwijzer in de cel waar je de functie wenst te gebruiken. 

• Kies in het menu voor INVOEGEN – FUNCTIE.  

• Selecteer in het tekstvak OF SELECTEER EEN CATEGORIE de categorie DATABASE. 

• Selecteer de functie die je wenst te gebruiken. 

• Selecteer de tabel waarvoor je een berekening wenst maken inclusief de 
kolomkoppen. 

• Klik in het dialoogkader in het tekstvak VELD. 

• Klik op de kolomkop van de lijst waar je de berekening wenst te maken. 

• Klik in het tekstvak CRITERIA. 

• Duid de cellen aan die je gemaakt hebt als criteria. 

• Klik op OK. 
 
 
 



 

 

Hoofdstuk 7 Draaitabellen en -grafieken 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• een database samenvattend weergeven via een draaitabel 
• een draaitabel bewerken 
• een grafiek maken van een draaitabel of een datalijst 

7.1 Een voorbeeld van een draaitabel 
De gegevens van een database kunnen door hun hoeveelheid erg onoverzichtelijk 
zijn. Een draaitabel voert een aantal berekeningen uit op de database en vat die op 
een overzichtelijke wijze samen. 
Onderstaande eenvoudige database bevat een aantal velden die gelijkaardige 
informatie bevatten. Bijvoorbeeld, het veld Geslacht bevat slechts twee 
mogelijkheden, M of V. Ook de inhoud van het veld Afdeling is beperkt tot een aantal 
standaardwoorden. Deze twee velden zijn te gebruiken als koppen voor de rij- of 
kolomvelden van een draaitabel. 
Het veld Wedde daarentegen is een gegevensveld waarop je een berekening kan 
maken. 
 

 
 
Je kan je bijvoorbeeld de vraag stellen hoe het totaal van de wedde er uit ziet per 
Geslacht en per Afdeling. Een draaitabel waarbij deze velden gebruikt worden ziet er 
zo uit: 
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Maar met evenveel gemak stel je de totalen van de Wedde voor per Woonplaats en 
per Afdeling: 
 

 
 

  Alle lijsten uit Excel moeten UNIEKE veldnamen(kolomkoppen) hebben. 
Verwijder eerst lege kolommen indien nodig, Excel weigert een draaitabel te 
maken indien de lijst lege kolommen bevat. 

7.2 Een draaitabel maken op één Excellijst 

7.2.1 Een eenvoudige draaitabel maken 
Je kan een draaitabel maken met de Wizard via de menuoptie DATA - DRAAITABEL EN 
DRAAIGRAFIEK. Deze Wizard verloopt in drie stappen. Open eerst de database die je 
wilt analyseren, plaats de cursor erin en activeer dan de Wizard met het menu DATA - 
DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT… 
Het dialoogvenster van stap 1 verschijnt: 

 
Hier maak je een keuze uit de mogelijke bronnen voor je draaitabel of 
draaigrafiekrapport: 
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 EEN MICROSOFT OFFICE EXCELLIJST OF -DATABASE: 
Hiermee maak je een draaitabel- of draaigrafiekrapport op basis van gegevens 
uit een Excel-werkblad. Excel stelt deze optie standaard voor. 

 EEN EXTERNE GEGEVENSBRON: 
Hiermee maak je een draaitabel- of draaigrafiekrapport op basis van gegevens 
die gemaakt zijn met een ander programma dan Excel (bijvoorbeeld Access, 
dBase…). 

 MEERVOUDIGE SAMENVOEGINGSBEREIKEN: 
Hiermee maak je een draaitabel- of draaigrafiekrapport op basis van meerdere 
werkbladbereiken uit Excel.  

 EEN ANDER DRAAITABEL- OF DRAAIGRAFIEKRAPPORT: 
Hiermee maak je een draaitabel- of draaigrafiekrapport op basis van een ander 
draaitabelrapport in dezelfde werkmap.  

 
Hier bepaal je ook of je een draaitabel wilt maken of een draaigrafiekrapport, dit is 
een draaitabel met bijhorende draaigrafiek. 
 
Klik je op VOLGENDE > dan verschijnt het dialoogvenster van stap 2: 

 
Als je vanuit een Excellijst vertrekt heeft de Wizard hier automatisch je tabel 
geselecteerd, je kan deze selectie nog wijzigen indien gewenst. Als je een draaitabel 
niet op een Excellijst wil maken maar bijvoorbeeld op een externe gegevensbron, 
krijg je uiteraard een ander scherm bij stap 2. 
Klik je op VOLGENDE > dan verschijnt het dialoogvenster van stap 3: 

 
 
Hier bepaal je of de draaitabel in een nieuw werkblad geplaatst wordt of in het 
bestaande werkblad. In het laatste geval duid je de linkerbovenhoek aan van de 
plaats waar de draaitabel moet komen.  



Excel 2003 Gegevensbanken 55 

 

 

Klik je op VOLTOOIEN dan kom je in het werkblad waar een (voorlopig nog lege) 
draaitabel te zien is: 

 
Deze stap is de belangrijkste: hier kies je welke gegevens je gebruikt en hoe ze 
geplaatst zullen worden. 
Er verschijnt een lijst met draaitabelvelden, dit zijn alle velden uit de database. Ze 
kunnen toegevoegd worden aan verschillende gebieden in de draaitabel, ofwel door 
ze er naar toe te slepen, ofwel door onderaan in het dialoogkader te kiezen aan welk 
gebied je ze wil toevoegen: 
Rijgebied (Rijvelden hier neerzetten): voor het veld of de velden waarvan je de 
waarden onder elkaar wil plaatsen (bijvoorbeeld Afdeling). 
Kolomgebied (Kolomvelden hier neerzetten): voor het veld of de velden die je naast 
elkaar wil zien (bijvoorbeeld Geslacht). 
Paginagebied (Paginavelden hier neerzetten): sleep het veld of de velden naar het 
paginagebied om een selectie van de gegevens per categorie weer te geven. 
Gegevensgebied (gegevensitems hier neerzetten): sleep het veld of de velden 
waarop berekeningen zullen gebeuren naar dit gebied (bijvoorbeeld Wedde). 
Er wordt onmiddellijk een draaitabel samengesteld, zoals in onderstaand voorbeeld. 
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Bovenstaande tabel bevat de unieke waarden van het veld Afdeling als rijkoppen en 
de unieke waarden van het veld Geslacht als kolomkoppen. De getallen zijn de 
berekende waarden van de Wedde. 
 

 1. Open de map 11.00 - Personeel; 
2. Plaats je in de lijst en klik op DATA - DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT…; 
3. Klik op VOLGENDE >; 

4. Controleer het geselecteerde bereik $A$1:$J$14 en klik op VOLGENDE >; 

5. Kies de standaardoptie om een draaitabel te maken in een NIEUW WERKBLAD en 
klik op VOLTOOIEN; 
De indeling van de draaitabel verschijnt; 

6. Selecteer het veld Afdeling en klik op de knop TOEVOEGEN AAN RIJGEBIED; 
 

 
7. Sleep het veld Geslacht naar de ruimte voor de kolomkoppen (KOLOMVELDEN HIER 
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NEERZETTEN); 

8. Sleep het veld Wedde naar de ruimte voor de gegevens (GEGEVENSITEMS HIER 
NEERZETTEN); 
Je bekomt meteen volgende draaitabel: 
 

 
 

9. Je wenst meer informatie over het getal 8050 (de wedden van de verkoopafdeling, 
voor de mannen). Dubbelklik op deze cel B9: de records waarmee dit getal 
berekend werd, worden getoond in een nieuw blad. 

10. Verwijder dit blad nadat je de informatie raadpleegde; 

11. Keer terug naar Blad4, bewaar de map als Pers2 en sluit ze. 

 

  Na het maken van een draaitabel wordt automatisch een nieuwe werkbalk 
geactiveerd namelijk de werkbalk Draaitabellen. 

Indien je deze werkbalk niet krijgt, plaats deze op het scherm via het menu 
BEELD - WERKBALKEN. 

7.2.2 Een draaitabel maken door de velden te slepen in de Wizard 
In stap 3 van de Wizard voor draaitabellen staat een knop INDELING… Hierop klikken 
laat toe de velden te kiezen die in de draaitabel moeten komen: 
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Je kan velden naar het pagina-, rij- of kolomgebied slepen. En je moet ook altijd een 
veld naar het gegevensgebied slepen, namelijk het veld waarop Excel berekeningen 
zal uitvoeren. 
 

 1. Open de map 11.00 – Personeel; 
Je wil een draaitabel maken met de som van de lonen uitgesplitst per 
geslacht en per afdeling; 

2. Controleer of je in een cel van de lijst staat; 
3. Kies het menu DATA - DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT…; 

Klik op VOLGENDE >; 
4. Controleer of het lijstbereik correct wordt weergegeven ($A$1:$J$14); 

Klik op VOLGENDE >; 
5. Klik onderaan links op de knop INDELING…; 
6. Sleep het veld Afdeling naar de witruimte RIJ. 

Je venster ziet er nu als volgt uit: 
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7. Sleep vervolgens het veld Geslacht naar de ruimte KOLOM; 

Je venster ziet er nu als volgt uit: 

 
8. Sleep vervolgens het veld Wedde naar de witruimte GEGEVENS; 

Je venster ziet er nu als volgt uit; 
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9. Alle velden staan nu op de gewenste plaats. Klik nu op OK; 

10. Tenslotte klik je op VOLTOOIEN; 
Je krijgt dan volgende draaitabel op je scherm: 
 

 
11. Laat de gegevens op je scherm staan; 

 

7.2.3 Bijwerken van de gegevens in de draaitabel 
Als de brongegevens van de database gewijzigd worden dan wordt de draaitabel niet 
automatisch aangepast. De draaitabel moet bijgewerkt worden. Dit kan door de 
cursor in de draaitabel te plaatsen en te kiezen voor de menuoptie DATA - GEGEVENS 
VERNIEUWEN. 

Je kan ook in de werkbalk Draaitabel klikken op de knop  GEGEVENS VERNIEUWEN. 
 

 12. In de draaitabel merk je op dat tot nog toe geen vrouw in het magazijn werkte; 
Adsems Els verandert echter van afdeling; 
Ga naar de adressenlijst op Blad1 en wijzig bij Adsems Els de afdeling in 
Magazijn; 

13. Ga naar de draaitabel op Blad4 en druk op de knop GEGEVENS VERNIEUWEN. 
De gegevens in de draaitabel worden aangepast. 
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  Als je in de database nieuwe kolommen of rijen wenst toe te voegen doe dit dat 
vóór de laatste rij of laatste kolom. In dit geval worden de gegevens in de 
draaitabel aangevuld als je de draaitabel laat bijwerken. 

Als je buiten de oorspronkelijke selectie van de database gegevens toevoegt dan 
worden die niet automatisch in de draaitabel opgenomen als je de draaitabel 
bijwerkt. Je moet er voor zorgen dat de database volledig geselecteerd is in stap 
2 van de Wizard. 
Dit kan je makkelijk door terug naar de Wizard te gaan (open de keuzelijst 
DRAAITABEL in de werkbalk DRAAITABEL en selecteer de optie WIZARD 
DRAAITABELLEN), keer een stap terug door op <VORIGE  te klikken en pas het 
bereik aan. 

Als je weet dat de gegevens van de database regelmatig aangevuld worden kan 
je bij de aanmaak van de draaitabel de kolommen VOLLEDIG selecteren. In de 
draaitabel wordt een extra veld aangemaakt namelijk (leeg). Dit veld kan 
uitgevinkt worden zodat het niet meer zichtbaar is in de draaitabel. 

 

 14. Veronderstel dat je vanaf nu in dienst komt in de personeelsafdeling; 
Voeg jouw gegevens toe onderaan de lijst; 

15. Ga naar de draaitabel en druk op de knop GEGEVENS VERNIEUWEN. 
De gegevens in de draaitabel worden NIET aangepast (omdat dit nieuwe 
record buiten de oorspronkelijke lijst valt); 

16. Ga opnieuw naar de WIZARD DRAAITABELLEN (via menu of werkbalk); 
Druk op <VORIGE; 
Pas het bereik aan door op de kolomkoppen te selecteren $A:$J; 
Klik op VOLTOOIEN; 

17. Druk op de knop GEGEVENS VERNIEUWEN; 
De gegevens in de draaitabel worden nu wel aangepast, maar de tabel bevat 
de kop (LEEG); 

18. Klik in de draaitabel bij Afdeling de keuzelijst open en vink (LEEG) uit; 
Klik in de draaitabel bij Geslacht de keuzelijst open en vink (LEEG) uit; 

19. Sluit de map zonder opslaan. 

7.2.4 Draaitabel wijzigen 
De grote kracht van een draaitabel schuilt in het feit dat deze eenvoudig te 
manipuleren is. 

7.2.4.1 Velden toevoegen aan de tabel 
Je kan de rubrieken van een tabel nog verder detailleren door er meer velden aan 
toe te voegen. Je doet dit door het veld uit de lijst met draaitabelvelden naar het 
gewenste gebied in de draaitabel te slepen. 
 

 1. Open de map 11.00 - Pers2; 

2. Je wil een verdere detaillering van de gegevens per afdeling en per woonplaats; 
Sleep het veld Woonplaats naar het gebied naast de Afdeling. Je bekomt volgend 
resultaat: 
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3. Laat de gegevens op je scherm staan; 

7.2.4.2 Velden verplaatsen 
Je kan heel gemakkelijk de velden in de draaitabel van plaats verwisselen door te 
slepen met de muis. 
Let daarbij op het figuurtje dat verschijnt naast de pijl terwijl je sleept. Hierin heb je 
zicht op de structuur en de verschillende zones van de draaitabel en kan je zien of je 
op de gewenste plaats bent. Het paginagebied, het kolomgebied, het rijgebied en het 
gegevensgebied worden aangeduid. Het gebied waarin je je bevindt wordt in het 
blauw gekleurd. 
Let ook op de vage grijze lijn die van positie verandert terwijl je sleept. Deze lijn toont 
aan waar het veld geplaatst zal worden in verhouding tot de andere velden. 
Je kan een rijveld voorrang geven op een ander rijveld of je kan het in een kolomveld 
veranderen. 
 

 4. Je wil het kolomveld Geslacht wijzigen in een rijveld; 
Sleep de knop Geslacht tot links van de knop Afdeling; 
Je bekomt volgend resultaat: 
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5. Je wil een rijveld wijzigen in een kolomveld; 

Sleep het veld Woonplaats een rij omhoog naar het kolomgebied; 
De draaitabel is opnieuw gewijzigd: 
 

 
6. Laat de gegevens op je scherm staan; 

 

7.2.4.3 Details weergeven of verbergen 
Een rijveld of kolomveld kan verder opgesplitst zijn volgens de waarden van een 
ander veld. In het voorbeeld hierna is Geslacht verder gedetailleerd volgens Afdeling: 

 
Wil je voor een bepaald veld de verdere detaillering niet zien, dan kan je die 
verbergen (en later ook opnieuw weergeven). Dit kan op verschillende manieren (je 
moet wel gepositioneerd staan in een veld met detailleringen): 
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 In de werkbalk DRAAITABEL kan je met de knoppen DETAILS 
VERBERGEN/WEERGEVEN   de details van een volledig niveau tijdelijk 
weergeven of verbergen. 

 Je kan rechts klikken op een veld en in het snelmenu kies je voor OVERZICHT EN 
DETAILS - DETAILS VERBERGEN/DETAILS WEERGEVEN. 

 Met een dubbelklik op de betreffende veldinhoud kan je eveneens de details 
weergeven of verbergen. 

 

 7. Dubbelklik in A11 om de details van de vrouwen te verbergen: 
 

 
 

8. Dubbelklik nogmaals om ze weer zichtbaar te maken; 

9. Laat de gegevens op je scherm staan; 

 

7.2.4.4 Subtotalen weergeven/verwijderen 
Bij verdere detaillering van een veld worden standaard subtotalen toegevoegd. Je 
kan deze verwijderen zonder de details te verbergen. Dit gebeurt via de 
eigenschappen van het betreffende draaitabelveld: 

 
Dit dialoogkader kan je op verschillende manieren bekomen: 
 Dubbelklik in het veld; 
 Rechtsklik in het veld en selecteer VELDINSTELLINGEN…; 
 Selecteer het veld en klik in de werkbalk op de knop  Veldinstellingen. 

Bij SUBTOTALEN kies je de optie Geen. 

 10. Dubbelklik in A4 op de knop Geslacht: 

11. Kies in het dialoogkader DRAAITABELVELD bij SUBTOTALEN voor GEEN; 
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12. Na OK bekom je dit: 
 

 
13. Sluit de map zonder opslaan. 

 

7.2.4.5 Paginavelden 
Met een paginaveld maak je een grote draaitabel overzichtelijker. Met paginavelden 
kan je een selectie van de gegevens bekijken. Paginavelden filteren de gegevens: je 
ziet enkel de gegevens die betrekking hebben op het geselecteerde element. 
Je kan een paginaveld onmiddellijk bij de aanmaak van een draaitabel in het 
paginagebied opnemen maar je kan ook een ander veld in de draaitabel in een 
paginaveld omzetten. Je kan ook meerdere paginavelden gebruiken. 
 

 
 

 1. Open het bestand 11.00 – Pers3; 

2. Sleep het veld Woonplaats naar het paginagebied; 

3. Selecteer in dit veld de woonplaats Brugge en klik op OK; 
Enkel de gegevens van de personeelsleden uit Brugge worden weergegeven: 
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4. Selecteer in het veld Woonplaats [Alle categorieën] en laat het bestand op je 

scherm staan. 

 

7.2.4.6 Pagina’s weergeven op aparte werkbladen 
Je kan voor elk pagina-element een apart werkblad maken via de optie DRAAITABEL - 
PAGINA’S WEERGEVEN… 
 

 
 

 5. Selecteer in de draaitabelwerkbalk DRAAITABEL - PAGINA’S WEERGEVEN…; 
 

 
6. Bevestig met OK, van iedere woonplaats wordt een apart werkblad gemaakt; 

7. Sluit het bestand zonder op te slaan.  
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7.2.5 Het draaitabelveld van de gegevensitems 
De grijze knop bovenaan links in de draaitabel omschrijft het veld met de 
berekeningen in de tabel. Met een dubbelklik erop bekom je volgend dialoogkader: 

 
Je kan er een aantal zaken omtrent de berekeningen van de draaitabel aanpassen. 

7.2.5.1 Andere functies 
Excel berekent in een draaitabel standaard de SOM van de gegevens als je een 
numeriek veld gebruikt. Gebruik je een tekstveld dan wordt dat de functie AANTAL. 
Je kan ook andere functies kiezen. 

7.2.5.2 Getalnotatie 
De berekeningen in een draaitabel krijgen de standaardnotatie. Deze opmaak kan 
met een klik op de knop GETAL… gewijzigd worden. 
 

 1. Open het bestand 11.00 – Pers3; 

2. Dubbelklik op de knop Som van Wedde; 

3. Klik op de knop GETAL…; 

4. Selecteer de categorie FINANCIEEL en selecteer het €-symbool en bevestig 
tweemaal met OK; 

5. Bewaar het document onder de naam Pers4. 

 

7.2.5.3 Opties 
Wanneer je klikt op het knopje van OPTIES>> krijg je een aantal extra mogelijkheden. 
Je kan bij GEGEVENS WEERGEVEN ALS: laten staan STANDAARD. Dan rekent Excel met 
de getallen zoals ze in de lijst staan. Voor meer mogelijkheden klap je de keuzelijst 
open, zoals in de figuur: 
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• % van rij: iedere rij heeft als totaalpercentage 100%. Er wordt geen rekening 

gehouden met de waarden in de andere rijen. 

• % van kolom: iedere kolom heeft als totaalpercentage 100%. Er wordt geen 
rekening gehouden met de waarden in de andere kolommen. 

• % van totaal: ieder onderdeel van de draaitabel is een bepaald percentage ten 
opzichte van alle waarden in de tabel. 

 

 1. Open het bestand 11.00 – Personeel; 

2. Maak volgende draaitabel: 
 

 
 

3. In plaats van de som van de wedde wens je het gemiddelde te berekenen; 
Dubbelklik hiervoor op de knop Som van Wedde; 

4. Selecteer onder SAMENVATTEN ALS: Gemiddelde; 
Klik op de knop GETAL… en kies een opmaak zonder decimalen, met een 
scheiding voor de duizendtallen; 

5. Bevestig met OK; 
Het gemiddelde van de wedde wordt berekend per geslacht en per 
woonplaats: 
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6. Dubbelklik op de knop Gemiddelde van Wedde; 
Kies opnieuw de functie SOM; 
Kies bij OPTIES>> voor GEGEVENS WEERGEVEN ALS: voor % van rij; 

7. Druk op OK en je bekomt deze draaitabel: 
 

 
 

8. Sluit de map zonder opslaan. 

7.2.6 Groeperen 
Omdat Excel steeds unieke waarden neemt als element voor een rij- of kolomitem, 
kan dat een onoverzichtelijke draaitabel opleveren als je met datums of getallen 
werkt. 
Je kan elke verzameling elementen van een rij- of kolomitem ook groeperen. 
Zet de cursor in het veld waarop je de groepering wenst in te stellen of op te heffen 
en selecteer: 

• Op de werkbalk DRAAITABEL, DRAAITABEL - OVERZICHT EN DETAILS - GROEPEREN of 
GROEP OPHEFFEN of 

• Ga naar het menu DATA - OVERZICHT - GROEPEREN of GROEP OPHEFFEN 
 

 1. Open het bestand 11.00 – Order; 
Selecteer het blad orders; 

2. Maak een draaitabel met de orderdatum als rijveld, het ordernr als kolomveld 
en het totaal van de aantallen als waarde: 
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3. Je wil de gegevens groeperen op kwartaal en binnen het kwartaal op de 

maanden. 
Plaats de cursor in kolom A op een willekeurige datum; 
Selecteer in het menu DATA - OVERZICHT - GROEPEREN…; 

4. Een groepering op MAANDEN wordt automatisch voorgesteld. 
Selecteer de optie KWARTALEN erbij: 
 

 
 

5. Bevestig met OK; 
De gegevens worden weergegeven op kwartaal en binnen het kwartaal op 
maand: 
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6. Verder wens je de productnummers in groepjes van 5 te verzamelen. 

Plaats de cursor op één van de artikelnummers in rij 4 en klik in de werkbalk 
DRAAITABEL op DRAAITABEL - OVERZICHT EN DETAILS - GROEPEREN. 
Bij OP: tik je de waarde 5: 
 

 
 
Bevestig met OK en je krijgt volgend resultaat: 
 

 
7. Sluit het bestand zonder bewaren. 

 

7.3 Een draaitabel maken op meerdere Excellijsten 
Je kan een draaitabel maken die gebaseerd is op verschillende Excellijsten. In de 
wizard wordt dit samenvoegbereiken genoemd. Concreet betekent dit eigenlijk dat 
we de gegevens uit verschillende lijsten gaan samenvoegen en hierop een 
berekening gaan toepassen. Voorwaarde is dat de lijsten dezelfde structuur hebben. 
De gegevens uit verschillende tabellen worden samengevoegd op basis van kolom- 
en rijtitels. De rij en kolomkoppen moeten dus mee aangeduid worden in de 
verschillende samenvoegbereiken. 
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Open eerst het document dat de verschillende Excellijsten bevat die je wilt gaan 
samenvoegen in een Excel draaitabel en activeer dan de Wizard met het menu DATA 
– DRAAITABEL EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT… 
Het dialoogvenster van stap 1 verschijnt: 

 
Je kiest nu voor meervoudige samenvoegbereiken. Klik je op VOLGENDE > dan 
verschijnt stap 2a. Hier kan je zelf de paginavelden maken of je kan deze taak aan 
Excel overlaten. In dat geval maakt Excel één paginaveld. 

 
Klik je vervolgens op VOLGENDE > dan kom in je in stap 3b terecht. Hier kan je de 
verschillende samenvoegingsbereiken aanduiden. Je selecteert het eerste bereik en 
je klikt op TOEVOEGEN. Je doet dit voor de verschillende lijsten. Nadat je geklikt hebt 
op VOLGENDE > kom je in het laatste scherm van de Wizard terecht.  
 
Je kan de draaitabel in een bestaand of een nieuw werkblad maken.  Excel maakt 
automatisch de som van de verschillende samenvoegingsbereiken. Je kan de som 
uiteraard wijzigen in een andere functie bijvoorbeeld gemiddelde. 
 

 1. Open het bestand 11.00 – Kwartalen; 

2. In dit document vind je de omzetcijfers van onze verschillende winkels voor het 
eerste en tweede kwartaal. We willen nu het totaal maken zodat we omzet 
kennen voor de twee kwartalen samen; 
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3. Kies in het menu DATA - DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT...; 
4. Je kiest in het eerste scherm van de Wizard Meervoudige 

samenvoegingsbereiken (het derde keuzerondje) en je klikt bij VOLGENDE >; 
5. In de tweede stap van de Wizard laat je de keuze Eén paginaveld staan en je 

klikt bij VOLGENDE; 
6. In de derde stap van de Wizard selecteer je de cellen A2 tot en met E7, in het 

tekstvak van Bereik staat dan omzet!$A$2:$E$7 en je klikt op het knopje 
TOEVOEGEN; 

7. Je selecteert vervolgens de cellen van A12 tot en met E19, in het tekstvak van 
Bereik staat dan omzet!$A$12:$E$19 en je klikt op het knopje 
TOEVOEGEN. Het celbereik omvat ook de kolom- en rijkoppen; 

8. Je klikt vervolgens op de knop VOLGENDE >; 
9. In het laatste scherm van de Wizard kies je ervoor om de draaitabel in een 

nieuw werkblad te maken. Je klikt bij het keuzerondje Nieuw Werkblad en 
tenslotte klik je op de knop VOLTOOIEN; 

10. Je werkblad zal er dan als volgt uitzien: 
 

 
11. Excel heeft de som gemaakt op basis van de kolom- en rijbenamingen; 
12. Je wenst echter niet de som maar het gemiddelde van de cijfers. Je klikt met 

de rechtermuisknop bij om het even welk getal in je draaitabel en je kiest in het 
snelmenu VELDINSTELLINGEN en je kiest in de keuzelijst bij Samenvatten als: 
voor Gemiddelde; 
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13. Je klikt op OK, de cijfers zijn gewijzigd in gemiddelden; 
14. Sluit en bewaar het document onder de naam Kwartalen2. 

 
Wanneer je de draaitabel hebt gemaakt staat er in het paginaveld standaard (Alles). 
Je kan hier uiteraard een andere keuze maken en een onderdeel bekijken.  

  De paginakeuze wijzigen is handig om de verschillende onderdelen te bekijken. 
Zeker wanneer je bereiken in verschillende documenten staan. Dit is sneller dan 
ieder document afzonderlijk te moeten openen. 

 
Excel geeft in bovenstaand voorbeeld zelf namen aan de verschillende pagina’s. 
Wanneer je maar een paar pagina’s hebt weet je wellicht wat Onderdeel1 of 
Onderdeel2 betekent. Heb je vrij veel bereiken dan is dit misschien niet zo evident. 
Excel biedt je de mogelijkheid om die onderdelen zelf een naam te geven zodat ieder 
onderdeel beter herkenbaar is. Dit kan wanneer je in de stap 2a van de Wizard kiest 
voor De paginavelden zelf maken. 
 

 
 

 1. Open het bestand 11.00 – Kwartaalpagina; 

2. In dit document vind je de omzetcijfers van onze verschillende winkels voor het 
eerste en tweede kwartaal. We willen nu het totaal maken zodat we omzet 
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kennen voor de twee kwartalen samen; 

3. Kies in het menu DATA - DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT; 

4. Je kiest in het eerste scherm van de Wizard Meervoudige 
samenvoegingsbereiken (het derde keuzerondje) en je klikt bij VOLGENDE >; 

5. In de tweede stap van de Wizard kies je De paginavelden zelf maken en je klikt 
bij VOLGENDE >; 

6. In de derde stap van de Wizard selecteer je de cellen A2 tot en met E7, in het 
tekstvak van Bereik staat dan omzet!$A$2:$E$7 en je klikt op het knopje 
TOEVOEGEN; 

7. Je selecteert vervolgens de cellen van A12 tot en met E19, in het tekstvak 
Bereik staat dan omzet!$A$12:$E$19 en je klikt op het knopje TOEVOEGEN; 

8. Je klikt in de lijst van bereiken op het eerste bereik; 
9. Je klikt vervolgens in het venster bij Hoeveel paginavelden wilt u? het 

keuzerondje 1; 
10. Je dialoogvenster ziet er dan als volg uit:  

 
11. In het tekstveld Veld een: tik je kwartaal 1 in. Dit is de naam voor ons 

eerste bereik; 
12. Je klikt vervolgens in de lijst van alle bereiken op het tweede bereik; 
13. Je klikt opnieuw in het tekstveld Veld een:; 
14. Je tikt de naam in voor je tweede bereik namelijk kwartaal 2; 

15. Je klik bij VOLGENDE >; 
16. In het laatste scherm van de Wizard laat je de draaitabel op een nieuwe pagina 

maken; 

Wanneer je nu de uitschuiflijst naast pagina1 open klikt zie je er de namen van 
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het bereik staan en niet de zelfgekozen namen zoals in het vorige 
praktijkvoorbeeld. 
 

 

Je kan in Excel één paginaveld voor je draaitabel maken. Je kan echter ook 
meerdere tot maximum 4 paginavelden bepalen in je draaitabel. Werken met 
meerdere paginavelden geeft je extra mogelijkheden om je cijfers te analyseren en te 
groeperen. 
 

 1. Open het bestand 11.00 – Meerdere paginavelden; 

2. In dit document vind je de omzetcijfers van onze verschillende winkels voor 
verschillende periodes. We willen nu het totaal maken zodat we de omzet kennen voor 
de verschillende periodes, maar we willen ook een totaal op scherm krijgen voor de 
eerste twee periodes samen en voor de laatste twee periodes samen; 

3. Kies in het menu DATA - DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT; 

4. Je kiest in het eerste scherm van de Wizard Meervoudige samenvoegingsbereiken (het 
derde keuzerondje) en je klikt bij VOLGENDE >; 

5. In de tweede stap van de Wizard laat je kies je De paginavelden zelf maken en je klikt 
bij VOLGENDE >; 

6. In het blad van periode 1 selecteer je de cellen van A1 tot en met E8; 

7. Je klikt op het knopje TOEVOEGEN; 
8. Je selecteert in het blad met de naam periode 2 de cellen A1 tot en met E8 en je klikt 

op het knopje TOEVOEGEN; 
9. Je selecteer in het blad van periode 3 de cellen A1 tot en met E8 en je klikt op het 

knopje TOEVOEGEN; 
10. Je selecteert in het blad van periode 4 de cellen A1 tot en met E6 en je klikt op het 

knopje TOEVOEGEN; 

11. In de lijst van alle bereiken klik je op het eerste bereik; 

12. Je klikt bij Hoeveel paginavelden wilt u? bij het keuzerondje van twee paginavelden.  

13. In het tekstvak van Veld één tik je de tekst semester 1, in het tekstvak van Veld 
twee tik je de tekst eerste periode. Je dialoogvenster zal er dan als volgt uitzien: 
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14. Je klikt in de lijst van alle bereiken op het tweede bereik in je lijst. In het tekstvak van 
veld één tik je de tekst semester 1, in het tekstvak van veld twee tik je de tekst 
tweede periode; 

15. Je klikt in de lijst van alle bereiken op het derde bereik in je lijst. In het tekstvak van 
veld één tik je de tekst semester 2, in het tekstvak van veld twee tik je de tekst 
eerste periode; 

16. Je klikt in de lijst van alle bereiken op het vierde bereik in je lijst. In het tekstvak van 
veld één tik je de tekst semester 2, in het tekstvak van veld twee tik je de tekst 
tweede periode; 

17. Je klikt bij VOLGENDE >; 
18. Op het laatste scherm van de Wizard kies je voor Nieuw werkblad en klik je op 

VOLTOOIEN; 

19. Je tabel ziet er op je scherm als volgt uit: 
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20. De cijfers op je scherm bevatten de getallen uit de verschillende bereiken. Heb je nu 

enkel de cijfers van semester 1 nodig, klik dan op het driehoekje naast pagina1 en 
selecteer semester 1. De cijfers in de tabel verwijzen nu enkel naar die verwijzingen 
die in de Wizard bij het eerste paginaveld de naam semester 1 hebben gekregen; 
 

 
 

21. Klik ook eens op het driehoekje naast pagina2 en kies voor eerste periode. Dit moeten 
dan de cijfers uit het werkblad periode 1 zijn; 

22. Sluit het bestand zonder op te slaan. 

 

7.4 Een draaigrafiekrapport (met draaitabelrapport) maken. 
Je kan niet alleen een draaitabel maken van een enkelvoudige of meervoudige lijst 
maar je kan ook onmiddellijk een grafiek maken van de geanalyseerde gegevens. 
Maak je keuzes in de draaitabel dan wordt de grafiek onmiddellijk aangepast. 
Omgekeerd ook, maak je een selectie in de grafiek dan wordt de draaitabel 
onmiddellijk aangepast. 
Dit betekent concreet dat je selecties kan maken in de grafiek. Je grafiek zal er op 
scherm dan ook lichtjes anders uitzien dan de eerder gemaakte grafieken. Je zal 
immers keuzes kunnen maken in de grafiek. Deze keuzes kan je op dezelfde manier 
maken als in de draaitabel. Je kan een draaigrafiekrapport maken door in het eerste 
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scherm van de Wizard te kiezen voor het laatste keuzerondje.(Welk type rapport wilt 
u maken?) 
 

 
Je maakt met deze keuze een grafiek. Deze grafiek komt altijd in een nieuwe pagina. 
Normaal maakt Excel een gestapelde kolomgrafiek. Je kan uiteraard achteraf 
wijzigingen aanbrengen aan de grafiek zoals beschreven in de module van grafieken. 
Wat de plaats van de draaitabel betreft kan je kiezen om deze in een nieuwe pagina 
te maken of je kan een plaats in een werkblad aanduiden waar het rapport moet 
komen. 
Wijzigingen in de tabel worden overgenomen in de grafiek en omgekeerd. 

 1. Open het bestand 11.00. – Database grafieken; 

2. In deze database vind je een lijst van producten met in de laatste kolom de omzet per 
product. Je wenst een grafiek met daarin de som van de omzet per leverancier, per 
groep; 

3. Plaats eventueel je aanwijzer in een cel van de lijst met producten; 

4. Kies in het menu DATA - DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT…; 
5. In het eerste scherm van de WIZARD laat je het keuzerondje Een Microsoft 

OfficeExcel-lijst of –database staan en bij Welk type rapport wilt u maken? klik je 
het tweede keuzerondje Draaigrafiekrapport (met draaitabelrapport); 

6. Klik bij VOLGENDE >; 

7. Het bereik in de tweede stap van de Wizard staat normaal gezien correct ingesteld. In 
het andere geval selecteer je de cellen A1 tot en met H21. 
 

 
8. Klik bij VOLGENDE >;  
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9. In het derde en laatste scherm klikken we op de knop INDELING...; 
10. Sleep de knop groep naar de witruimte PAGINA, de knop leverancier naar de witruimte 

RIJ, en de knop omzet naar de witruimte GEGEVENS. Het scherm van indeling ziet er 
dan zo uit: 
 

 
11. Klik op OK; 

12. Selecteer het keuzerondje Nieuw werkblad en klik op de knop VOLTOOIEN; 

13. Excel maakt twee nieuwe werkbladen, een blad met de draaitabel en een blad met de 
grafiek. Onze draaitabel ziet er als volgt uit: 

 
 
en onze grafiek ziet er zo uit: 
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14. Klik bovenaan in de draaitabel bij het uitschuifknopje naast groep, klik bij de 1 en 

daarna op OK. De draaitabel wordt aangepast. Klik nu onderaan bij het werkblad van 
de grafiek. De grafiek werd automatisch aangepast; 

15. Klik in het blad van de grafiek bovenaan bij het uitschuifknopje naast groep, klik bij de 2
en daarna op OK. De grafiek is aangepast, Klik nu onderaan bij het werkblad van de 
draaitabel. De draaitabel werd aangepast; 

16. Klik in de draaitabel naast leverancier en bij inza, Inza wordt weggevinkt. Bevestig met 
OK; 
 

 
17. Inza wordt niet meer weergeven in de tabel. Klik je onderaan bij de grafiek dan merk je 

dat inza niet meer in de grafiek staat. Klik nu op het driehoekje naast leverancier en 
selecteer (Alles weergeven). Bevestig met OK. Inza wordt terug getoond in de grafiek 
en is ook terug te vinden in de draaitabel;  

 
18. Je wenst nu echter een cirkelgrafiek als grafiektype. Kies in het blad van de grafiek, het 
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menu GRAFIEK - GRAFIEKTYPE. Klik in de lijst van Grafiektype bij Cirkel en bevestig 
met OK. De grafiek wordt aangepast; 

19. Onderaan de grafiek zie je in een blauw kader de tekst reeksvelden hier neerzetten. 
Deze tekst wordt niet mee afgedrukt; 

20. Sluit en bewaar je document onder de naam Draaigrafiek. 

 

 

  Je kan wanneer je al een draaitabel hebt een draaitabelgrafiekrapport maken. Kies 
hiervoor in een cel van de draaitabel via het snelmenu voor de optie DRAAIGRAFIEK. 

 

7.4.1 Enkele belangrijke instellingen van de draaitabel. 
Je kan wanneer je een draaitabel hebt, via het snelmenu TABELOPTIES nog een aantal 
instellingen van de tabel wijzigen. 

 
Opties voor opmaak: 

• Eindtotaal kolommen: moeten er al dan niet op het einde van iedere kolom 
totalen worden gemaakt. 

• Eindtotaal rijen: moeten er al dan niet op het einde van iedere rij totalen worden 
gemaakt. 

• AutoOpmaak-tabel: mag Excel op de tabel automatisch een opmaakprofiel 
toepassen. 
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• Weergeven voor foutwaarden: Als dit vakje afstaat worden de foutwaarden in een 
tabel weergeven. Zet je dit aan dan worden de foutwaarden vervangen door de 
waarde van het tekstvak ernaast. Als je dit blanco laat worden de foutwaarden 
niet getoond. 

• Afdruktitels bepalen: de kolom en rijomschrijvingen laten herhalen op iedere 
afgedrukte pagina. 

Opties voor gegevens: 

• Vernieuwen bij openen: de draaitabel opnieuw laten berekenen wanneer je het 
werkblad opent. 

 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 11.07 - Verkoop6 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.07 - Verkoop7 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.07 - Verkoop8 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.07 - Verkoop9 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.07 - Verkoop9 

Maak uit de oefenmap Oefening 11.07 - Personeelsleden 
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Stappenplan 

 Een eenvoudige draaitabel maken 

• Plaats de celaanwijzer in een cel van de lijst. 

• Kies in het menu voor DATA -DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT… 

• Klik bij VOLTOOIEN. 

• Sleep uit de lijst met velden een veld naar het gedeelte KOLOMVELDEN HIER 
NEERZETTEN  en/of naar het gedeelte RIJVELDEN HIER NEEERZETTEN. 

• Sleep de velden waarvoor je een berekening wenst te maken naar het gedeelte 
GEGEVENSITEMS HIER NEERZETTEN. 

 Een eenvoudige draaitabel door velden te slepen in de Wizard 

• Plaats de CELAANWIJZER in een cel van de lijst  

• Kies in het menu voor DATA -DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT… 

• Klik bij VOLGENDE 

• Klik bij VOLGENDE 

• Klik op de knop van INDELING 

• Sleep één of meerdere velden naar het PAGINA-,RIJ- of KOLOMGEBIED 

• Sleep minstens één veld naar de witruimte gegevens 

• Klik op OK 

 Een draaitabel bijwerken 

• PLAATS de celaanwijzer in een cel van de draaitabel 

• Klik in de werkbalk DRAAITABEL op de knop GEGEVENS VERNIEUWEN 

 Een draaitabel wijzigen 

• SLEEP een veld uit de lijst met draaitabelvelden naar het gewenste gebied 

• Sleep een rijveld naar het kolomgebied of omgekeerd 

• Klik op een draaitabelveld en klik in de werkbalk Draaitabel op de knop DETAILS 
weergeven/verbergen en klik op een detail om dit weer te geven 

• Klik met de rechtse muisknop bij een draaitabelveld, kies in het snelmenu voor 
het menu VELDINSTELLINGEN en wijzig in het dialoogkader de instellingen. 

• Zet de cursor in het veld waarop je een groepering wenst in te stellen en selecteer 
op de werkbalk DRAAITABEL, DRAAITABEL- OVERZICHT EN DETAILS - GROEPEREN of 
GROEP OPHEFFEN 

• Een draaitabel maken op meerder lijsten 

• Kies in het menu voor DATA -DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT… 

• Klik bij het keuzerondje MEERVOUDIGE SAMENVOEGINGSBEREIKEN 

• Klik BIJ VOLGENDE 
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• SELECTEER het eerste gebied dat je wilt samenvoegen 

• Klik op het knopje van TOEVOEGEN 

• Selecteer het tweede gebied dat je wil toevoegen 

• Klik eventueel nogmaals bij TOEVOEGEN indien je nog één of meerdere gebieden 
wilt of klik bij VOLGENDE 

• Klik tenslotte op VOLTOOIEN 

 Een draaigrafiekrapport (draaitabelrapport) maken 

• Plaats DE celaanwijzer in een cel van de lijst  

• Kies in het menu voor DATA - DRAAITABEL- EN DRAAIGRAFIEKRAPPORT… 

• Klik bij het keuzerondje  van DRAAIGRAFIEKRAPPORT (MET DRAAITABELRAPPORT) 

• Klik bij VOLGENDE en controleer het bereik 

• Klik op het knopje van INDELING en sleep minstens één veld naar het rij of 
kolomgedeelte en minstens één veld naar de witruimte gegevens. 

• Klik op OK 

• Klik op de knop VOLTOOIEN. 
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STRUCTUUR 
De cursus Excel 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  
een stuk algemene informatie,  

een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap terugvindt. 

Inleiding 

Basisvaardigheden 

Werken met formules 

Grafieken 

Opmaak 

Macro’s en 
werkomgeving 

Beveiliging 

Oplosmethodes Gegevens- 
banken 

Besturings-
elementen 

Functies Varia 

Gevorderde 
functies 



 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Werkbalken en menu's 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• een werkbalk op het scherm te plaatsen; 

• een werkbalk aan te passen; 

• een nieuwe werkbalk aan te maken; 

• opdrachten in de menu's toe te voegen. 

1.1 De standaard werkomgeving 
In de standaard instelling toont Excel twee werkbalken, STANDAARD en OPMAAK. 
Er zijn echter een hele reeks andere werkbalken beschikbaar die je terugvindt in het 
menu BEELD – WERKBALKEN.  Je kan deze lijst ook oproepen via het snelmenu van de 
werkbalk(zone).  De actieve werkbalken zijn steeds aangevinkt. 
Een werkbalk kan je om het even waar op het scherm positioneren.  Sleep hiervoor 
de werkbalk met behulp van het handgreepje vooraan de werkbalk naar de gewenste 
locatie. 
Als je dicht tegen de randen van het venster komt, plaatst Excel de werkbalk tegen 
die rand.  Indien de werkbalk niet bij een rand aansluit, zweeft die over het werkblad 
en zie je de titelbalk van de werkbalk. 
Excel plaatst meerdere werkbalken standaard op één enkele rij naast elkaar en de 
minst gebruikte knoppen worden hierbij automatisch verborgen.  Je kan deze 
instelling veranderen in de opties van het venster AANPASSEN.  Dit dialoogvenster 
open je via: 

• het menu BEELD - WERKBALKEN - AANPASSEN… 

• het menu EXTRA - AANPASSEN… 

• onderaan het snelmenu van een werkbalk of de werkbalkzone: AANPASSEN… 
In dit venster vind je drie tabbladen terug: WERKBALKEN, OPDRACHTEN en OPTIES.  
Het tabblad WERKBALKEN zal je toelaten om bepaalde werkbalken te activeren of uit 
te schakelen. 
Het tabblad OPDRACHTEN vind je beschikbare opdrachten, commando's of menu's. 
Deze kan je dan toevoegen aan bestaande werkbalken of menu's of aan nieuwe, op 
maat gemaakte menu's en werkbalken (zie Werkbalken aanmaken op p. 6) 
De OPTIES op het derde tabblad heb je hier nodig om de werkbalkinstellingen te 
wijzigen. 
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 STANDAARD- EN OPMAAKWERKBALK WEERGEVEN IN ÉÉN RIJ 

Deze optie werkt niet zoals je zou verwachten.  Vink deze optie uit om de standaard- 
en opmaakwerkbalk naast elkaar te krijgen. 

 ALTIJD VOLLEDIGE MENU’S WEERGEVEN 
Via deze optie bepaal je of enkel de veelgebruikte ofwel alle menu-items getoond 
worden.  De suboptie VOLLEDIGE MENU’S WEERGEVEN NA EEN KORTE VERTRAGING laat 
dan mits een vertraging eventueel de menu’s vervolledigen. 

 GEBRUIKERSGEGEVENS VAN MENU’S EN WERKBALKEN OPNIEUW INSTELLEN 
Indien de tweede optie uitgeschakeld is, kan deze knop eronder gebruikt worden om 
de lijst (geschiedenis) met veelgebruikte knoppen en menu-items te wissen.  
Aangepaste, toegevoegde of verwijderde knoppen of menu’s worden niet teruggezet. 
 

  De instellingen van de opties STANDAARD- EN OPMAAKWERKBALK WEERGEVEN IN 
ÉÉN RIJ en ALTIJD VOLLEDIGE MENU’S WEERGEVEN gelden voor alle Office-
programma’s. 

 

  De knop GEBRUIKERSGEGEVENS VAN MENU’S EN WERKBALKEN OPNIEUW INSTELLEN 
geldt uitsluitend voor de instellingen in Excel. 
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1.2 Werkbalken aanpassen 
Je kan in elke werkbalk knoppen wijzigen, toevoegen of verwijderen.  Dit gebeurt via 
het menu AANPASSEN, tabblad OPDRACHTEN. 

 
Kies in de CATEGORIEËN en bijhorende OPDRACHTEN de nodige knop en sleep die 
naar de gewenste plaats op een werkbalk naar keuze. 

 
Niet alle opdrachten zijn voorzien van een knopvlak.  Excel plaatst hier dan de naam 
van de opdracht.  Je kan echter via het snelmenu van een knop alle eigenschappen 
ervan aanpassen, ook het knopvlak. 
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BEGINWAARDEN: plaatst de knop terug in de begintoestand 

VERWIJDEREN: verwijdert de knop 

NAAM: toont de naam van de knop in info (de ampersand (&) 
bepaalt de Alt-gevoelige letter, onderlijnd) 

GROEP KNOPVLAK : hiermee kan je een knopvlak kopiëren en 
plakken naar andere knoppen of terug naar de 
beginwaarde herstellen 

KNOPVLAK BEWERKEN … : hiermee breng je in een knopeditor 
eenvoudige grafische aanpassingen aan het knopvlak aan. 

KNOPVLAK WIJZIGEN: toont een kleine selectie knopvlakken 

De weergave van een knop (knopvlak en/of tekst) kan je met 
de vier stijlopties bepalen. 

De optie GROEP BEGINNEN plaatst een scheidingslijntje vóór de 
geselecteerde knop. 

HYPERLINK TOEWIJZEN (bewerken) geeft je de mogelijkheid een 
link naar een andere bestand, locatie, … te koppelen aan 
de knop.  De oorspronkelijke werking vervalt hierdoor. 

MACRO TOEWIJZEN… koppelt een macro aan de knop. 

 
Overbodige knoppen verwijder je door deze uit de werkbalk te slepen.  Als het 
dialoogvenster AANPASSEN niet geopend is, kan je de knop verslepen door de 
Alt-toets ingedrukt te houden. 
Je kan ook werkbalkknoppen verplaatsen of kopiëren naar een andere werkbalk.  
Zorg ervoor dat beide balken actief zijn.  Selecteer in het menu EXTRA – AANPASSEN 
en sleep daarna de betreffende knop naar een andere locatie op de werkbalk.  Wens 
je een knop te kopiëren, dan houd je de Ctrl-toets ingedrukt. 
Wens je een werkbalkknop te herstellen nadat je die aangepast hebt, kies in het 
menu EXTRA – AANPASSEN.  Klik met de rechter muisknop op de werkbalkknop die je 
wenst te herstellen en selecteer de optie BEGINWAARDEN. 
 

  Wijzigingen in werkbalken worden door Excel centraal bewaard, niet in een werkmap.

 

 1. Open een nieuwe werkmap in Excel. 
2. Klik in het menu EXTRA – AANPASSEN…  Selecteer indien nodig het 

tabblad OPDRACHTEN. 
3. Selecteer inde categorie OPMAAK de optie KLEINERE TEKENGROOTTE 

 en sleep deze naar de STANDAARD werkbalk, 
rechts van de knop ONDERLIJNEN. 

4. Je werkbalk ziet er nu zo uit: . 
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5. Klik met de rechter muisknop op de juist toegevoegde knop. 
6. In het snelmenu kies je de optie KNOPVLAK BEWERKEN. 
7. Het volgende dialoogvenster verschijnt. 

 
8. Wijzig de kleur van de “A” naar rood.  Klik op de rode kleur in het 

kleurenpalet en overtrek de zwarte blokjes van de afbeelding. 

 
9. Klik op de knop OK en sluit het dialoogvenster AANPASSEN en controleer 

je aangebrachte wijzigingen. 
10. Sluit de werkmap en sluit Excel af. 
11. Start Excel opnieuw op.  Kijk naar de STANDAARD werkbalk.  Wat zie je? 
12. Klik in het menu EXTRA – AANPASSEN. 

13. Sleep de knop KLEINERE LETTERGROOTTE  tot vóór de knop VET. 

14. Je werkbalk ziet er nu zo uit: . 
15. Klik met de rechter muisknop op de knop KLEINERE LETTERGROOTTE en 

selecteer de optie BEGINWAARDEN. 
16. Sleep de knop uit de werkbalk. 
17. Selecteer op het tabblad OPDRACHTEN de categorie BEELD.  Sleep de 

opdrachten NORMAAL en PAGINA-EINDEVOORBEELD naar de standaard 
werkbalk.  Plaats de twee nieuwe knoppen tussen de knoppen 
AFDRUKKEN en AFDRUKVOORBEELD. 
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18. Je werkbalk ziet er nu zo uit: . 
19. Klik met de rechter muisknop op de knop PAGINA-EINDEVOORBEELD en 

selecteer de optie KNOPVLAK WIJZIGEN.  Selecteer hier het icoontje met 
het potlood (4e rij, 4e kolom). 

20. Sluit het dialoogvenster Aanpassen. 
21. Houd de Alt-toets ingedrukt en verwijder de knoppen NORMAAL en 

PAGINA-EINDEVOORBEELD uit de Standaard werkbalk. 
22. Sluit de werkmap en sluit Excel. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.01 – Werkbalk  

1.3 Werkbalken aanmaken 
In bepaalde gevallen kan het handiger zijn om een set van eigen en specifieke 
opdrachten te verzamelen in een nieuwe werkbalk.  Deze werkbalk kan je dan 
wanneer nodig activeren. 
Je maakt een werkbalk aan in het menu AANPASSEN, op het tabblad WERKBALKEN. 

 
 

  In dit menu kan je in één keer meerdere werkbalken aan- of uitvinken. 

 
Met de knop NIEUW maak je een nieuwe werkbalk aan.  Een dialoogvenster vraagt je 
onmiddellijk om de naam van je nieuwe werkbalk op te geven.  Deze kan je later nog 
aanpassen via de knop NAAM WIJZIGEN… 
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  Je kan uitsluitend zelfgemaakte werkbalken een nieuwe naam toekennen of 
verwijderen.  De standaard werkbalken van Excel zijn hiertegen beschermd. 

 
Nadat je een naam hebt ingegeven verschijnt je nieuwe werkbalk op het scherm.  Je 
kan hier nu knoppen of menu’s naar toe slepen. 
 

  Wens je opdrachtknoppen van andere werkbalken te halen en die in je eigen 
werkbalk te plaatsen, houd dan de Alt-toets ingedrukt en sleep de gewenste 
knop(pen) naar je eigen werkbalk.  Je kan ook knoppen kopiëren als je de toetsen 
Ctrl+Alt indrukt terwijl je versleept. 

 

 1. Open een nieuwe werkmap in Excel. 
2. Klik in het menu EXTRA – AANPASSEN…  Selecteer indien nodig het 

tabblad WERKBALKEN. 
3. Klik rechts in het venster op de knop NIEUW en geef de nieuwe 

werkbalk de naam MijnWerkbalk.  Klik op de knop OK. 

4. De nieuwe (lege) werkbalk verschijnt ergens op je werkblad.  Dubbelklik 
op de titelbalk om je nieuwe werkbalk onder de andere werkbalken te 
plaatsen. 

5. Selecteer het tabblad OPDRACHTEN in het dialoogvenster AANPASSEN. 
6. Selecteer de categorie DATA en sleep de knoppen AUTOFILTER, ALLES 

WEERGEVEN en UITGEBREID FILTER naar je nieuwe werkbalk. 
7. Pas de knopvlakken als volgt aan.  Gebruik het oog (4de knop, laatste 

rij) voor de opdracht ALLES WEERGEVEN en het raderwerkje (4de knop, 
voorlaatste rij) voor de opdracht UITGEBREID FILTER.  Zorg er ook voor 
dat alleen de knopvlakken getoond worden zonder tekst. 

De werkbalk zou er nu zou moeten uitzien . 
8. Sluit het dialoogvenster AANPASSEN. 

 

1.4 Menu's aanpassen 
Het aanpassen van een menu gebeurt op dezelfde wijze als het aanpassen van 
werkbalken. 
 

  Indien je een werkbalk of de menubalk volledig wenst te herstellen, selecteer dan in 
het menu EXTRA – AANPASSEN op het tabblad WERKBALKEN de werkbalk die je 
wenst te herstellen of de menuwerkbalk en klik dan op de knop BEGINWAARDEN. 
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1.5 Menu's aanmaken 
Een gepersonaliseerd menu maak je op dezelfde manier aan als een werkbalk.  
Selecteer hiervoor het tabblad OPDRACHTEN in het dialoogvenster AANPASSEN.  
Selecteer in de categorieënlijst de optie NIEUW MENU en sleep dit naar een plaats 
tussen of achteraan de bestaande menu’s.  Nu kan je de gewenste menu-items 
inbouwen.  Om een submenu aan te maken, sleep je een nieuw menu in je reeds 
toegevoegde menu. 
De namen kan je wijzigen via het snelmenu (zie Werkbalken aanpassen). 
Je kan bestaande opdrachten en menu’s toevoegen aan nieuwe menubalken. 

 
 

 1. Open een nieuwe werkmap in Excel. 
2. Kies in het menu EXTRA – AANPASSEN en activeer het tabblad 

OPDRACHTEN.  Selecteer in het deelvenster CATEGORIEËN: de optie 
NIEUW MENU.  Sleep het nieuwe menu vanuit deelvenster OPDRACHTEN 
naar de menubalk, rechts van de optie HELP. 

3. Klik met de rechter muisknop op het nieuwe menu en geef als naam je 
eigen voornaam. 

4. Selecteer in het deelvenster CATEGORIEËN de optie BESTAND. 
5. Sleep de opdracht OPSLAAN ALS naar je nieuwe menu.  Sleep de 

opdracht op de naam van je menu en wacht tot dit geopend wordt.  
Plaats de muisknop in de lege ruimte en laat de muisknop los. 

 
6. Voeg op dezelfde manier de opdracht WERKRUIMTE OPSLAAN… toe. 
7. Voeg als laatste opdracht AFDRUKBEREIK BEPALEN toe. 
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8. Sluit het dialoogvenster AANPASSEN. 
9. Klik op je menu om het te openen.  Het zou er als volgt moeten uitzien. 

 
10. Sluit en herstart Excel.  Controleer of je eigen menu nog aanwezig is. 
11. Probeer de menu-item AFDRUKBEREIK BEPALEN even uit. 

1.6 Werkbalken en menu's verwijderen 
Zelfgemaakte werkbalken of menu's die je niet gebruikt, kan je best verwijderen. 
Open het dialoogvenster AANPASSEN en selecteer op het tabblad WERKBALKEN de te 
verwijderen werkbalk en klik op de knop VERWIJDEREN.  
Eigen menu's kan je in deze lijst niet terugvinden, die vormen een onderdeel van de 
ingebouwde Werkbladmenubalk van Excel.  Menu's kan je verwijderen op één van 
volgende manieren terwijl het venster AANPASSEN geopend is: 

• Sleep het menu uit de menuwerkbalk. 

• Klik rechts op het te verwijderen menu en kies in het snelmenu VERWIJDEREN. 
 

  Je kan ook rechtstreeks (zonder het dialoogvenster AANPASSEN) een menu uit de 
menubalk slepen door de Alt-toets ingedrukt te houden. 

 

 12. Open het dialoogvenster AANPASSEN. 
13. Selecteer het tabblad WERKBALKEN en selecteer hierin de werkbalk 

MIJNWERKBALK.  Klik op de knop VERWIJDEREN. 
14. Selecteer de werkbalk OPMAAK en kies BEGINWAARDEN. 
15. Sluit het dialoogvenster AANPASSEN. 
16. Verwijder je eigen menu door die uit de menuwerkbalk te slepen (denk 

aan de Alt-toets!). 
17. Hiermee staan de werkbalken en menu's terug in de begintoestand. 
18. Sluit Excel. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.02 – Menu  
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1.7 Stappenplan 
 Werkbalken in- en uitschakelen 

• Vink de gewenste balk aan via: 
• BEELD - WERKBALKEN 

• Snelmenu van werkbalk- of menuzone 

• EXTRA - AANPASSEN… - WERKBALKEN 

 Werkbalk opties aanpassen  
• Ga naar het menu AANPASSEN…via : 

• het snelmenu van werkbalk- of menuzone 

• BEELD - WERKBALKEN 

• EXTRA 

• Kies tabblad Opties 

 Knop toevoegen aan werkbalk 
• Open dialoogvenster AANPASSEN 

• Activeer tabblad OPDRACHTEN 

• Kies de CATEGORIE en sleep de knop uit OPDRACHTEN naar de gewenste 
plaats 

• Sluit het venster AANPASSEN 

 Knop verwijderen uit werkbalk of menu 
• Open het dialoogvenster AANPASSEN 

• Sleep de knop uit werkbalk of menu 

• Sluit het venster AANPASSEN 

 Knop verwijderen uit werkbalk (rechtstreeks) 
• Sleep de knop van de werkbalk weg terwijl je de Alt-toets ingedrukt houdt. 

 Knop aanpassen 
• Open het dialoogvenster AANPASSEN 

• Klik rechts op de knop  

• Kies in het snelmenu KNOPVLAK BEWERKEN 

• Wijzig het knopvlak in de mini-editor 

• Klik in het snelmenu bij NAAM: 

• Typ de gewenste knopnaam in 

• Plaats een ampersand-teken (&) voor de Alt-gevoelige letter. 

 Knop herstellen 
• Open het dialoogvenster AANPASSEN 

• Klik rechts op de knop  

• Kies in het snelmenu BEGINWAARDEN KNOPVLAK 
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 Nieuw menu maken 
• Ga naar het dialoogvenster AANPASSEN 
• Activeer het tabblad OPDRACHTEN 
• Kies onder CATEGORIEËN NIEUW MENU 
• Sleep dit naar de gewenste plaats op de menubalk of in een ander menu 
• Klik rechts op het nieuwe menu en pas NAAM en STIJL aan. 
• Sluit het venster AANPASSEN. 

 Nieuwe werkbalk aanmaken 
• Ga naar het dialoogvenster AANPASSEN  
• Activeer het tabblad WERKBALKEN 
• Klik op NIEUW… 
• Geef de nieuwe werkbalknaam op in het venster NIEUWE WERKBALK en klik OK 
• Sluit het venster AANPASSEN. 

 Menu verwijderen 
• Ga naar het dialoogvenster AANPASSEN  
• Activeer het tabblad WERKBALKEN 
• Selecteer de te verwijderen werkbalk in de lijst 
• Klik op de knop VERWIJDEREN en bevestig dit. 
• Sluit het venster AANPASSEN. 

 





 

 

Hoofdstuk 2 Macro’s 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• een macro te maken en aan te passen; 

• eenvoudige macro-programmacode te lezen; 

• een macro uit te voeren; 

• een macro op te slaan; 

2.1 Wat zijn macro’s 
Een macro bevat een groep opdrachten die een gebruiker in één keer kan laten 
uitvoeren.  De opdrachten worden in één programmamodule opgeslagen die 
wanneer nodig kan worden opgeroepen.  Macro’s zijn dus zeer handig voor 
handelingen die vaak moeten herhaald worden.  Excel gebruikt voor het opstellen 
van de macro’s de taal Visual Basic for Applications (VBA). 
Je kunt in een macro alles opnemen wat je zelf in het werkblad kan uitvoeren, o.a. 
werkbladen openen, reeksnamen maken, dialoogvensters oproepen voor het 
invoeren van gegevens, grafieken maken, afdrukken… 

2.2 Een macro aanmaken via opname 
Je kan een macro op twee manieren aanmaken: 

• Je kan een macro zelf opstellen.  In dit geval is een grondige kennis van de 
macrotaal vereist.  Verder in deze cursus wordt hier iets dieper op ingegaan. 

• Je kan werken met de macrorecorder.  In dit geval worden al je handelingen 
opgenomen met een recorder en omgezet in macrotaal. 

De macrorecorder van Excel slaat handelingen en opdrachten op terwijl je ze uitvoert 
en kiest.  De werking van de macrorecorder is vergelijkbaar met een videorecorder.  
Met een videorecorder kan je opnemen wat je ziet, met een macrorecorder kan je 
opnemen wat je doet. 
 

 1. Open een nieuwe werkmap in Excel. 
2. Neem onderstaande gegevens over. 

 

3. Om met macro’s te kunnen werken, moet je het beveiligingsniveau van 
Excel aanpassen.  Klik in het menu EXTRA – MACRO – BEVEILIGING… en 
stel op het tabblad BEVEILIGINGSNIVEAU de optie GEMIDDELD of LAAG in.  
Klik op OK om te bevestigen. 
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4. Selecteer de cel B2.  Kies nu in het menu EXTRA – MACRO – NIEUWE 
MACRO OPNEMEN…  Het dialoogvenster MACRO OPNEMEN verschijnt. 

 
5. Geef de macro in het tekstvak MACRONAAM: de naam OpmaakGetal.  

Ken de sneltoets Ctrl+Shift+O toe en controleer of de macro wordt 
opgeslaan in Deze werkmap (standaard optie). 
Geef als beschrijving  M’n eerste macro in en klik op OK. 

 
6. De werkbalk OPNAME STOPPEN verschijnt en registreert dus nu alles wat 

je uitvoert.  Je ziet dit ook in de statusbalk aan de vermelding OPNAME. 

 

7. Voor deze macro hebben we relatieve verwijzingen nodig.  Klik hiervoor 
op de knop RELATIEVE VERWIJZING  op de werkbalk OPNAME STOPPEN.  
Deze knop is nu ingedrukt (de knop heeft een oranje achtergrond), dit 
betekent dat de relatieve celverwijzing actief is. 

8. Selecteer de cel B2.  Houd de toetsen Ctrl+Shift ingedrukt en druk 
vervolgens de pijltjestoetsen rechts  en onder  in.  Het bereik B2:E5 
is nu geselecteerd. 
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9. Selecteer in het menu de opdracht OPMAAK – CELEIGENSCHAPPEN.  Op 
het tabblad GETAL selecteer je de optie valuta, kies voor de Euro en 
verminder het aantal decimalen tot geen.  Selecteer vervolgens het 
tabblad LETTERTYPE en kies hier Arial Narrow met een grootte 11pt en 
pas tenslotte een hemelsblauwe kleur toe.  Klik op OK. 

10. Klik op de knop OPNAME STOPPEN . 

11. Sla de werkmap op onder de naam 12.00 - Macro1. 

 

  Indien de werkbalk OPNAME STOPPEN niet automatisch verschijnt, kan je die 
oproepen in het menu BEELD – WERKBALKEN of via het snelmenu van de 
werkbalken. 

 

  Het eerste teken van de macronaam moet een letter zijn.  Andere tekens kunnen 
letters, cijfers of het onderstrepingsteken zijn.  Spaties zijn in een macronaam niet 
toegestaan.  Celverwijzingen evenmin! 

 
Wanneer je in het dialoogvenster Macro opnemen een sneltoets definieert, zorg er 
dan voor dat je geen bestaande combinatie gebruikt.  Deze zal immers overschreven 
worden.  Excel waarschuwt je hier NIET voor! 
Een macro kan je op verschillende plaatsen opslaan, de standaardoptie is de huidige 
werkmap.  Dit betekent dat de macro samen met dit bestand opgeslagen wordt en 
dus steeds beschikbaar zal zijn in deze map, ook op andere PC’s. 
Indien je de macro opslaat in de PERSOONLIJKE MACROWERKMAP betekent dit dat de 
macro wordt opgeslagen in een persoonlijke werkmap.  De macro’s in deze werkmap 
staan altijd ter beschikking. 
Excel bewaart deze werkmap met de naam PERSNLK.XLS in de folder XLSTART 
(C:\Documents and Settings\<USERID>\Application data\Microsoft\Excel\XLSTART).  
Bestanden in deze map worden automatisch geopend als je Excel start.  Deze 
werkmap wordt automatisch aangemaakt wanneer je de voor de eerste maal de optie 
PERSOONLIJKE MACROWERKMAP selecteert.  Dit is standaard een verborgen werkmap. 
Tenslotte kan je een macro ook nog opslaan in een NIEUWE WERKMAP. 
 

  Macro’s uit openstaande werkmappen zijn in alle andere openstaande werkmappen 
beschikbaar. 

 

  Je probeert best even alle handelingen uit die je in een macro wenst op te nemen 
voordat je de macro effectief opneemt. 
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2.3 De macro uitvoeren 
Macro’s kunnen alleen gebruikt worden als de werkmap waarin ze zich bevinden 
geopend is.  De werkmap hoeft echter niet actief te zijn. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een macro uit te voeren. 

• Via de toetsencombinatie aangegeven bij de opname 

• Via het menu EXTRA – MACRO – MACRO’S… 

• Via een knop in het werkblad 

• Via een knop in een werkbalk 

• Via een menuopdracht 

• Via een grafisch object 

2.3.1 Het dialoogvenster Extra – Macro – Macro’s… 
Via het menu EXTRA – MACRO – MACRO’S… kan je het dialoogvenster Macro 
oproepen. 
Dit venster bevat een lijst van alle beschikbare macro’s, ook van andere geopende 
(eventueel verborgen) werkmappen.  Vóór de macronaam staat dan de naam van de 
map waarin de macro is bewaard. 

UITVOEREN start de geselecteerde macro. 

Met STAP voer je de macro stapsgewijs uit.  
Dit is vooral handig om de juiste werking 
van een macro te testen.  

BEWERKEN toont de geselecteerde macro 
in de editor en biedt je de mogelijkheid de 
macro hier te wijzigen.  

De knop MAKEN wordt bruikbaar als je een 
nieuwe Macronaam invoert.  Het laat je in 
de VBE de nieuwe macro maken. 

VERWIJDEREN wist de geselecteerde 
macro. 

Via de knop OPTIES… kan je de sneltoets 
en beschrijving van de macro bewerken. 

 
Het keuzevak MACRO’S IN laat je toe om aan te geven welke macro’s uit welk(e) 
bestand(en) je wil zien.  Je kan hier kiezen voor ALLE GEOPENDE WERKMAPPEN, DEZE 
WERKMAP of <NAAM VAN EEN GEOPENDE WERKMAP>. 
Onderaan dit dialoogvenster lees je de beschrijving van de geselecteerde macro. 
 

  Je kan het dialoogvenster oproepen via de sneltoets Alt+F8. 
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 12. Open indien nodig de werkmap ‘12.00 – Macro1’. 
13. Breng vanaf de cel A10 volgende gegevens in: 

 

14. Selecteer de cel B10 en klik in het menu EXTRA – MACRO – MACRO’S…  
Je ziet de zonet opgenomen macro geselecteerd staan.  Start deze met 
de knop UITVOEREN. 

15. Het bereik B10:E12 heeft nu dezelfde opmaak als het bereik A2:E5. 

 

16. Bewaar de wijzigingen. 

 

2.3.2 Een toetsencombinatie 
Je kan een macro eveneens uitvoeren via een toetsencombinatie indien deze is 
toegekend.  De toekenning kan gebeuren bij de opname of later via de knop OPTIES 
in het dialoogvenster MACRO. 
Je kan alleen toetsencombinaties aanmaken met letters.  De toetsencombinaties zijn 
hoofdlettergevoelig.  Ctrl+o is dus verschillend van Ctrl+Shift+o.  Je kan uitsluitend 
gebruik maken van de toetsen Ctrl of Ctrl+Shift, de Alt-toets aanvaardt Excel niet. 
Voor een lijst van reeds bestaande toetsencombinaties verwijzen we je naar de Help 
functie van Excel. 
 

 17. Open indien nodig de werkmap ‘12.00 – Macro1’. 
18. Breng op BLAD2 van de werkmap volgende gegevens in: 

 

19. Selecteer de cel B2 en druk op de toetsencombinatie Ctrl+Shift+o. 
20. Het bereik B2:E4 is opgemaakt. 
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21. Sla de wijzigingen op en sluit de werkmap. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.03 – Uitslagen. 

 

2.3.3 Een knop in het werkblad 
Excel biedt de mogelijkheid het gebruik van een macro te koppelen aan een knop in 
het werkblad.  Een klik op de knop aktiveert dan de macro. 
Om een macro-knop te tekenen, gebruik je de werkbalk FORMULIER. 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – KnopMacro’.  Je vindt hier een 
adressenbestand. 

2. Je gaat de gegevens op BLAD1 kopiëren naar BLAD2 en ze daar 
vervolgens ook sorteren. 

3. Klik in het menu EXTRA – MACRO – NIEUWE MACRO OPNEMEN… 

4. Geef de macro de naam Sorteer.  Ken geen sneltoets toe.  Sla de 
macro op in deze werkmap (standaard optie).  Geef een passende 
beschrijving en klik op OK. 

5. Schakel indien nodig de knop RELATIEVE VERWIJZING  uit. 
6. Selecteer de cel A1.  Klik in het menu BEWERKEN – GA NAAR… en klik in 

het dialoogvenster op de knop SPECIAAL... 
7. Selecteer hier de optie HUIDIG GEBIED. 
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8. Klik in het menu BEWERKEN – KOPIËREN en selecteer vervolgens de cel 
A1 op BLAD2.  Klik in het menu BEWERKEN – PLAKKEN. 

9. Maak de breedte van de kolommen passend via OPMAAK – KOLOM – 
AUTOAANPASSEN AAN SELECTIE. 

10. Klik vervolgens in het menu DATA – SORTEREN en sorteer oplopend op 
naam.  Klik op de knop OK. 

11. Stop de opname van de macro. 
12. Activeer het werkblad ADRESSEN. 
13. Klik in het menu BEELD – WERKBALKEN – FORMULIEREN. 
14. Klik op het icoontje KNOP en teken een knop rechts van de gegevens. 

 
15. Zodra je de knop hebt aangemaakt, krijg je het dialoogvenster MACRO 

TOEWIJZEN AAN OBJECT.  Selecteer de macro SORTEER en klik op OK. 
16. Selecteer de standaardtekst op de knop en vervang deze door de tekst 

Sorteer. 

17. Klik ergens in het werkblad om de knopbewerking af te sluiten.  De 
knop is nu actief: de muisaanwijzer wordt een handje als je er op staat. 

18. Geef in de cellen A7:C7 je eigen naam, voornaam en gemeente in en 
op de volgende lijn (A8:C8) willekeurige gegevens. 

19. Gebruik de knop SORTEER en bekijk de resultaten. 
20. Bewaar de wijzigingen en sluit de werkmap. 

 

  Je kan ook eerst de knop aanmaken en vervolgens de macro opnemen.  In het 
dialoogvenster MACRO TOEWIJZEN AAN OBJECT geef je dan een nieuwe naam in en 
klik je vervolgens op de knop OPNEMEN… 
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2.3.4 Een knop in een werkbalk 
Je kan een macro ook koppelen aan een (nieuwe) knop in een werkbalk.  Je voegt 
een knop toe via het menu BEELD – WERKBALKEN – AANPASSEN. 
 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – Macro2'. 
2. Kies in het menu BEELD – WERKBALKEN – AANPASSEN. 
3. Het dialoogvenster AANPASSEN verschijnt.  Selecteer het tabblad 

OPDRACHTEN en zoek de categorie MACRO’S. 
4. Sleep de optie AANGEPASTE KNOP in het rechter deelvenster naar de 

werkbalk OPMAAK rechts van de knop ONDERSTREPEN. 
(Let op de zwarte positioneringstreep) 

 
5. Klik met de rechter muisknop op het lachebekje en wijzig de tekst bij 

NAAM naar &OpmaakGetal. 

6. Klik op de optie MACRO TOEWIJZEN… , selecteer in het dialoogvenster 
MACRO TOEWIJZEN AAN KNOP de macro OPMAAKGETAL en klik op OK. 

7. Sluit het dialoogvenster AANPASSEN. 
8. Selecteer de cel B2 van BLAD1 en start de macro via de nieuwe knop. 
9. Open het dialoogvenster AANPASSEN en verwijder de nieuwe knop uit 

de werkbalk door deze uit de werkbalk te slepen. 
10. Sluit de werkmap zonder de wijzigingen te bewaren. 

 

  Je kan altijd een knop uit een werkbalk verwijderen door deze weg te slepen terwijl je 
de Alt-toets ingedrukt houdt. 

 

  Het is handig de aangepaste macroknoppen in een nieuwe werkbalk te verzamelen.  
Zo blijven de standaard werkbalken overzichtelijk en niet nodeloos overladen. 
Anderzijds kan je dan via die éne werkbalk al je macro’s oproepen. 
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2.3.5 Een menuopdracht 
Op analoge wijze kan je ook een macro laten uitvoeren via een menuopdracht. 
Vanuit het dialoogvenster AANPASSEN en de categorie MACRO’S op het tabblad 
OPDRACHTEN, sleep je de optie AANGEPASTE MENUOPDRACHT in het rechter 
deelvenster naar een menu naar keuze. 
In het snelmenu kan je de naam van dit item wijzigen en er een macro aan koppelen. 
Het snelmenu van een menu-item is identiek aan dat van een knop.  Dit werd reeds 
in de vorige paragraaf besproken. 
 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.04 – Startmacro. 

 

2.3.6 Grafische objecten 
Je kan aan alle grafische objecten (figuren, tekenobjecten, autovormen en grafieken) 
een macro koppelen. 
Nadat je object aangemaakt is, klik je het aan met de rechter muisknop.  In het 
snelmenu kies je voor MACRO TOEWIJZEN en in het dialoogvenster MACRO TOEWIJZEN 
AAN OBJECT selecteer je de gewenste macro. 

De macro kan je nu starten door het object aan te klikken.  Let op de 
muisaanwijzer: die verandert in een handje als je over het object staat. 
Om het object nadien te bewerken, moet je de macro omzeilen: 

• selecteer het object met de Ctrl-toets ingedrukt.  De muisaanwijzer 
wijzigt tijdelijk terug in een selectiepijl. 

• gebruik het snelmenu via de rechtermuisknop. 
• gebruik de knop OBJECTEN SELECTEREN op de werkbalk TEKENEN. 

 

 

  Als je een macro aan een grafiek koppelt, wordt deze een grafisch object. 
Hierdoor verlies je gedeeltelijk de mogelijkheden van de grafiek ! 

 

 1. Open de werkmap ‘12.00 - Macro3’.  Je gaat hier een macro opnemen 
die de totaalgegevens in een taartgrafiek plaatst. 

2. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding. 
3. Selecteer de optie MACRO TOEWIJZEN… en geef in het dialoogvenster 

MACRO TOEWIJZEN AAN OBJECT de naam TotaalGrafiek. 

4. Klik op de knop OPNEMEN...  Vul eventueel een passende beschrijving 
in.  Klik op de knop OK. 

5. Selecteer de bereiken C1:C8 en H1:H8 en start de WIZARD GRAFIEKEN. 
6. Kies een taartgrafiek (Cirkel met een 3D-effect) en klik op de knop 

VOLGENDE tot het tabblad GRAFIEKOPTIES zichtbaar is. 
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7. Vul de titel Stedentotaal in op het tabblad TITELS; schakel de 
legende uit en vink op het tabblad GEGEVENSLABELS de opties 
CATEGORIENAAM, PERCENTAGE en LEGENDASLEUTEL aan. 

8. Klik op de knop VOLTOOIEN. 
9. Stop de macro-opname. 

10. Selecteer en verwijder de grafiek. 
11. Test de macro uit door op de afbeelding te klikken. 

Een aantal opties en opmaakelementen werden blijkbaar niet 
opgenomen in de macro.  Dit wordt in een volgende paragraaf 
gecorrigeerd. 

12. Bewaar de wijzigingen. 

 

2.4 De Visual Basic werkomgeving 
Excel beheert alle gemaakte macro’s onder de vorm van modules.  Deze modules 
kan je bekijken in de Visual Basic Editor.  De editor kan je openen via EXTRA – 
MACRO – MACRO’S…  In dit dialoogvenster selecteer je de macro die je wilt bekijken.  
Klik vervolgens op de knop BEWERKEN. 
Als je vanuit Excel de Visual Basic Editor opent, krijg je onderstaand beeld. 

 

 Projectverkenner:  hierin zie je de opstaande bestanden en je persoonlijke 
macrowerkmap, naast eventuele invoegtoepassingen. 

 Selectiebalk objecten en procedures:  spring naar een geselecteerde code. 
 Regel- en kolomindicator:  meld je op welke regel / kolom je werkt. 
 Programmacode venster:  hier staat de Visual Basic Code van je macro’s. 
 Helpvenster:  Uitgebreide helpbibliotheek over het werken in de Visual Basic Editor. 

 

 



EXCEL 2003 Macro's en werkomgeving 23 

 

Om vanuit het Visual Basic venster terug te keren naar Excel kan je de eerste knop 
op de standaard werkbalk,  BEELD MICROSOFT EXCEL, gebruiken.  Je kan echter 
net zo gemakkelijk de taakbalk gebruiken. 

2.5 De macro bekijken in de Visual Basic Editor 
Het venster van de toepassing MICROSOFT VISUAL BASIC opent en toont de Visual 
Basic code van je macro. 
 

 13. Open de werkmap ‘12.00 – Macro2’. 
14. Klik in het menu EXTRA – MACRO – MACRO’S… en selecteer de macro 

OpmaakGetal.  Klik vervolgens op de knop BEWERKEN. 
15. De Visual Basic Editor wordt geopend.  In het rechter gedeelte vind je 

de code die bij de opname gegenereerd werd. 

 

 

Door kleurengebruik zal het lezen van een macro op je scherm makkelijker verlopen. 

Commentaarregels worden standaard in het groen weergegeven en voorafgegaan 
door een apostrof (‘).  Je kan ze overal plaatsen om de macro te verduidelijken.  
Tijdens de opname van een macro worden automatisch commentaarregels 
toegevoegd voor de vakken MACRONAAM, BESCHRIJVING en SNELTOETS.   

Sleutelwoorden worden in het blauw weergegeven.  Dit zijn programmeeropdrachten 
uit Visual Basic.  Zo begint een macro bijvoorbeeld altijd met SUB en eindigt die met 
END SUB. 

De overige instructies worden in het zwart weergegeven en zijn kenmerkend voor 
gebruik binnen Excel. Indien er echter iets fout gaat, wordt dit in rood of met een gele 
achtergrond gemarkeerd. 
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Alle instructies binnen de programmeertaal Visual Basic for Applications worden 
steeds in het Engels opgesteld, ook indien je met een andere taalversie van Excel 
zou werken. 

 

 16. Sluit de Visual Basic Editor en sluit de werkmap 12.00 – Macro2. 

 

  Je kan ook gebruik maken van de toetsencombinatie Alt+F11 om de Visual Basic 
Editor te openen. 

 

2.6 De macro aanpassen in de Visual Basic Editor 
Je kan indien nodig zelf de Visual Basic code aanpassen.  Dit kan handig zijn als je 
een bepaalde instelling wilt wijzigen of (een gedeelte van) de code uit een andere 
macro wenst toe te voegen.  Om de goede werking te testen kan je zelfs een deel 
van de code tijdelijk niet laten uitvoeren. 
De problemen die je met de macro TotaalGrafiek ondervond, gaan we nu oplossen 
door eerst een nieuwe macro op te nemen en deze code dan toe te voegen aan de 
bestaande macro. 

 17. Selecteer in de werkmap ‘12.00 – Macro3’ de aangemaakte grafiek. 
18. Klik in het menu EXTRA – MACRO – NIEUWE MACRO OPNEMEN… 

19. Geef als naam GrafiekAanpassing en klik op OK. 

20. Pas de grafiek aan volgens onderstaande instructies: 
• Zet de rand- en vlakoptie op GEEN voor het tekengebied 

(gearceerde gebied rond de grafiek). 
• Open de GRAFIEKOPTIES en vink op het tabblad GEGEVENSLABELS de 

opties CATEGORIENAAM en PERCENTAGE aan. 
• Plaats de titel in puntgrootte 20 en stijl VET. 

21. Stop de macro-opname. 
22. Open de Visual Basic Editor via de sneltoets Alt+F11 en bekijk de code.
23. Selecteer de lijnen nieuwe code (zonder de lijnen Sub en End Sub noch 

de opmerkingen) en kopieer deze. 
24. Selecteer de macro TotaalGrafiek in de Procedurelijst rechtsboven en 

plaats de cursor op de laatste regel vóór End Sub. 
25. Begin een nieuwe regel met Enter en plaats hierop het commentaar 

‘ Mijn toegevoegde code (vergeet de apostrof niet!) en plak op 
een nieuwe regel de gekopieerde code. 

26. Activeer het werkblad, verwijder de grafiek en test je nieuwe macro uit. 
27. De puntgrootte van de titel blijkt te groot.  Activeer de Visual Basic 

Editor en zoek in de code naar de waarde 20.  Wijzig deze in 16. 
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28. Sluit de Visual Basic Editor. 
29. Verwijder de grafiek en test je macro opnieuw uit. 
30. De macro GRAFIEKAANPASSING is op zichzelf niet uitvoerbaar en dus 

zinloos geworden.  Verwijder deze macro in het dialoogvenster MACRO. 

31. Bewaar de oefening als 12.00 – MacroGrafiek.  Sluit de werkmap. 

 

  Test- en aanpassingsmacro’s verwijder je best zo vlug mogelijk.  Zoniet krijg je al 
vlug een uitgebreide verzameling macro’s waarvan de meeste toch niet werken.  Het 
gebruik van logische macronamen en het invullen van de BESCHRIJVING kan je 
helpen om de lijst zinvol en overzichtelijk te houden. 

 

2.7 Persoonlijke Macrowerkmap 
Standaard wordt een nieuwe macro opgeslagen in de huidige werkmap.  Dit betekent 
dat de macro alleen maar kan gebruikt worden als de werkmap geopend is.  Deze 
hoeft daarvoor niet noodzakelijk actief te zijn. 
Als alternatief kan je een macro opslaan in de PERSOONLIJKE MACROWERKMAP.  Deze 
werkmap wordt automatisch geopend wanneer je Excel opstart.  Hierdoor zijn de in 
deze werkmap opgenomen macro’s permanent beschikbaar. 
De PERSOONLIJKE MACROWERKMAP is standaard een verborgen venster.  Als je de 
inhoud van deze werkmap wenst te bekijken, zal je ze eerst zichtbaar moeten 
maken.  Dit doe je door in het menu te kiezen voor VENSTER – ZICHTBAAR MAKEN…  
Deze optie is pas beschikbaar als de PERSOONLIJKE MACROWERKMAP reeds bestaat.  
De map wordt door Excel aangemaakt wanneer je hier voor de eerste maal een 
macro in bewaart.  Je vindt die terug als PERSNLK.XLS 
In de volgende oefening ga je een macro opnemen die een lijst klaarmaakt om 
liggend af te drukken, met aanpassing van de marges. 
 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – Personeelsleden1’. 

2. Neem een nieuwe macro op. Geef als naam PrintLiggend en sla de 
macro op in de PERSOONLIJKE MACROWERKMAP. 

3. Pas de pagina-instellingen aan naar LIGGEND, 1 cm voor linker- en 
rechtermarge, afdruktitels voor rij 1. 

4. Voorzie een koptekst met de werkmapnaam en een voettekst met 
centraal “pagina x van y” en rechts de afdrukdatum. 

5. Stop de opname. 

6. Plaats een nieuwe knop met vlak  in de standaard werkbalk, rechts 
van het icoontje voor het afdrukvoorbeeld. 

7. Ken de zojuist opgenomen macro toe aan deze knop. 
8. Sluit het bestand zonder wijzigingen te bewaren. 
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9. Open het personeelsbestand ‘12.00 – Personeelsleden2’ en test de 
macro uit. 

10. Open de Visual Basic Editor en bekijk de code van de macro. 
11. Kopieer de volledige macromcode en plak deze in een nieuwe 

werkmap.  Sluit deze werkmap en bewaar de wijzigingen onder de 
naam 12.00 – PrintLandscape. 

12. Sluit de Visual Basic Editor. 
13. Verwijder de extra knop uit de standaard werkbalk en sluit de werkmap 

12.00 – Personeelsleden2. 
14. Sluit Excel.  Het programma vraagt nu om de wijzigingen in de 

Persoonlijke Macrowerkmap op te slaan.  Antwoord NEE. 

 

  Neem in de Persoonlijke Macrowerkmap alleen macro’s op die je daadwerkelijk 
veelvuldig gaat gebruiken.  Indien je deze map gebruikt als standaard opslagplaats 
voor macro’s, zal dit op termijn, omwille van de zwaarte van het bestand, een invloed 
hebben op de snelheid waarmee Excel opstart. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.04 – UitslagenGekleurd 
oefening 12.05 – RapEnProper 
oefening 12.06 – Wedstrijd 
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2.8 Stappenplan 

 Een macro opnemen 
• Ga naar EXTRA – MACRO – NIEUWE MACRO OPNEMEN… 
• Kies in het venster MACRO OPNEMEN  

• een passende naam onder MACRONAAM 

• een eventuele SNELTOETS  

• de werkmap voor de macro onder MACRO OPSLAAN IN  

• een gepaste BESCHRIJVING  

• Klik OK (werkbalk OPNAME STOPPEN verschijnt) 
• Voer alle op te nemen stappen uit (kies zonodig ABSOLUTE of RELATIEVE VERWIJZING) 
• Klik op de knop OPNAME STOPPEN 

 Macro’s altijd beschikbaar maken 
• Bewaar de macro in de map Persoonlijke Macrowerkmap (Persnlk.xls) 

 Venster MACRO openen 
• EXTRA – MACRO – MACRO’S… 
• Sneltoets Alt+F8 

 Macro uitvoeren 
• Ga naar het venster MACRO  
• Kies de gewenste macro 
• Klik op OK 

 Macro uitvoeren (knop of sneltoets) 
• Gebruik de ingestelde sneltoets of klik op de knop 

 Macro toewijzen aan object of werkbalkknop 
• Plaats een object of knop 
• Kies in het snelmenu MACRO TOEWIJZEN… 
• Kies in het venster MACRO TOEWIJZEN AAN OBJECT / KNOP de gewenste macro. 

 Macro toewijzen aan werkbladknop 
• Plaats een knop via de werkbalk FORMULIEREN 
• Het venster MACRO TOEWIJZEN AAN OBJECT komt automatisch. 
• Kies de gewenste macro 
• Klik op OK 
• Klik ergens naast de knop om de bewerkmodus te stoppen. 
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 Werkbladknop (met macro) wijzigen 
• Selecteer de knop op één van volgende wijzes: 

• Klik rechts op de knop (snelmenu) 

• Selecteer de knop via OBJECTEN SELECTEREN op de werkbalk TEKENEN. 

• Klik op de knop terwijl je de Ctrl-toets indrukt. 

 Visual Basic Editor openen 
• Via het venster MACRO:  

• selecteer een macro en kies BEWERKEN… 

• selecteer een macro en kies STAP. 

• typ een nieuwe macronaam en kies MAKEN. 

• Sneltoets Alt+F11 
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Hoofdstuk 3 Macro’s in de Visual Basic Editor 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• een macro aan te passen; 

• veelgebruikte Visual Basic instructies te gebruiken; 

• eigen functies aan te maken. 
 
Tot hiertoe heb je steeds gewerkt met de opnamefunctie voor macro’s.  Met enige 
basiskennis hebt van Visual Basic kan je de macrocode ook rechtstreeks intypen.  
Soms moet je de code zelf inbrengen omdat de opnamefunctie die niet kan 
genereren.  Alle wijzigingen dienen in de Visual Basic Editor te gebeuren. 
De macrotaal typ je in het project- of programmacodevenster.  Hiervoor dien je een 
bestaande of nieuwe module te openen.  Een bestaande module selecteer je in de 
projectverkenner. Een nieuwe voeg je in via het menu INVOEGEN van de Visual Basic 
Editor of de keuzelijst USERFORM INVOEGEN op de werkbalk STANDAARD. 
Je kan echter ook rechtstreeks in het venster MACRO een nieuwe macro beginnen.  
Als je een nieuwe macronaam intypt wordt de knop MAKEN actief.  Dit brengt je dan 
onmiddellijk in een nieuwe procedure op de laatste of nieuwe module. 

 
Tijdens het invoeren van programmacode zal je het merendeel moeten typen.  Maar 
de editor helpt je vaak door de syntax van de code of een keuzelijst van methodes en 
eigenschappen te tonen. 
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In de volgende oefening behandel je stockbeheer.  Je wilt met behulp van een macro 
die voorraad kleuren die kleiner is dan de minimum voorraad zodat onmiddellijk 
duidelijk is welke producten moeten besteld worden.  Deze macro dient na elke 
voorraadaanpassing uitgevoerd te worden. 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – Voorraadbeheer’.  Je ziet een overzicht van 
een stockbeheer.  In de cel E12 vind je de minimaal aan te houden 
stock. 

2. Geef het bereik B4:B15 de naam Voorraden en de cel E1 Min. 

3. Open de Visual Basic Editor en voeg een module in via het menu 
INVOEGEN – MODULE. 

4. Typ de volgende code over. 

 
 
Regel Verklaring 

1 Start en naambepaling macro 

2 – 4 Beschrijving macro 

5 Selecteert het bereik Voorraden 

6 Start een lus die elke cel in het bereik Voorraden tijdelijk de naam voorraad geeft 

7 Selecteert een volgende cel 

8 – 9 Kleurt de cel indien de inhoud kleiner is dan die van het gebied Min 

10 – 11 En doet niets in andere gevallen 

12 Beëindigt de If-instructie 

13 Laat de lus (For … Next)  herbeginnen totdat elke cel aan bod gekomen is. 

14 Einde procedure (macro) 
 

 5. Sluit de Visual Basic Editor en probeer de macro uit. 
6. Wijzig de minimumvoorraad naar 10, laat de macro lopen en controleer 

de inkleuring.  Je merkt dat de inkleuring slechts aangepast wordt als je 
de macro effectief uitvoert. 

7. Sluit en bewaar de oefening. 
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  Om een beeld te krijgen van wat er in een macro gebeurt kan je die stapsgewijs laten 
lopen.  Gebruik de sneltoets F8 om elke volgende lijn uit te voeren (dit kan ook via 
FOUTOPSPORING, STAP).  Je plaatst hierbij best de vensters van Excel en de Editor 
naast elkaar op je scherm. 

3.1 Enkele instructies in Visual Basic 

3.1.1 Absolute en relatieve verwijzingen 
Zoals er bij formules in Excel absolute en relatieve celreferenties bestaan, zo zijn er 
in macro’s ook absolute en relatieve verwijzingen. 

Tijdens de macro-opname stel je dit in met de knop RELATIEVE VERWIJZING  op de 
werkbalk OPNAME STOPPEN. 
 

 1. Open een nieuwe werkmap. 
2. Klik in een willekeurige cel, bijvoorbeeld de cel G10, en neem een 

macro op met de naam Beneden, die de celpointer 3 cellen naar 
beneden verplaatst. 
Zorg ervoor dat de knop RELATIEVE VERWIJZING  niet is ingedrukt. 

3. Plaats je cursor in de cel A1 en voer de macro uit.  Wat merk je? 
4. Open de Visual Basic Editor.  De code ziet er als volgt uit. 

 
5. De instructie Range(“G13”).Select zal altijd de cel G13 selecteren. 

Dit is dus een absolute verwijzing. 
6. Activeer Excel en selecteer de cel G10 op BLAD2. 

7. Start de opname van een nieuwe macro en noem deze BenedenBis. 

8. Maak in de werkbalk OPNAME STOPPEN de knop RELATIEVE VERWIJZING 
 actief (ingedrukt, gekleurd). 

9. Verplaats de celpointer 3 cellen naar beneden en stop de opname. 
10. Plaats je cursor in de cel A1 en voer de macro uit.  Probeer opnieuw 

vanuit de cel D15.  Wat merk je? 
11. Activeer de Visual Basic Editor.  De code ziet er als volgt uit. 
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12. De instructie ActiveCell.Offset(3, 0).Range(“A1”).Select verplaatst de 

celpointer vanuit de huidig actieve cel 3 rijen en 0 kolommen verder. 
Dit is dus een relatieve verwijzing. 

13. Plaats je cursor in de cel A1 en voer de macro een drietal keer uit. 
14. Sluit de werkmap zonder de wijzigingen te bewaren. 

 

Voorbeelden van relatieve celverwijzingen. (Voeg ‘.Select’ er aan toe om te selecteren.) 

ActiveCell.Offset(4, 2) Vanuit de actieve cel 4 rijen en 2 kolommen verder 

ActiveCell.Offset(-1, 0) 1 rij naar boven in dezelfde kolom 

ActiveCell.Offset(1, 0).Range(“A1:B2”) 1 rij naar beneden gaan en vanuit deze nieuwe 
actieve cel (steeds A1 genoemd) de referentie A1:B2 
selecteren, dus 2 bij 2 cellen 

ActiveCell.Range(“A1:C7”) definieert vanaf de actieve cel een gebied van 7 rijen 
bij 3 kolommen. 

Voorbeelden van absolute celverwijzingen. (Voeg ‘.Select’ er aan toe om te selecteren.) 

Range(“B2”) 

Range(“C1:E5”) 

Definieert de cel B2 

Definieert het bereik C1 tot E5 

 

  Je kan tijdens de opname van een macro met de knop RELATIEVE VERWIJZING  
steeds overschakelen van absoluut naar relatief (gekleurd) en omgekeerd. 

 

3.1.2 Gegevens invoeren via een invoerscherm 
Tijdens de uitvoering van een macro kan je gegevens laten invoeren met een 
invoerscherm via de opdracht Inputbox(“Tekst van de vraag”). 
De gebruiker kan in het tekstvak een antwoord geven op de gestelde vraag.  Deze 
instructie bewaart het antwoord wel niet, wat echter wel vaak de bedoeling is. 
De opdracht ActiveCell.FormulaR1C1=  plaatst een inhoud in de actieve cel. 
Als je beide instructies samenvoegt kom je tot een werkend resultaat in de vorm van 
ActiveCell.FormulaR1C1 = Inputbox(“Tekst van de vraag”).  
De tekst die de gebruiker intikt komt dan automatisch in de actieve cel terecht. 
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In een volgende paragraaf leer je een antwoord te onthouden voor verder gebruik in 
de macro (zie Variabelen gebruiken). 
 

 1. Open een nieuwe werkmap. 
2. Open het venster MACRO met de sneltoets Alt+F8, typ de naam 

Voornaam en onderstaande omschrijving en klik op de knop MAKEN.  
Typ de volgende code in. 

 
3. Activeer Excel, selecteer de cel C3 en voer de macro uit. 
4. Het volgende dialoogvenster verschijnt. 

 
5. Typ hier je voornaam in en bevestig door op OK te klikken. 
6. Je voornaam staat nu in de cel C3. 
7. Sluit de werkmap zonder de wijzigingen te bewaren. 

 

  ActiveCell.FormulaR1C1 mag je vereenvoudigen tot ActiveCell.Formula.  
In plaats hiervan kan je ook Selection.Formula gebruiken waarmee de volledige 
selectie ingevuld wordt i.p.v. enkel de actieve cel. 

 

3.1.3 Variabelen gebruiken 
De gegevens die je in een macro gebruikt, staan niet noodzakelijk op een werkblad.  
Gegevens kunnen ook onthouden worden in benoemde geheugenplaatsen 
(variabelen).  Deze moet je eerst aanmaken met de instructie Dim.   
Hierin bepaal je dan welk soort gegeven je in de geheugenplaats kan opnemen. De 
variabelen worden best (standaard )bij het begin van de macro gedefinieert, 
onmiddellijk na de naam en omschrijving. 

Je definieert een variabele op de volgende manier: 

Dim Variabele As Gegevenstype 
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Hieronder vind je de meest courante gegevenstypes.  Voor een volledige lijst van alle 
gegevenstypes verwijzen we naar de Help functie van de Visual Basic Editor. 

Gegevenstype Lengte Bereik 

Byte 1 byte 0 tot 255 

Boolean 2 bytes True of False 

Integer 2 bytes -32.768 tot 32.767 

Long  (lange integer) 4 bytes -2.147.483.648 tot 2.147.483.647 

Single  
(enkelvoudige precisie met 
drijvende komma) 

4 bytes -3,402823E38 tot -1,401298E-45 voor 
negatieve waarden; 1,401298E-45 tot 
3,402823E38 voor positieve waarden 

Currency  
(geschaalde integer) 

8 bytes -922.337.203.685.477,5808 tot 
922.337.203.685.477,5807 

Date 8 bytes 1 januari 100 tot 31 december 9999 

String  
(variabele lengte) 

10 bytes + lengte 
van tekenreeks 

0 tot ongeveer 2 miljard 

Variant 
(met tekens) 

22 bytes + lengte 
van tekenreeks 

Hetzelfde bereik als voor String met 
variabele lengte 

 

Een paar voorbeelden: 

Dim Naam As String 
Dim Gehuwd As Boolean 
Dim AantalKinderen As Byte 
Dim Loon As Currency 
Dim Geboortedatum As Date 

 

  Je kan een variabele ook gebruiken zonder deze eerst te definiëren.  Excel zal hier 
dan automatisch het gegevenstype Variant aan toewijzen. 

 

 1. Open een nieuwe werkmap. 
2. Neem onderstaand schema over en vul in kolom B de gevraagde 

gegevens in. 
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3. Open de Visual Basic Editor en neem de onderstaande code over. 
4. Je definieert een aantal variabelen waarin je gegevens uit het werkblad 

opneemt of combineert. 

 
5. De waarden uit de cellen stop je in de variabelen. 

 
6. Bereken de leeftijd op basis van de geboortedatum.  Omwille van de 

verschillende gegevenstypes (Date vs Byte), moet er een conversie 
doorgevoerd worden.  Dit gebeurt met de functie CByte. 

 
7. Vervolledig de code met onderstaande gegevens. 

 
8. Voer de macro uit aan de hand van een zelf ingestelde knop. 

9. Sluit de werkmap en bewaar onder de naam 12.00 - Variabelen. 

 

3.1.4 Bericht in een macro 
Je kan tijdens de uitvoering van een macro de gebruiker een seintje geven.  Hiervoor 
gebruik je de instructie MsgBox("Bericht"). 
De tekst van het bericht staat - zoals gewoonlijk - tussen aanhalingstekens. 
 

 1. Open een nieuwe werkmap. 

2. Sla de werkmap op onder de naam 12.00 - Postcode. 
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3. Breng volgende code in een nieuwe macro in, ken er de sneltoets 
Ctrl+Shift+G aan toe. 

 
4. Test de macro een paar keer uit. 
5. Bewaar de werkmap. 

 

  Je kan achteraf steeds een sneltoets aan een macro toekennen via het menu 
EXTRA – MACRO – MACRO’S… en de knop OPTIES. 

 

3.1.5 Voorwaarden in een macro 
Met de instructie If...Then...(Else) kan je een opdracht laten uitvoeren afhankelijk 
van een voorwaarde. 
Als het antwoord op de logische vraag in de voorwaarde Waar is, wordt het 
commando(blok) na Then uitgevoerd, bij Onwaar wordt dit blok overgeslagen. 
Het Else-gedeelte wordt uitgevoerd indien het antwoord op de logische vraag 
Onwaar is.  Dit kan je weglaten indien er geen specifieke actie moet worden 
uitgevoerd. 
De instructie eindigt steeds met de lijn End If. 
Om de programmacode overzichtelijk te houden laat men de lijnen met opdrachten 
inspringen.  De volledige instructie ziet er dan als volgt uit: 
 

If  Voorwaarde Then 
 Opdracht uit te voeren bij WAAR 
End If 

If  Voorwaarde Then 
 Opdracht uit te voeren bij WAAR 
Else 
 Opdracht uit te voeren bij ONWAAR 
End If 

 
Je kan meerdere If-instructies in elkaar verweven (nesten) om met meerdere 
voorwaarden te werken.  Dikwijls zal een meerkeuze optie dan een betere en 
duidelijkere methode vormen (zie Select Case op pagina 38). 
Anderzijds kan je ook een opdracht of opdrachtenblok laten herhalen tot een 
bepaalde voorwaarde bereikt is (zie For…Next op pagina 41). 
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 6. Open indien nodig de macro ‘Postcode’ in de Visual Basic Editor en pas 
aan naar onderstaand voorbeeld. 

 
7. Probeer de macro uit.  Je merkt dat foutieve invoer zoals een te klein 

postnummer wel aanvaard wordt.  Dit pas je aan met een tweede 
controle. 

8. Breng in de Visual Basic Editor onderstaande code in na de Else 
instructie van de eerste If-functie. 

 
9. Activeer Excel en test je aangepaste macro uit (probeer ook eens een 

te groot of te klein postnummer…). 
10. Sluit en bewaar je oefening. 

 
Bij deze oefening merk je dat de macro stopt indien een onaanvaardbare postcode 
ingevoerd wordt.  Je krijgt slechts één kans om een correcte postcode in te vullen.  
Enkel een aanvaardbare postcode wordt in de cel geplaatst. 
Later zullen we deze controle uitbreiden en verfijnen. 
 

  Ontwikkel de goede gewoonte om eerst de volledige If- syntax in te brengen.  Zo 
vergeet je de End If niet.  

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.07 – Weekdag  
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3.1.6 De meerkeuze selectie (Select Case) 
Het nesten van If-constructies is vanuit een praktisch oogpunt beperkt.  Vanaf vier 
niveau's wordt de code onoverzichtelijk.  De meerkeuze selectie biedt een oplossing 
voor het testen met veel mogelijke antwoorden. 
De Select Case instructie laat je toe om meerdere (groepen) instructies te definiëren.  
De waarde van een expressie bepaalt welk blok uitgevoerd wordt. 
De volledige instructie ziet er dan als volgt uit: 
Select Case testexpressie 
 Case expressielijst 1 
  instructies geval 1 
 …  
 Case expressielijst n 
  instructies geval n 
 Case Else 
  instructies andere gevallen 
End Select 
De testexpressie is de variabele die je wilt controleren. 
Om de expressielijst op te stellen heb je de volgende mogelijkheden: 

Mogelijkheid Voorbeeld 

een alleenstaande waarde Case 12 

een reeks waarden gescheiden door komma’s Case 12, 14, 16 

een reeks waarden verbonden via het sleutelwoord To Case 12 To 24 

een expressie van de vorm Is vergelijkingsoperator expressie Case Is > 24 

 

 1. Open een nieuwe werkmap. 
2. Open de Visual Basic Editor en neem onderstaande macro over. 

 

3. Activeer het Excel werkblad en voer de macro uit. 

4. Sluit en bewaar de werkmap onder de naam 12.00 - Begroeting. 
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De functie Now() plaatst de huidige datum en tijd in de actieve cel.  De functie Hour() 
zal van deze waarde de tijd bepalen.  Deze waarde wordt dan als gegeven gebruikt 
binnen de Select Case instructie. 
 

 1. Open jouw werkmap ‘12.00 – Postcode’. 
2. Open de Visual Basic Editor via de combinatie Alt+F11. 
3. Activeer MODULE 1.  Plaats de cursor onderaan de bestaande code en 

druk tweemaal op Enter.  Neem de volgende code op. 

 
4. Sluit de editor en voer de macro POSTCODE2 uit.  Voer een foutieve 

postcode in om de correcte werking van de macro na te gaan. 
5. Sluit en bewaar het werkblad. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.08 – Rekenmachine. 

 

3.1.7 Lussen maken  (Do…Loop) 
Met de instructie Do...Loop kan je een blok met instructies een onbepaald aantal 
keer herhalen.  Dit gebeurt zolang een voorwaarde Waar is of Waar wordt. 
De optionele Exit Do stopt de lus waarin die is opgenomen.  Dit wordt dikwijls als 
controle aan een voorwaarde gekoppeld. 

Syntaxis Alternatief 

Do [ {While | Until} voorwaarde ] 
    instructies 
[Exit Do] 
    [instructies] 
Loop 

Do 
    instructies 
[Exit Do] 
    [instructies] 
Loop [ {While | Until} voorwaarde ] 
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Zorg ervoor dat je minstens één sluitende voorwaarde hebt waarmee de lus 
onderbroken wordt.  Anders herhaalt de lus zich eindeloos. 
In een vorige oefening gebeurde uiteindelijk niets als je een foutief postnummer 
invulde.  In de volgende oefening stel je de vraag opnieuw totdat de gebruiker een 
correct getal invult. 
 

 1. Open het bestand ‘12.00 – PostCodeCheck’. 
2. Open de macro PostCode via EXTRA - MACRO - MACRO'S… en de knop 

BEWERKEN. 
3. Kopieer de volledige macro en plak die onderaan de module.  Pas de 

kopie aan naar onderstaand voorbeeld. 
Om de lus te onderbreken brengen we een eenvoudig controlevariabele 
in (Check), die we voor de lus instellen op "Leeg".  Zolang de 
voorwaarde van het postcodenummer niet in orde is, wijzigt de Check 
niet en loopt de lus. 

 
4. Activeer Excel en klik met de rechter muisknop op de commandoknop 

om de macroverwijzing te wijzigen naar de nieuwe macro. 
5. Test de nieuwe macro uit.  Voer een aantal ongeldige waarden in 

alvorens een correct gegeven in te voeren. 
6. Je gaat nu een extra onderbreekmogelijkheid voorzien wanneer een "S" 

ingevuld wordt in het invoervak. 
7. Kopieer de bestaande code onderaan de module en geef de nieuwe 

macro de naam PostCodeStop. 
Pas deze aan naar onderstaand voorbeeld.   
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8. Test de macro uit. 
9. Kopieer de bestaande opdrachtknop tweemaal en ken er de nieuwe 

macro’s aan toe.  Test de correcte werking van de opdrachtknoppen. 
10. Sluit en bewaar de werkmap. 

 

  Indien je macro in een oneindige lus terecht komt, kan je die met Esc onderbreken. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.09 – Rekenmachine2. 

 

3.1.8 Herhalen tot … 
Met de instructie For…Next herhaal je een instructie(blok) een gegeven aantal keer.  
Hier wordt gebruik gemaakt van een vooraf gedefinieerde teller die bij elke herhaling 
automatisch aangepast wordt. 
Een variatie op deze instructie is de For Each… Next …  Hierbij wordt een 
gedefinieerde reeks doorlopen.  Dit kunnen bijvoorbeeld cellen of werkbladen zijn. 
 

Syntaxis Alternatief 

For  teller = a to b 
    instructies 
Next 

For Each telwaarde In reeks 
    instructies 
Next 

 
In onderstaande oefening laten we een macro een kalender inkleuren.  Elke maand 
krijgt een andere kleur. 
 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – Schooljaar’. 
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2. Neem een macro op met volgende code. 

 
3. Test de macro uit. 
4. Stel dat je dezelfde actie wil uitvoeren op een geselecteerd gebied, dan 

zal dit met bovenstaande macro niet lukken (referenties zijn absoluut). 
5. Mits onderstaande aanpassing kan je een selectie laten onderzoeken 

en inkleuren. 

 

6. De verwijzing Dag in Selection laat de geselecteerde cellen doorlopen 
en geeft aan elke cel tijdelijk de naam Dag.  Je kan hiermee de macro 
eventueel vereenvoudigen. 

 

7. Bewaar het bestand als 12.00-Schoolkleur en sluit Excel. 

 

  De teller kan je niet alleen verhogen maar ook verlagen.  Hiervoor gebruik je het 
sleutelwoord Step.  Je kan hiermee ook bepalen met hoeveel eenheden de teller 
verhoogd of verlaagd wordt. 
vb. For Teller = 0 to 100 step 5  doorloopt per 5 van 0 tot 100  
vb. For Teller = 20 to -4 step -2 doorloopt per 2 van 20 tot -4 

 

  De grootste bruikbare kleurindex is 56.  Kleurindex 1 en 2 zijn respectievelijk zwart 
en wit.  Raadpleeg de Help functie van de Visual Basic Editor onder trefwoord 
PatternColorIndex voor de andere kleurindices. 
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Een veel voorkomende (en omslachtige) handeling omvat het beveiligen van alle 
werkbladen van een werkmap. Hierbij kan je niet in een groep werken, maar moet je 
elk werkblad afzonderlijk beveiligen.  Volgende macro lost dit probleem op. 
 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – BeveiligMij’. 
2. Je beschermt zodadelijk alle cellen op alle werkbladen tegen invoer 

behalve die cellen die invoer moeten krijgen. 
3. Je schrijft nu een macro in de Visual Basic Editor waarbij je elk blad 

beveiligt met het wachtwoord Veilig.  Baseer je op onderstaand 
voorbeeld. 

 
4. Test de beveiliging uit. 
5. Maak nu een tweede macro om de beveiliging op te heffen.  Vervang 

hier Protect door Unprotect. 

6. Voeg onderaan de berekening van het gemiddelde toe. 
7. Sluit en bewaar de werkmap. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.10 – Maaltafel 
oefening 12.11 – Kleurindex 
oefening 12.12 – KleurIndexTabel 

 

3.2 Functiemacro’s 
Je kan in Excel zelf functies schrijven die op dezelfde manier werken als de 
ingebouwde functies van Excel.  In de Visual Basic Editor kies je in het menu 
INVOEGEN - PROCEDURE. 
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In het dialoogvenster dat verschijnt, typ je in het tekstvak NAAM een naam in en kies 
je als TYPE voor FUNCTION.  Bij BEREIK kan je kiezen tussen PUBLIC en PRIVATE. 
PUBLIC geeft aan dat de FUNCTION toegankelijk is voor alle andere procedures in alle 
modules.  PRIVATE geeft aan dat de FUNCTION alleen toegankelijk is in de module van 
de functie. 
Zelf aangemaakte functies vind je in het dialoogvenster FUNCTIE INVOEGEN terug in de 
categorie DOOR GEBRUIKER GEDEFINIEERD. 
 

  Zelf aangemaakte functies zijn alleen beschikbaar als de werkmap waarin ze 
opgenomen zijn ook geopend is.  Je bewaart zelf gemaakte functies dus best in de 
PERSOONLIJKE MACROWERKMAP. 

 

 1. Open een nieuwe werkmap in Excel. 
2. Je gaat een functie schrijven waarmee je de verkoopprijs van een 

product inclusief BTW berekent op basis van een gekende 
aankoopprijs en winstmarge. 

3. Open de Visual Basic Editor en maak een nieuwe functie via INVOEGEN 
- PROCEDURE.  Geef als naam Verkoopprijs, selecteer de opties 
FUNCTION en PUBLIC.  Klik op OK. 

4. Je ziet nu volgende code verschijnen in de Visual Basic Editor. 

 
5. Vul de code aan naar onderstaand voorbeeld. 

 
6. Je hebt drie variabelen gedefinieerd (Aankoopprijs, Winstmarge en 

BTW) die door de gebruiker moeten ingevuld worden.  Op basis van 
de verstrekte gegevens wordt de berekening uitgevoerd. 

7. Activeer Excel en neem volgende gegevens over op Blad1. 

 
8. Selecteer de cel B7 en roep de zonet aangemaakte functie op. 
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9. Vul de nodige gegevens in en druk op OK. 

 
10. Je bekomt volgend resultaat. 

 
11. Bewaar je resultaten onder de naam 12.00 - FxVerkoopprijs. 
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  Je kan voor een zelfgedefinieerde functie een woordje uitleg toevoegen door de 
functie als macro op te nemen en hier een omschrijving in te typen. 
In de Visual Basic Editor vervang je dan het sleutelwoord SUB door FUNCTION. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.13 – Herhaling. 

 

3.3 Foutopsporing 
Omdat iedereen bij het opstellen van code wel eens een fout maakt, biedt de Visual 
Basic Editor een aantal hulpmiddelen om fouten op te sporen (= debuggen). 

3.3.1 Soorten fouten 
Afhankelijk van het type fout dat je maakt, biedt de Visual Basic Editor andere 
hulpmiddelen aan om deze op te lossen.  Het is daarom belangrijk een onderscheid 
te maken tussen de soorten fouten. 
 Programmeerfouten 

 
Deze zijn een gevolg van onjuiste programmacode of syntaxisfouten.  Je hebt 
misschien een sleutelwoord verkeerd getypt of je bent een deel van een structuur 
vergeten, bijvoorbeeld IF zonder END IF. 
Dergelijke fouten worden direct aangeduid door de Visual Basic Editor als je de 
coderegel verlaat (standaard in een rode kleur) of als je de code uitvoert. 

 Run-time fouten 
 
Deze gebeuren tijdens de uitvoering als je programma een instructie uitvoert die 
onmogelijk is.  Hoewel de syntaxis van je code correct is, komt de fout pas tot 
uiting als het programma uitgevoerd wordt. 
Er wordt bijvoorbeeld naar een werkblad verwezen dat er niet is of een numerieke 
variabele krijgt een tekstwaarde toegewezen.  Dergelijke fouten veroorzaken een 
run-time fout en zorgen ervoor dat het programma stopt. 
Je kan instructies inbouwen die de fout opvangen. 

 Logische fouten 
 
Hoewel de syntaxis correct is en er geen run-time fouten optreden, voert het 
programma toch onjuiste bewerkingen uit.  Enkel door het programma te testen 
kan je ontdekken waar de fout zit. 

3.3.2 Het programma stap voor stap uitvoeren 
Je kan de uitvoering van de macro stap voor stap volgen in de code.  Er zijn 
meerdere manieren om de Step mode te activeren: 

• in Excel, in het MACRO dialoogvenster met de knop STAP. 

• in de Visual Basic Editor de procedure met de functietoets F8 starten of in het 
menu FOUTOPSPORING de opdracht STAP kiezen. 
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In de stap voor stap modus ga je als volgt tewerk.  Telkens je op F8 drukt, voert de 
Visual Basic Editor een volgende opdracht uit.  De opdracht die zal uitgevoerd 
worden heeft een gele achtergrond.  Je kan de huidige waarde van een variabele 
bekijken door de muisaanwijzer op deze variabele te laten rusten. 

 
Op deze manier kan je ook de waarde van een property zien. 
Zodra alle opdrachten in de procedure uitgevoerd zijn, verdwijnt de gele lijn. 

Als je de toepassing wil stoppen, klik dan op de knop BEGINWAARDEN . 
 

  Je kan altijd overschakelen op volle snelheid door de functietoets F5 in te drukken. 

 

  Als je in de stap voor stap modus werkt, kan je best het venster van de Visual Basic 
Editor verkleinen zodat je kan volgen wat er in het Excel werkblad gebeurt. 

 

3.3.3 Onderbrekingspunt 
Met een onderbrekingspunt wijs je zelf de opdracht aan vanaf waar de Visual Basic 
Editor de toepassing stap voor stap moet uitvoeren.  Om een onderbrekingspunt te 
plaatsen of te verwijderen kan je: 

• in het codevenster in de grijze linkermarge vóór de opdracht klikken; 

• op F9 drukken terwijl de cursor in de codelijn staat; 

• op de knop ONDERBREKINGSPUNT  klikken in de werkbalk FOUTOPSPORING. 

 

  Je kan een onderbrekingspunt herkennen doordat de Visual Basic Editor in de marge 
een bruin punt plaatst en de instructie dezelfde achtergrondkleur geeft. 

 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – EersteVBA’. 
2. Kies in het menu EXTRA - MACRO - MACRO'S… 
3. Selecteer de macro VARIABELE en klik op de knop STAP.  Je komt 

onmiddellijk in de stap voor stap modus van de macro terecht. 
4. De eerste lijn die klaar staat om uitgevoerd te worden heeft een gele 

achtergrond en wordt in de linkermarge aangeduid met een gele pijl. 
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5. Verklein het venster van de Visual Basic Editor zodat je kan volgen wat 

er in het Excel werkblad gebeurt. 
6. Druk op de functietoets F8 om de instructie uit te voeren.  Blijf klikken 

tot de instructie Leeftijd = CByte(Year(Now()) - Year(Geboortedatum)) 
geselecteerd is. 

 
7. Plaats de muisaanwijzer achtereenvolgens op verschillende variabelen 

(Adres, Domicilie, Geboortedatum,…). 
8. Wat zie je als je de muisaanwijzer op de variabele Leeftijd plaatst? 

9. Onderbreek de macro via de knop BEGINWAARDEN . 
10. Klik in de marge van regel 21 (Range("B3:B9").ClearContents).  Je hebt 

een onderbrekingspunt ingevoegd. 

 
11. Start in Excel de macro (de cellen in kolom B zouden nog ingevuld 

moeten zijn).  De macro loopt nu tot het onderbrekingspunt en toont je 
dan die lijn in de Visual Basic Editor.  Je kan de waarden van de 
variabelen onmiddellijk controleren. 

 
12. Laat de macro verder lopen door op de toets F5 te drukken. 

 
Je kan in de Visual Basic Editor de waarden van de variabelen ook bekijken en 
volgen tijdens de uitvoering van de macro.  Kies hiervoor in het menu BEELD - 
VENSTER LOKALE VARIABELEN. 
Op het einde van de macro worden de gegevens hierin gewist. 
 

 13. Schakel over naar Excel en vul in je werkblad de gegevenskolom 
opnieuw in. 

14. Open het deelvenster van de lokale variabelen via het menu BEELD - 
VENSTER LOKALE VARIABELEN. 
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15. Voer de macro uit in stap voor stap modus.  Houdt het venster LOKALE 
VAR. in het oog terwijl je op de functietoets F8 drukt. 

16. Om te vermijden dat je gegevens nu opnieuw gewist worden, verplaats 
je de actieregel door de gele pijl in de marge te verslepen naar de lijn 
eronder.  Hierdoor sla je de instructie ClearContents over. 

17. Laat de macro stapsgewijs verder lopen en houdt nu het Excel 
werkblad in het oog. 

18. Verwijder het onderbrekingspunt. 
19. Wis in je werkblad de cellen vanaf A14 en laat de macro opnieuw 

uitvoeren.  De macro wordt volledig uitgevoerd en je krijgt ook geen 
variabelen meer te zien. 

 

  Het venster LOKALE VAR. werkt enkel in onderbrekingsmodus. 

 

3.3.4  Het venster Direct  
Terwijl je een macro stap voor stap volgt, kan je ook het venster DIRECT openen.  In 
dit venster kan je de waarde van variabelen en properties inkijken en opdrachten 
ingeven door er een vraagteken voor te plaatsen en de lijn in te voeren (Enter). 
Je opent het venster via het menu BEELD – VENSTER DIRECT of via de knop VENSTER 
DIRECT  in de werkbalk FOUTOPSPORING. 

 

 20. Vul de gegevenskolom in en laat de macro in stapmodus tot lijn 15 
lopen. 

21. Activeer (indien nodig) het venster DIRECT en typ ?volnaam gevolgd 
door Enter. 

22. Typ ?Date in en test ook ?Year(Now) uit. 

23. Stop de macro en sluit de editor. 
24. Sluit de Excel werkmap zonder te bewaren. 

 

  Het venster DIRECT is vooral handig terwijl je Visual Basic code typt.  Je kan direct 
controleren of je code werkt. 

 





 

 

Hoofdstuk 4 Sjablonen en opmaakprofielen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• een eigen opmaakprofiel te definiëren, te wijzigen en toe te passen; 

• een sjabloon te gebruiken; 

• een sjabloon aan te maken en te wijzigen. 

4.1 Opmaakprofielen 

4.1.1 Een opmaakprofiel gebruiken 
Een opmaakprofiel is een verzameling van opmaakelementen die in één handeling 
kunnen toegepast worden op een selectie. 
Alle opmaakelementen die je terugvindt in het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN 
kunnen hierin opgenomen zijn. 
Excel kent standaard zes opmaakprofielen die kunnen toegepast worden via het 
menu OPMAAK – OPMAAKPROFIEL… 
 

 1. Open de werkmap ‘12.00 – Profiel’. 
2. Vul je voornaam in het dialoogvenster dat verschijnt. 
3. Selecteer in het menu OPMAAK – OPMAAKPROFIELEN… het opmaakprofiel 

DEMO. 
4. Bekijk de ingestelde opmaakelementen, in het bijzonder de opties 

UITLIJNING, LETTERTYPE en RAND. 
5. Klik op OK.  De cellen zijn nu opgemaakt met het profiel DEMO. 

 

De verschillende elementen van de opmaakprofielen kunnen selectief toegepast 
worden.  Elk opmaakprofiel toont welke opmaakelementen aanwezig zijn en zullen 
toegepast worden.  Via de aankruisvakjes onder OPMAAKPROFIEL BEVAT kan je hieruit 
selectief bepaalde opmaak weglaten. 
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 6. Selecteer de cel A4.  Pas vanaf hier en voor elk van de volgende cellen 
het opmaakprofiel toe volgens de instructies die je in kolom C vindt. 

 

  Naarmate je wijzigingen doorvoert in het toepassen van de opmaakprofielen, worden 
de vorige instellingen ook in de reeds opgemaakte cellen vervangen. 

 

4.1.2 Een eigen opmaakprofiel aanmaken 
Je maakt een nieuw opmaakprofiel aan via het menu OPMAAK – OPMAAKPROFIELEN…  
Hier tik je in het tekstvak NAAM OPMAAKPROFIEL: een nieuwe naam in en je definieert 
vervolgens de gewenste opmaak. 
 

  Nieuwe opmaakprofielen worden uitsluitend in de actieve werkmap opgeslagen. 

 

 7. Selecteer in de werkmap ‘12.00 – Profiel’ de cel A12 en tik hier je naam 
in.  Zorg ervoor dat deze cel ook geslecteerd blijft. 

8. Selecteer in het menu OPMAAK – OPMAAKPROFIELEN… 
9. Tik in het tekstvak NAAM OPMAAKPROFIEL: de naam voor een nieuw 

profiel in: MijnProfiel. 

10. Klik op de knop WIJZIGEN en breng volgende wijzigingen aan: 
• horizontaal en verticaal gecentreerd; 
• lettertype Monotype Corsiva, puntgrootte 20; 
• een dikke rode rand rond de cel; 
• een licht oranje achtergrond. 

11. Bevestig de wijzigingen in het dialoogvenster CELEIGENSCHAPPEN en klik 
op de knop TOEVOEGEN in het dialoogvenster OPMAAKPROFIEL. 

12. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en het nieuwe profiel op de 
geselecteerde cel toe te passen. 

13. Sluit de werkmap en bewaar de wijzigingen onder de naam 12.00 - 
Profielen. 
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4.2 Werkmapsjablonen 

4.2.1 Een werkmapsjabloon gebruiken 
Sjablonen zijn werkmappen die als een model bewaard worden.  Hierdoor kan je de 
sjabloon gebruiken om een nieuwe werkmap te beginnen.  De nieuwe werkmap is 
een kopie van de sjabloon en krijgt de naam van de sjabloon gevolgd door een 
volgnummer. 
Een sjabloon zal meestal inhoud en/of vorm bevatten die het eenvoudiger maakt het 
werkblad op te stellen.  Ook macro's kunnen hierin opgenomen worden. 
In volgende praktijkvoorbeeld maak je een weekplanning vertrekkend uit een 
sjabloon. 
 

 1. Open een nieuwe werkmap via BESTAND – NIEUW en kies in het 
taakvenster de optie OP BASIS VAN EEN BESTAANDE WERKMAP… 

2. Kies in de oefeningenmap het sjabloon ‘12.00 – WeekPlanning’.  Let op 
de vorm van het icoontje. 

3. Deze werkmapsjabloon bevat macro's, bevestig het gebruik ervan. 
4. Volg de stappen van de macro en bekijk het resultaat. 
5. Vul je weekplanning in voor je opleiding Excel en bekijk het 

afdrukvoorbeeld. 
6. Sla de werkmap op en let hierbij op de voorgestelde bestandsnaam.  

Kies zelf een passende naam. 
7. Sluit de werkmap. 

 

4.2.2 Een eigen werkmapsjabloon aanmaken 
Om een eigen werkmapsjabloon aan te maken volstaat het de bewuste werkmap als 
een sjabloon op te slaan.  Kies hiervoor in het dialoogvenster OPSLAAN ALS de optie 
SJABLOON (*.XLT) in het tekstvak OPSLAAN ALS. 
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  Merk op dat Excel een sjabloon automatisch in een daartoe bestemde map opslaat.  
Standaard bevindt deze map zich in C:\Documents and Settings\USER\Application 
Data\Microsoft\Sjablonen, waarbij USER verwijst naar de gebruikersnaam. 
 
Om deze locatie te wijzigen, pas je de bestandslocaties aan in de opties van Word. 

 

 1. Neem een lege werkmap. 
2. Maak een aangepaste koptekst met links je volledige naam en functie 

en rechts de huidige datum. 
In de voettekst laat je in het midden de naam van het werkblad en van 
de werkmap afdrukken. 

3. Sla de werkmap op als een sjabloon onder de naam 12.OO - 
MijnGegevens. 

4. Sluit de sjabloon en open een nieuwe werkmap gebaseerd op deze 
sjabloon. 

5. Vul je voornaam in een cel in en bekijk het afdrukvoorbeeld. 
6. Sluit de werkmap, bewaar geen wijzigingen. 

 

  Maak uit de oefenmap oefening 12.14 – Personeelsleden. 
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Hoofdstuk 5 De Extra's 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• de standaard instellingen en voorkeuren aan te passen; 

• extra toepassingen op te roepen. 

5.1 Het menu EXTRA - OPTIES 
Binnen het menu EXTRA - OPTIES kan je zo goed als alle standaardinstellingen van 
het programma Excel vinden.  Op een uitgebreide reeks tabbladen staan de opties 
die je desgewenst zelf kunt aanpassen en instellen. 
De onderstaande schermafdrukken tonen telkens de standaard-instellingen. 
Omwille van het grote aantal opties komen er slechts enkele opties aan bod en dit 
omwille van hun specifieke of merkwaardige karakter. 
Zoals steeds kan je uitgebreide hulp verkrijgen in het helpvenster van Excel.  Dit kan 
je gemakkelijk oproepen door op het vraagteken te klikken in de rechterbovenhoek 
van het venster OPTIES. 

5.1.1 Weergave. 
De opties op het tabblad WEERGAVE bepalen hoe het scherm van Excel er uit ziet.  
Elementen als TAAKVENSTER, FORMULE- EN STATUSBALK kan je aan- of uitschakelen, 
alsook een hele reeks VENSTEROPTIES. 
Met VENSTERS OP DE TAAKBALK actief krijg je de mogelijkheid om rechtstreeks naar 
één van meer geopende mappen te gaan via de Windows Taakbalk. 

 
Je bepaalt hier ook hoe en waar OPMERKINGEN of OBJECTEN getoond worden. 
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5.1.2 Berekenen 

 
De optie HANDMATIG ontlast de processor van je PC door niet bij elke invoer van een 
cel de volledige werkmap te laten herberekenen. 
De WERKMAPOPTIES worden per werkmap opgeslaan, niet algemeen. 
De optie DATUMSYSTEEM 1904 vangt een fout op in de schrikkeljaarberekening: door 
de vele uitzonderingen is het jaar 1900 geen schrikkeljaar. (zie tabel) 
 

Veelvoud Schrikkeljaar   februari 1900  
4 wel   27/02/1900  

100 niet   28/02/1900  
400 wel   29/02/1900 Onbestaand ! 

 
Excel herkent datums vanaf 1900, maar beschouwt 1900 echter wél als schrikkeljaar.  
Door het datumsysteem op 1904 te laten beginnen, kan je een eventuele fout in 
datumrekenen vermijden. 
 

  Een bijkomend voordeel van datumsysteem 1904 is dat negatieve tijdsaanduidingen 
nu wel mogelijk zijn.  Dit vereenvoudigt veel uurberekeningen… 
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5.1.3 Bewerken. 
Het tabblad BEWERKEN verzamelt vooral opties rond het invoeren, verplaatsen en 
kopiëren. 
Het VAST AANTAL DECIMALEN kan het invoeren van hele reeksen grote of kleine 
getallen gemakkelijker maken.  Excel vormt de ingevoerde getallen dan om door de 
komma de gewenste posities te verplaatsen.  Een positief getal verplaatst de komma 
naar links en maakt het getal dus kleiner, terwijl een negatieve waarde de komma 
naar rechts verplaatst en dus het ingevoerde getal vergroot. 
Enkele voorbeelden: 

Positie  Invoer Resultaat Toepassing  

2 3 
105 
0,5 

0,03 
1,05 
0,005 

Een lijst met afmetingen (in meter) ingeven 
terwijl je die hebt als centimeters 

-3 20 
145,5 

20.000 
145.500 

Grote geldbedragen 

 

 
De AUTOMATISCHE PERCENTAGE-INVOER INSCHAKELEN zorgt ervoor dat je een cel met 
percentage-opmaak kan invullen met de procentwaarde i.p.v. het werkelijke decimale 
cijfer. Je vult dus 5 in i.p.v. 0,05 om 5% in de cel te krijgen. 
Dankzij AUTOMATISCH AANVULLEN VOOR CELWAARDEN ACTIVEREN krijg je bij het intypen 
van tekst suggesties a.d.h.v. reeds ingevoerde waarden in die kolom. 
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5.1.4 Algemeen. 
Bij macro's zag je celverwijzingen via rij- en kolomnummers.  Via VERWIJZINGSTYPE 
R1K1 kan dit ook in werkbladberekeningen.  R3K2 verwijst dan naar de cel B3. 

 
 

5.1.5 Aangepaste lijst. 
Onder AANGEPASTE LIJSTEN vind je standaard de dagen- en maandenlijsten in het 
Engels en de Officetaal terug. 

 
Voor het aanmaken van eigen aangepaste lijsten verwijzen we naar de basiscursus. 
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5.1.6 Opslaan 

 
Het opslaan van AutoHerstel-info zorgt voor een tijdelijk hersteldocument dat 
essentiële informatie over geopende werkmappen bijhoudt.  Bij een onjuist afsluiten 
van Excel kan deze informatie gebruikt worden om bij het herstarten eventuele 
herstelversies voor te stellen. 
Deze optie is niet te verwarren met opslaan, het is een noodherstel. 
 

5.1.7 Foutencontrole. 

 
 
Bij fouten in berekeningen kan je een foutindicator in de linkerbovenhoek van de cel 
krijgen.  Als je de cel selecteert krijg je een infolabel die het probleem wat verklaart. 
Onder REGELS bepaal je welke fouten gecontroleerd worden.  Bij INSTELLINGEN kan je 
de foutcontrole uitschakelen of zonodig de kleur van de foutindicator wijzigen. 
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5.2 Invoegtoepassingen 
Het standaard aanbod van berekenmogelijkheden en functies in Excel is vrij ruim. 
Toch kan het onvoldoende zijn.  Via EXTRA – INVOEGTOEPASSINGEN… kan je een set 
van extra mogelijkheden aan het programma toegevoegen.  Zo staat de 
HULPPROGRAMMA'S VOOR DE EURO standaard aan. 

 
De ANALYSIS TOOLPAK verdubbelt ongeveer je assortiment functies, terwijl de 
OPLOSSER een aanzienlijke verbetering en uitbreiding is van de doelzoeker (zie 
Module Oplosmethodes). 
Een complexe optelling, gekoppeld aan voorwaarden kan via de WIZARD 
VOORWAARDELIJKE SOM.  Het resultaat is een combinatie van Som- en Als-functie in 
Matrixformulering. 
Via de WIZARD OPZOEKEN doorzoek je een tabel naar specifieke waarden.  Hier 
plaatst Excel een combinatie van zoekfuncties. 



Excel 2003 Macro's en werkomgeving 61 

 

COLOFON 

Sectorverantwoordelijke Ortaire Uyttersprot 

Cursusverantwoordelijk Ann Van Buggenhout 

Didactiek Peter Parlevliet (CC Gent) 
Philippe van Mechelen (CC Vilvoorde) 

Medewerkers Peter Parlevliet (CC Gent) 
Philippe van Mechelen (CC Vilvoorde) 

Versie 1/03/2006 

Peoplesoftnummer 34.122 

Oefenbestanden 
 
 

Macros2003.zip 
Inhoud: 
12.00 – Knopmacro  
12.00 – Macro2 
12.00 – Macro3  
12.00 – Personeelsleden1 
12.00 – Personeelsleden2 
12.00 – Voorraadbeheer 
12.00 – PostCode 
12.00 – PostCodeCheck 
12.00 – Schooljaar 
12.00 – BeveiligMij 
12.00 – EersteVBA 
12.00 – Profile 
12.00 – Weekplanning 
12.04 – Club Brugge Aanpassen 
12.06 – Wedstrijd 
12.13 – Herhaling 
12.14 – Personeelsleden 

 



 

EExxcceell  22000033  ((nnll)) 

Besturingselementen 

Deze cursus is eigendom van VDAB Competentiecentra © 

PSnr: 34.125 september 2005 
D2005/5535/366 
 





 

STRUCTUUR 
De cursus Excel 2003 is als volgt samengesteld: 

 
 

OPBOUW 

Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 

• eventueel enkele tips of praktische bedenkingen, 

• een verwijzing naar een oefening  die je in de afzonderlijke oefenmap 
terugvindt. 

Inleiding 

Basisvaardigheden 

Werken met formules 

Grafieken 

Opmaak 

Macro’s en 
werkomgeving 

Beveiliging 

Oplosmethodes Gegevens- 
banken 

Besturings-
elementen 

Functies Varia 

Gevorderde 
functies 



 

SYMBOLEN 

 1. Deze weergave betreft een door jou uit te voeren praktijkvoorbeeld 

  

  Wijst op een praktische tip 

  

  Wijst op een alternatieve methode via toetsenbordhandelingen 

 

  Wijst op een alternatieve methode via muishandelingen 

 

  Verwijst naar een vrije oefening uit de oefenmap 

  

 Verwijst naar een animatievoorbeeld van de uit te voeren stappen 

 

 

Wanneer een toetsencombinatie moet worden gemaakt, d.w.z. de toetsen tegelijk 
indrukken (bijvoorbeeld Ctrl en A), dan wordt dit weergeven als Ctrl+A 
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Hoofdstuk 1 Een voorbeeld en begrippen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• de soorten besturingselementen benoemen 

1.1 Voorbeeld 
Besturingselementen zijn grafische elementen die je op een formulier kan plaatsen 
en die een bepaalde actie uitvoeren of de invoer van gegevens vergemakkelijken. 
Je kan bijvoorbeeld een gegeven kiezen via een keuzelijst of via een keuzerondje, je 
kan selectievakjes inschakelen, enz… 
 

 1. Open de werkmap 13.00 - Rekeningen: 
 

 
 

2. Doe volgende wijzigingen en bekijk telkens het resultaat: 
a. kies voor Ann Ruysschaert 
b. laat een aangetekende brief versturen 
c. reken de intrest aan, tegen een rentevoet van 4,25% 

3. Sluit de map zonder op te slaan. 

 

1.2 Soorten besturingselementen 
In Excel zijn er twee soorten besturingselementen. Onder BEELD – WERKBALKEN vind 
je twee werkbalken terug om deze grafische objecten aan te maken. 

1.2.1 ActiveX-besturingselementen 
Terug te vinden in de werkbalk WERKSET BESTURINGSELEMENTEN. 
Deze zijn bruikbaar in de meeste situaties en werken zowel bij macro’s als bij 
webscripts van Visual Basic for Applications (VBA). Ze worden voor online 
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formulieren gebruikt. Ze worden in deze module niet verder behandeld omdat kennis 
van de macrocode noodzakelijk is. 

1.2.2 Besturingselementen van de werkbalk Formulieren 
Onder BEELD - WERKBALKEN vind je de werkbalk FORMULIEREN: 

 
 
Deze besturingselementen zijn ontworpen voor gebruik op werkbladformulieren. Ze 
kunnen ook toegepast worden in grafiekbladen. Aan sommige kan ook een macro 
gekoppeld worden die je kan opnemen (je hoeft de macrocode niet zelf te schrijven). 
Ze kunnen echter niet gebruikt worden voor het uitvoeren van webscripts op 
webpagina’s. 
Op deze werkbalk staan een aantal grijze knoppen die enkel dienen om te werken 
met de dialoogbladen van Excel 5.0. Van de wel bruikbare knoppen vind je in de 
tabel hieronder de naam met een korte beschrijving. 

KNOP VERKLARING 

 
Een Label is tekst die informatie geeft over een besturingselement of het werkblad. 

 
Een Groepsvak zal verwante besturingselementen (zoals keuzerondjes of 
selectievakjes) groeperen. Wordt met een driedimensionaal schaduweffect 
weergegeven. 

 
Aan een Knop kan een macro gekoppeld worden (zie module macro’s). 

 
Met een Selectievakje kan een optie in- of uitgeschakeld worden. Meerdere 
selectievakjes op een blad of in een groep kunnen gelijktijdig ingeschakeld worden. 

 
Met een Keuzerondje kan één optie ingeschakeld worden van deze die in een 
groepsvak staan. 

 
In een Keuzelijst worden verschillende items getoond waaruit kan gekozen worden. 

 
In een Keuzelijst met invoervak wordt het geselecteerde item bovenaan in het 
tekstvak weergegeven. 

 
In een Schuifbalk kan je schuiven door het schuifblokje te verplaatsen, of door te 
klikken op de pijltjes. 

 
Met een Kringveld kan de waarde verhoogd of verlaagd worden. 

 
Met de knop Rasterlijnen kunnen de rasterlijnen in- of uitgeschakeld worden. 

 
 



 

 

Hoofdstuk 2 De besturingselementen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• diverse besturingselementen plaatsen 
• de opmaak ervan instellen 

2.1 Gemeenschappelijke kenmerken 
Besturingselementen kan je enkel via een werkbalk in je werkblad plaatsen. 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Plaats de werkbalk FORMULIEREN op je scherm. 

 
Analoog met de werking van de tekenwerkbalk kan je een knop uit de werkbalk 
indrukken en daarna in je werkblad plaatsen via of klikken, of slepen om het 
gewenste object te tekenen. 
Het geselecteerde object kan je nog vergroten/verkleinen of verplaatsen. Om gelijk te 
lopen met het cellenrooster kan je tijdens het vergroten/verkleinen/verplaatsen de 
Alt-toets ingedrukt houden. Met Esc maak je de selectie van een object ongedaan. 
Als je de cursor op een niet-geselecteerd besturingselement plaatst is de aanwijzer 
veranderd in een handje. Links klikken is nu niet selecteren, maar de actie van het 
element uitvoeren (nadat het volledig ingesteld is). 
Een besturingselement selecteren doe je met de rechtermuisknop. Eénmaal Esc 
zorgt ervoor dat het snelmenu verdwijnt, nogmaals Esc heft de selectie op. 
Je kan ook selecteren door uit de tekenbalk de knop OBJECTEN SELECTEREN te 
gebruiken. 
Bij de opmaak van een besturingselement zijn er een aantal tabbladen die bij elk 
type voorkomen. Hierna volgt daaromtrent een kort overzicht. 
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2.1.1 Grootte 
Onder OPMAAK - BESTURINGSELEMENT… kan je de grootte van het object in het 
dialoogvenster bepalen, ofwel in cm, of als een percentage van de oorspronkelijke 
grootte. 
 

 
 

2.1.2 Bescherming 
In dit tabblad bepaal je of een besturingselement moet geblokkeerd zijn, eens je de 
bladbeveiliging ingesteld hebt. Als je GEBLOKKEERD inschakelt, zal je het object niet 
kunnen selecteren of wijzigen. 
Er is een aparte tekstblokkering voorzien voor de besturingselementen die tekst 
bevatten. 
 

 



Excel 2003 Besturingselementen 5 

 

2.1.3 Kenmerken 
Standaard verplaatst Excel een besturingselement wanneer de cellen waarop het 
getekend staat verplaatst worden (bijvoorbeeld bij invoegen van kolommen). Ook de 
grootte van het object wijzigt mee als de kolombreedte aangepast wordt. Wil je dit 
niet dan kan je de keuze veranderen. 
Je kan ook inschakelen of het object al dan niet moet geprint worden. 
 

 

2.1.4 Web 
Standaard vult Excel naam en nummer van het besturingselement in. Je kan dit 
wijzigen in een alternatieve tekst die je wil laten gebruiken door 
webzoekprogramma’s. 
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2.2 Selectievakjes 
Een selectievakje kan worden in- of uitgeschakeld. Een ingeschakeld vakje krijgt de 
status WAAR, uitgeschakeld wordt ONWAAR. 
Dit resultaat komt terecht in de cel waaraan je het besturingselement koppelt. De 
koppeling werkt in twee richtingen: als je bijvoorbeeld in de gekoppelde cel 
ONWAAR intikt, zal het selectievakje uitgeschakeld worden. 
Op basis van de inhoud van de gekoppelde cel kunnen allerlei formules/functies 
worden toegepast. 
 

 
 

 1. Open de werkmap 13.00 - Voorbeelden; 
2. Plaats eventueel de werkbalk FORMULIEREN op je scherm; 
3. Druk op de knop SELECTIEVAKJE en klik daarna in het werkblad Toneel; 
4. Wijzig de tekst Selectievakje1 in Jonger dan 25jaar; 
5. Maak op: lichtblauwe opvulkleur, donkerblauwe omranding, 3D-arcering en 

een breedte van 3 cm; 
6. Kopieer het selectievakje en wijzig de tekst in Abonnement; 
7. Kopieer het selectievakje en wijzig de tekst in Senior (>= 60jaar); 
8. Plaats de 3 selectievakjes ordevol onder elkaar; 

Maak gebruik van de mogelijkheden van de tekenwerkbalk; 
9. Selecteer het eerste selectievakje en koppel het onder OPMAAK -

BESTURINGSELEMENT… aan de cel G1; 
10. Koppel het tweede vakje aan G2 en het derde aan G3; 

Bekijk het resultaat in de cellen G1:G3 bij in- en uitschakelen van de vakjes; 
11. Breng in de cel A4 de ALS-functie in om de verminderde prijs te berekenen, 

afhankelijk van de testresultaten in het bereik G1:G3: 
=ALS(G2;ALS(G1;A3*75%;ALS(G3;A3*85%-2;A3*85%));ALS(G1;A3*90%; 
ALS(G3;A3-2;A3))) 

12. Test je formule uit en sla je map op. 
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  De gekoppelde cellen zou je ook in een afzonderlijk blad kunnen plaatsen, dat je 
eventueel kan verbergen. Gebruik zonodig Namen wanneer Excel geen koppelingen 
naar andere bladen aanvaardt. 

 

2.3 Keuzerondjes 
Anders dan bij de selectievakjes worden alle keuzerondjes van een blad of van een 
groep (zie volgend punt) aan dezelfde cel gekoppeld, aangezien altijd maar één 
keuzerondje uit een blad of groep kan ingeschakeld worden. Zodra dus één 
keuzerondje aan een cel wordt gekoppeld, zal Excel alle andere met dezelfde cel 
verbinden. 
Het resultaat van de keuze wordt een getal, namelijk het hoeveelste keuzerondje 
(volgens de volgorde van aanmaak) werd aangeduid. 
Met het resultaat van de keuze kunnen allerlei formules worden gemaakt. 
 

 
 
 

 13. Plaats in het blad Kleding een keuzerondje; 
14. Maak nog drie keuzerondjes of kopieer ze; 
15. Wijzig de tekst in de 4 keuzerondjes in respectievelijk Small, Medium, 

Large en Extra Large; 
16. Koppel één van de keuzerondjes aan de cel G1; 

Merk op dat de andere ook aan deze cel worden gekoppeld; 
17. Test uit wat G1 toont bij de diverse keuzes; 
18. Plaats de keuzerondjes ordevol; 
19. Vul in de cel D1 met de functie KIEZEN in waar de kledingvoorraad terug te 

vinden is: 
Small op de eerste verdieping, 
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Medium op de tweede verdieping achteraan, 
Large ook op de tweede maar dan vooraan, 
en Extra large op de derde verdieping; 
=KIEZEN(G1;"1° verdieping";"2° verdieping, achteraan";"2° verdieping, 
vooraan";"3° verdieping") 

20. Sla je map op. 

 

2.4 Groepsvak 
Met een groepsvak kan je een aantal besturingselementen bij elkaar plaatsen. Voor 
keuzerondjes is dit in elk geval aan te raden, want pas als een aantal keuzerondjes 
bijeen gegroepeerd zijn, kan je in een werkblad aan nieuwe reeks keuzerondjes 
beginnen, die op hun beurt bijeen horen. 
Ook om reden van de lay-out gebruik je groepsvakken. Je kan de aparte 
besturingselementen eerst ordelijk schikken en ze daarna in een groepsvak plaatsen. 
Door al deze objecten met de knop TEKENEN van de tekenwerkbalk te groeperen, 
wordt het eenvoudiger om ze in het werkblad te verplaatsen. 
Enkel de besturingselementen die volledig in het groepsvak staan zullen 
geselecteerd worden en tot de groep behoren. 
 

 21. Kijk in het blad Toneel na of de selectievakjes goed geschikt staan (perfect 
onder elkaar, evenveel tussenruimte…). Maak eventueel gebruik van de 
tekenwerkbalk; 

22. Plaats een groepsvak rond de selectievakjes; 
Wijzig de tekst in Verminderingen; 

23. Selecteer de 3 selectievakjes en het groepsvak; 
Kies op de tekenwerkbalk voor TEKENEN, GROEPEREN; 

24. Het resultaat ziet er zo uit: 
 

 
 

25. Kijk in het blad Kleding de schikking na van de keuzerondjes; 
26. Teken een groepsvak rond de rondjes met de tekst Kledingmaat; 
27. Groepeer de keuzerondjes en het groepsvak; 
28. Het resultaat ziet er zo uit: 
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29. Sla je map op en sluit ze. 

 

  Maak Oefening 13.02 - Zuivel. 

 

2.5 Keuzelijst 
In de opmaak van een keuzelijst zal je verwijzen naar een bereik van cellen waar de 
gegevens terug te vinden zijn. De keuzelijst toont dan de gegevens (één kolom) en je 
kan het gewenste aanduiden. 
Het resultaat van de keuze wordt in de gekoppelde cel geplaatst. Het wordt een 
getal, namelijk de hoeveelste van de lijst die je aanduidde. 
 

 
 

 1. Open de werkmap 13.00 - Database; 
2. Vink zo nodig de werkbalk FORMULIEREN aan: 
3. Voeg een blad in en geef het de naam Uittesten; 

Vul onderstaande gegevens in: 
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4. Plaats een keuzelijst in dit blad; 
5. Duid als INVOERBEREIK de cellen aan met de namen van de zuivelproducten. 

Merk op dat het hier geen zin heeft op de kolomkop te selecteren (het 
resultaat in je keuzelijst zou ook de veldnaam en de lege cellen omvatten); 

6. Maak een Koppeling met de cel G1; 
7. Test uit wat het resultaat in G1 wordt als je iets in de keuzelijst selecteert; 
8. Sorteer de lijst in het blad Zuivelproducten, zodat de keuzelijst de gegevens in 

alfabetische volgorde toont; 
9. Maak de passende formules in de cellen A1:A3 met de functie INDEX zodat 

de gegevens ingevuld worden volgens je selectie in de keuzelijst; 
=INDEX(Zuivelproducten!$A$2:$G$21;$G$1;2) 
=INDEX(Zuivelproducten!$A$2:$G$21;$G$1;4) 
=INDEX(Zuivelproducten!$A$2:$G$21;$G$1;3) 
ook mogelijk in A1: =INDEX(Zuivelproducten!A:G;$G$1+1;2) 

10. Maak ook de formules in de cellen A4:A5; 
11. Voeg een nieuw zuivelproduct toe: 

nr: 21 
naam: halfvolle melk 
verkoopprijs: 1,99 
aankoopprijs: 1,05 
leverancier: inza 
magazijn: B4 
groep: 1 

12. Controleer je keuzelijst en doe eventueel de nodige aanpassingen; 
13. Bewaar je map. 
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2.6 Keuzelijst met invoervak 
In ongeveer hetzelfde als een keuzelijst, maar de lijst zal enkel getoond worden als je 
op de vervolgkeuzepijl drukt. 
 

 
 

 14. Plaats een Keuzelijst met invoervak in het werkblad Uittesten; 
15. Duid als Invoerbereik de namen van de zuivelproducten aan; 

Koppel het object met de cel G2; 
Zorg voor 10 regels bij het uitklappen; 
Stel een 3D-arcering in; 

16. Vul in B9 productnaam in en in B10 leverancier; 
17. Vul de formules in voor de cellen A9:A10 en test uit; 
18. Het resultaat ziet er zo uit: 

 

 
 

19. Bewaar je werk en sluit de map. 
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2.7 Schuifbalk 
Een schuifbalk kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Ze dient om 
numerieke waarden te wijzigen. Ze wordt gekoppeld aan een cel waarin de positie 
van het schuifblok wordt weergegeven als een getal. 
Onder opmaak kunnen minimum-, maximum- en huidige waarde worden ingegeven. 
De andere instellingen hebben te maken met de manier waarop de schuifbalk kan 
gebruikt worden: klikken op de pijltjes resulteert in een STAPSGEWIJZE WIJZIGING, 
klikken naast het blokje zal de waarde veranderen met het getal aangeduid onder 
PAGINAWIJZIGING. Schuiven met het blokje kan elke waarde tussen het minimum en 
maximum opleveren. 
 

 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Plaats eventueel de werkbalk FORMULIEREN op je scherm; 
3. Breng eerst volgend eenvoudig werkblad in: 

 

 
 

4. Om te simuleren omtrent de som die je kan sparen, wil je werken met een 
schuifbalkje. Plaats dus een schuifbalk in je werkblad; 

5. Vul bij OPMAAK - BESTURINGSELEMENT… het volgende in: 
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6. Test uit en sluit de map zonder op te slaan. 
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2.8 Kringveld 
Vergelijkbaar met een schuifbalk, maar bestaat enkel uit pijlen (geen grijs deel met 
schuifblokje). De opmaak is hetzelfde, maar er is geen PAGINAWIJZIGING in te vullen. 

 
 

 7. Begin een nieuwe werkmap; 
8. Plaats eventueel de werkbalk FORMULIEREN op je scherm; 
9. Breng eerst volgend werkblad in, inclusief de opmaak: 

 

 
 

10. Je wil weten hoelang je erover zal doen bij andere snelheden, maar om deze 
niet te moeten ingeven wil je werken met een kringveld. Plaats dus een 
kringveld in je werkblad en pas de opmaakgegevens aan; 
Kies voor een minimum van 10 km/u en een maximum van 150 km/u en werk 
met sprongen van 5 km/u; 

11. Test uit en sluit de map zonder op te slaan. 

 
 

  Maak Oefening 13.02 - Factuur. 
Maak Oefening 13.02 - Rekeningen 
Maak Oefening 13.02 - Autohuur. 
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