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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. 
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SYMBOLEN 

  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 Kennismaken met Excel 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om  

• de belangrijkste taken van Excel te herkennen 

• Excel op verschillende manieren op te starten en af te sluiten 

• de verschillende onderdelen van het Excelscherm te herkennen 

• het onderscheid te maken tussen werkmappen en werkbladen 

• op een efficiënte manier informatie op te zoeken via de helpfunctie 
 

1.1 Wat is Excel? 
Excel is net als Word, Access en Powerpoint een onderdeel van Microsoft Office. Het 
is een programma dat rekenblad of spreadsheet wordt genoemd. Bij een rekenblad 
worden gegevens in de cellen van een tabel geplaatst. Op deze gegevens kunnen 
vervolgens met behulp van formules allerlei berekeningen worden uitgevoerd. Excel 
kan je dus vergelijken met een zeer uitgebreide rekenmachine. 
 
 
De belangrijkste taken waarvoor Excel kan worden gebruikt zijn: 
 
 

• Het maken van ingewikkelde berekeningen; 
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• Het genereren van grafieken; 
 

 
 
 

• Het beheren van grote hoeveelheden gegevens (databasebeheer). 
 

  
 

 

1.2 Excel opstarten 
Je kan Excel op verschillende manieren opstarten. 
 

• Via de startknop van Windows: 
Klik op: START  -  ALLE PROGRAMMA'S  -  MICROSOFT OFFICE - MICROSOFT OFFICE 
EXCEL 2003; 
 

  Niettegenstaande Excel in de eerste plaats bedoeld is voor het maken van 
berekeningen kan het ook worden gebruikt voor gegevensbeheer. Het officepakket 
Access is echter een programma dat speciaal bedoeld is voor het beheren van 
databanken. De mogelijkheden die dit programma biedt in verband met 
gegevensbeheer zijn veel uitgebreider dan deze van Excel. 
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• Via een snelkoppeling op het bureaublad: 
Indien op het bureaublad een snelkoppeling naar Excel aanwezig is kan je hierop 
dubbelklikken om Excel te starten; 
 

• Via een xls-bestand: 
Excel zal ook worden opgestart door in de Windows Verkenner op een 
Excelbestand te dubbelklikken. In dit geval zal het Excelbestand waarop werd 
geklikt automatisch in Excel worden geopend. Indien in Windows de 
bestandsextensies weergegeven worden, kan je Excelbestanden herkennen aan 
de extensie xls. 

  
Ook Excel afsluiten kan je op verschillende manieren: 

• via de menuoptie BESTAND - AFSLUITEN; 
• via de toetsencombinatie  Alt+F4; 
• via de knop Sluiten op de titelbalk van Excel. 

 
 

 1. Klik onderaan links op de taakbalk op de knop start; 
2. Kies in het startmenu de optie ALLE PROGRAMMA'S; 
3. Klik in het submenu op de optie MICROSOFT OFFICE en vervolgens op 

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003; 
Excel wordt geopend; 

4. Selecteer in Excel de menuoptie BESTAND - AFSLUITEN. 
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1.3 Het Excelscherm verkennen 
Wanneer je Excel opstart, herken je onmiddellijk een aantal schermonderdelen die 
ook terug te vinden zijn in andere Windowstoepassingen. 
 

 Titelbalk 
 Menubalk 
 Werkbalken "Standaard" en "Opmaak" 
 Statusbalk 
 Schuifbalken 
 Taakvenster 

 
Onderdelen die je enkel in Excel terugvindt zijn : 

 Formulebalk 
 Werkblad 
 Werkbladnavigatieknoppen 
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Excel bezit verschillende werkbalken. Om een werkbalk weer te geven of te 
verbergen rechtsklik je op één van de zichtbare werkbalken en klik je vervolgens op 
de naam van de werkbalk die je wenst weer te geven of te verbergen. Indien je 
onderaan deze lijst klikt op AANPASSEN... krijg je in het venster AANPASSEN - 
WERKBALKEN de volledige lijst met werkbalken te zien.  
Het venster AANPASSEN kan ook geopend worden via de menuoptie BEELD - 
WERKBALKEN - AANPASSEN... of via de menuoptie EXTRA - AANPASSEN.... In de 
onderstaande voorbeelden zijn enkel de werkbalken STANDAARD en OPMAAK en het 
TAAKVENSTER geactiveerd. 
 

 
 
Op het tabblad OPTIES van het venster AANPASSEN kan je een aantal opties in 
verband met menu's en werkbalken instellen. Je kan bijvoorbeeld instellen of de 
menu's altijd volledig moeten worden weergegeven en of de werkbalken STANDAARD 
en OPMAAK op één of op twee rijen moeten worden getoond. Indien de werkbalken op 
één lijn worden weergegeven, kan je op het dubbele pijltje     klikken om het vervolg 
van de werkbalk te tonen. 
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 1. Start Excel op; 
2. Rechtsklik op één van de zichtbare werkbalken; 
3. Selecteer de optie STANDAARD indien deze staat aangevinkt. De 

werkbalk STANDAARD wordt niet meer weergegeven; 
4. Rechtsklik op één van de zichtbare werkbalken; 
5. Selecteer onderaan voor AANPASSEN…; 
6. Selecteer indien nodig het werkblad WERKBALKEN; 
7. Verwijder het vinkje voor de optie OPMAAK indien deze staat aangevinkt. 

De werkbalk OPMAAK wordt niet meer weergegeven; 
8. Klik op de knop SLUITEN; 
9. Selecteer de menuoptie BEELD - WERKBALKEN - STANDAARD.  De 

werkbalk STANDAARD wordt terug weergegeven; 
10. Selecteer de menuoptie EXTRA - AANPASSEN; 
11. Selecteer indien nodig het werkblad WERKBALKEN; 
12. Vink de optie OPMAAK aan. 

De werkbalk OPMAAK wordt opnieuw weergegeven; 
13. Selecteer het tabblad OPTIES; 
14. Verwijder het vinkje voor STANDAARD- EN OPMAAKWERKBALK WEERGEVEN 

OP ÉÉN RIJ. In tegenstelling tot wat de tekst doet vermoeden, worden de 
werkbalken onder elkaar weergegeven; 

15. Vink de optie ALTIJD VOLLEDIGE MENU’S WEERGEVEN aan. De 
verschillende menu’s zullen nu steeds volledig worden weergegeven; 

16. Klik op de knop SLUITEN. 

 

1.4 Werkmappen en werkbladen 
In Excel werk je met werkmappen. Een werkmap is het hoogste niveau in Excel. 
Telkens je Excel opstart zal onmiddellijk een nieuwe (lege) werkmap met als naam 
MAP1 worden geopend. Wanneer je een Excelbestand opslaat op je harde schijf 
bewaar je de volledige werkmap.  
 
Excelbestanden zijn te herkennen aan de extensie .xls. Wanneer je bijvoorbeeld 
een Excelwerkmap opslaat onder de naam ‘test’ zal je dit bestand in de Windows 
Verkenner terugvinden als ‘test.xls’. In Windows is het mogelijk om de extensies te 
verbergen of weer te geven (zie cursus Windows). 
Elke werkmap bevat een aantal werkbladen. Standaard bevat elke werkmap 
3 werkbladen, namelijk BLAD1, BLAD2 en BLAD3. 
 
Elk werkblad bestaat uit 65.536 rijen  (aangeduid met een nummer van 1 tot 65.536) 
en 256 kolommen (aangeduid met een letter van A tot IV). 
 
Het snijpunt tussen een kolom en een rij wordt een cel genoemd. Elk werkblad bevat 
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16.777.216 cellen (65.536 x 256 = 16.777.216). Er kan naar cellen worden verwezen 
via het celadres. Dit is de combinatie van de kolomletter en het rijnummer. Cel C11 
is dus de snijding van kolom C met rij 11. Op deze manier kunnen alle cellen in het 
werkblad op een ondubbelzinnige manier worden aangesproken. 
 

 
 

  Het aantal werkbladen dat standaard wordt voorzien in een nieuwe werkmap kan 
worden ingesteld via de menuoptie EXTRA - OPTIES - ALGEMEEN. Typ het gewenste 
aantal achter de optie WERKBLADEN IN NIEUWE WERKMAP. 
 

 
 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 01.01 - Excelscherm 
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1.5 De helpfunctie 

Je kan gebruik maken van de Office-assistent om helpinformatie op te vragen. Kies 
voor de menuoptie HELP - DE OFFICE-ASSISTENT WEERGEVEN. Klik op een 
HELPONDERWERP in de lijst of typ onderaan een vraag en klik op zoeken om andere 
helponderwerpen weer te geven. Wanneer je op een helponderwerp klikt, verschijnt 
het helpvenster van Excel.  
Je kan de Office-assistent sluiten via de menuoptie HELP - DE OFFICE-ASSISTENT 
VERBERGEN of door erop te rechtsklikken en vervolgens te kiezen voor VERBERGEN. 

 

 
 

Je kan ook een andere assistent kiezen om je te helpen bij de zoektocht naar 
informatie. Klik rechts op de Office-assistent en kies in het snelmenu voor ASSISTENT 
KIEZEN.... Je hebt o.a. de keuze uit Clippit, de robot F1, de tovenaar Merlijn, de poes 
Lynks en het lieve hondje Snuffel. 
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De helpfunctie van Excel kan worden opgestart via HELP - MICROSOFT EXCEL HELP of 
via de functietoets F1. Je krijgt het volgende taakvenster: 
 

 
 
Door op de link INHOUDSOPGAVE te klikken krijg je een lijst met boeken. Elk boek 
bevat helpteksten in verband met een bepaald onderwerp.  
 
In het tekstvak ZOEKEN NAAR: kan je informatie zoeken op basis van een trefwoord. 
 

 1. Open Excel en kies voor de menuoptie HELP - MICROSOFT EXCEL HELP. 
Aan de rechterkant verschijnt het taakvenster HELP VOOR EXCEL;  

2. We zoeken informatie over het openen van een bestand. 
Typ in het tekstvak onder ZOEKEN NAAR: het trefwoord openen, druk 

daarna op de knop  ; 
3. Klik in het resultaatvenster op het onderwerp EEN BESTAND OPENEN. 

Er wordt een venster geopend met helpinformatie in verband met het 
openen van een bestand; 

4. Sluit het helpvenster door op het kruisje rechts bovenaan te klikken; 
5. Sluit het taakvenster HELP VOOR EXCEL door op het kruisje rechts van 

ZOEKRESULTATEN te klikken. 
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  Je kan ook helpinformatie opvragen via het invoervak EEN VRAAG STELLEN in de 
menubalk van Excel. Typ je vraag in het invoervak, druk op ENTER en klik vervolgens 
op het gewenste helponderwerp. 

 
 

 

  Via HELP - MICROSOFT OFFICE ONLINE kan je extra helpinformatie opzoeken op het 
Internet. Hiervoor heb je uiteraard een internetverbinding nodig. 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 01.02 - Help. 
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1.6 Stappenplan 
 

 Excel opstarten 

• Via de startknop van Windows 
START - ALLE PROGRAMMA’S - MICROSOFT OFFICE - MICROSOFT OFFICE EXCEL 
2003; 

• Via een snelkoppeling op het bureaublad 
dubbelklik op snelkoppeling (indien aanwezig op bureaublad); 

• Via een xls-bestand 
dubbelklik in Windows Verkenner op een Excelbestand. 
 

 Excel afsluiten 

• Via de menuoptie BESTAND - AFSLUITEN; 

• Toetsencombinatie ALT+F4; 

• De knop SLUITEN op de titelbalk van Excel. 
 

 Werkbalken weergeven 

• Via de menuoptie BEELD - WERKBALKEN; 

• Rechtsklik op één van de zichtbare werkbalken. 
 

 Werkbalken aanpassen 

• Via de menuoptie BEELD - WERKBALKEN - AANPASSEN; 

• Rechtsklik op één van de zichtbare werkbalken en kies onderaan in het 
snelmenu de optie AANPASSEN; 

• Via de menuoptie EXTRA - AANPASSEN. 
 

 Helpfunctie 

• Opstarten via de menuoptie HELP - MICROSOFT EXCEL HELP of via de 
functietoets F1; 

• Weergeven via de menuoptie HELP -  DE OFFICE-ASSISTENT WEERGEVEN. 

• Verbergen via de menuoptie HELP -  DE OFFICE-ASSISTENT VERBERGEN. 
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Ieder onderdeel uit deze module bevat  

• een stuk algemene informatie,  

• een praktijkvoorbeeld  dat je zelf op het toestel uitvoert, 
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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 Werken met werkmappen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• een nieuwe werkmap beginnen 
• werkmappen opslaan 
• een bestaande werkmap openen 
• mappen sluiten 

1.1 Een nieuwe werkmap beginnen 
Kies je in het menu BESTAND - NIEUW dan krijg je volgend taakvenster te zien: 

 

Lege werkmap 
Hiermee begin je een nieuwe lege werkmap. 

 

Nieuw op basis van een bestaande werkmap 
Hiermee maak je eigenlijk een kopie van een 
bestaande werkmap. Je kan in deze kopie 
werken en ze later bewaren, zonder dat er iets 
aan de originele map wordt gewijzigd. 

 

Met de eerste knop van de standaardwerkbalk  Nieuw begin je altijd een nieuwe 
lege werkmap. Je krijgt het taakvenster dan niet te zien. 

1.2 Werkmappen opslaan 
Zolang de werkmap nog geen ‘echte’ naam heeft (Map1 of Map2 zijn slechts tijdelijke 
namen) kies je voor de menuoptie BESTAND - OPSLAAN of BESTAND - OPSLAAN ALS… 
om de map te bewaren (zie figuur). Het is de volledige werkmap (inclusief alle 
werkbladen) die op je harde schijf wordt opgeslagen. Je hoeft dus niet alle 
werkbladen apart te bewaren. 
Wanneer je de werkmap voor de eerste maal opslaat verschijnt het venster 
Opslaan als… waarin je de opslaglocatie en een concrete bestandsnaam kan 
opgeven. 
De bestandsnaam kan je kiezen, de extensie .xls wordt vanzelf toegevoegd. 
Wil je een map bewaren die al opgeslagen is en dus al een geldige bestandsnaam 
heeft, dan kies je de menuoptie BESTAND - OPSLAAN indien je dezelfde naam wil 
behouden en dus de vorige versie wil overschrijven. 
Wil je echter een nieuwe naam geven aan je document om bijvoorbeeld de oude 
versie niet te overschrijven, kies dan de menuoptie BESTAND - OPSLAAN ALS… 
Uiteraard dien je dan een nieuwe naam en/of locatie voor de werkmap op te geven 
alvorens op de knop Opslaan te klikken. De oudere versie blijft dan ook bestaan. 
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Je kan ook gebruik maken van de knop  OPSLAAN. De eerste maal dat je op deze 
knop drukt verschijnt het venster Opslaan als… waarin je opslaglocatie en 
bestandsnaam kan opgeven. De volgende keren dat je op deze knop drukt, zal je 
map meteen herbewaard worden op dezelfde plaats en onder dezelfde naam als 
voorheen. 
 

 1. Klik op de knop Nieuw ; 
2. Tik je naam in de cel A1; 
3. Druk op Enter; 
4. Tik je voornaam in de cel A2 en bevestig met Enter; 
5. Klik op de knop OPSLAAN ; 
6. Kies bij OPSLAAN IN: de plaats waar je als cursist oefeningen kan 

bewaren; 
7. Geef als naam Persoonsgegevens; 
8. Klik op OPSLAAN; 

Merk op: de naam in de titelbalk wordt aangepast. 
9. Klik in het menu op BESTAND - NIEUW; 

10. Kies in het taakvenster voor een LEGE WERKMAP; 
11. Tik in de cel A1 Roodkapje en bevestig met Enter; 
12. Tik in de cel A2 Klein Duimpje en bevestig met Enter; 
13. Klik op de knop OPSLAAN ; 
14. Duid bij OPSLAAN IN: de plaats aan waar je als cursist oefeningen kan 

bewaren; 

15. Geef als naam Sprookjes; 

16. Klik op OPSLAAN; 
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17. Sluit Excel af. 

 

  Met Ctrl+S kan je eveneens opslaan. 

 

  Merk op dat het venster OPSLAAN ALS… bovenaan ook een knop  bevat 
waarmee een nieuwe (Windows)map kan worden aangemaakt, zonder dat het nodig 
is hiervoor de Verkenner te openen. 

 

  Bij installatie van Excel zie je in de menuoptie EXTRA - OPTIES - OPSLAAN gewoonlijk 
een vinkje staan bij AUTOHERSTEL-INFO OPSLAAN ELKE: 
 

 
 
De bedoeling ervan is indien de werkmappen niet goed kunnen worden bewaard 
(omdat bijvoorbeeld de computer vastloopt of wanneer de stroom uitvalt) dat na een 
herstart de geopende werkmappen hersteld worden op basis van deze 
herstelinformatie. 
Let op, deze optie vervangt in geen geval het opslaan van je bestanden. 
Het tijdsinterval waarmee de herstelinformatie wordt bewaard en de locatie waarop 
dit gebeurt kan je instellen. 
Je kan onder Werkmapties het automatisch opslaan voor de actieve map 
uitschakelen. 

 

  Omwille van de compatibiliteit met oudere versies of zelfs andere programma’s, biedt 
Excel de mogelijkheid werkmappen op te slaan in een ander bestandsformaat. Zo 
kan men bijvoorbeeld een werkmap opslaan als een tekstbestand, als een werkmap 
voor Excel versie 97, als een dBase bestand, enz. 
Om bestanden naar het Web te publiceren, kan je een werkmap nog opslaan als een 
Webpagina (HTML-bestand). In dit geval heb je de mogelijkheid om de volledige 
werkmap of een deel ervan op te slaan en kan je de webpagina eventueel een titel 
meegeven. 
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1.3 Een bestaande werkmap openen 
Kies je de menuoptie BESTAND - OPENEN (zie figuur) dan zal Excel je vragen de plaats 
en de bestandsnaam op te geven van de werkmap die je wilt openen. Je kan ook de 
knop Openen  op de standaardwerkbalk indrukken. 
Bovenaan links vind je naast ZOEKEN IN: een keuzelijst die na een druk op het pijltje 
de mappenindeling van jouw computer weergeeft. Selecteer de juiste map en het 
gewenste bestand en kies OPENEN of dubbelklik op dit bestand. 
Je kan ook onderaan zelf een bestandsnaam intikken. 
 

 
 

 1. Start het programma Excel; 
2. Kies de menuoptie BESTAND (onderaan zie je de lijst van de laatst 

gebruikte bestanden); 
3. Klik Sprookjes aan: de map wordt geopend; 
4. Kies de menuoptie BESTAND - OPENEN; 
5. Kies bij ZOEKEN IN: de locatie aan waar de oefenbestanden staan; 
6. Open de map Persoonsgegevens; 
7. Vul in de cel A3 je adres in, en bevestig met Enter; 
8. Kies de menuoptie BESTAND - OPSLAAN ALS…; 
9. Geef het bestand de naam Adresgegevens. 

 

  Met Ctrl+O kan je eveneens een document openen. 

 

  Je kan met de Ctrl-toets diverse bestanden selecteren om ze in één keer te openen. 
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  Door een eerste bestand te selecteren en daarna het laatste bestand met de Shift-
toets ingedrukt selecteer je ook alle tussenliggende bestanden. 
Je kan ze dan in één keer openen. 

 

  In het menu EXTRA - OPTIES kan je onder het tabblad ALGEMEEN de locatie opgeven 
die standaard wordt aangeboden wanneer je kiest voor BESTAND - OPENEN of 
wanneer je klikt op de knop Openen  in de werkbalk STANDAARD 
(=standaardbestandslocatie). 

Je kan er eveneens Laatst gebruikte bestanden aanvinken en opgeven hoeveel 
items in deze lijst moeten worden weergegeven. Dan wordt in het menu Bestand 
onderaan een lijst van deze bestanden getoond. Zo kan je snel een eerder gebruikte 
werkmap openen. 

 

 

1.4 Werkmappen sluiten 
Tot slot kan je een werkmap sluiten door in het menu BESTAND - SLUITEN te kiezen. 
Excel zal je vragen of eventuele wijzigingen moeten bewaard worden. 
Excel biedt ook de mogelijkheid om álle bestanden tegelijk te sluiten. Dit kan door de 
Shift-toets  in te drukken en dan te kiezen voor de menuoptie BESTAND. Je zal zien 
dat de optie SLUITEN vervangen is door ALLES SLUITEN. 
 

 10. Sluit in 1 keer de 2 geopende werkmappen: druk op Shift en kies 
BESTAND - ALLES SLUITEN. 
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  Rechtsboven vind je ter hoogte van de menuregel de formaatknop Venster sluiten . 
Met deze knop kan je eveneens een map sluiten. 
Is de werkmap niet maximaal groot dan vind je de knop ter hoogte van de titelbalk 
van de map; de kleur is dan rood en de knopinfo is Sluiten. 
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1.5 Stappenplan 

 Een nieuwe map beginnen 

• Kies voor de menuoptie BESTAND - NIEUW en maak daarna een keuze (LEGE 
WERKMAP of OP BASIS VAN EEN BESTAANDE WERKMAP). 

• Of klik in de standaardwerkbalk op de knop NIEUW  om een lege werkmap te 
starten. 

 Een map bewaren 

• Kies voor de menuoptie BESTAND - OPSLAAN of klik in de standaardwerkbalk op 
de knop OPSLAAN  als je de map voor het eerst wil bewaren (in het 
dialoogvenster OPSLAAN ALS… kan je naam en plaats invullen). 

• Kies ook voor de menuoptie BESTAND - OPSLAAN of klik in de 
standaardwerkbalk op de knop OPSLAAN  als je de map wil herbewaren (met 
dezelfde naam en plaats als voorheen). 

• Kies voor de menuoptie BESTAND - OPSLAAN ALS… als je de map op een 
andere manier wil herbewaren (in het dialoogvenster OPSLAAN ALS… kan je 
naam en/of plaats wijzigen). 

 Een bestaande map openen 

• Kies voor de menuoptie BESTAND - OPENEN en selecteer het gewenste 
bestand. 

• Of klik in de standaardwerkbalk op de knop OPENEN  en vul plaats en naam 
van het bestand in. 

 Een map sluiten 

• Kies voor de menuoptie BESTAND - SLUITEN om de actieve werkmap te sluiten. 

• Of druk op de Shift-toets en kies voor de menuoptie BESTAND - ALLES SLUITEN 
om alle mappen te sluiten. 

 





 

 

Hoofdstuk 2 Werken met werkbladen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• werkbladen te selecteren 
• een werkblad een naam te geven 
• werkbladen toe te voegen en/of te verwijderen 
• werkbladen te verplaatsen en/of te kopiëren 

2.1 Selecteren van werkbladen 
Onderaan een werkblad bevindt zich de tabbladregel: 

 

Eén werkblad selecteren doe je door onderaan op de tab van het betreffende 
werkblad te klikken. Merk op dat dit actieve blad anders gekleurd wordt. 
Als je opeenvolgende bladen wil selecteren, klik je op de tab van het eerste blad dat 
je wil selecteren en vervolgens op de laatste tab met Shift  ingedrukt. Hier geldt dat 
je eerst de Shift-toets indrukt en dan pas klikt. 
Wil je bladen selecteren die elkaar niet opvolgen - bijvoorbeeld blad 1 en 3 - dan 
houd je de Ctrl-toets ingedrukt en klik je op de gewenste tabs. Let op: het eerste blad 
selecteer je zonder Ctrl, alle bijkomende bladen selecteer je met Ctrl ingedrukt. 
Alle geselecteerde bladen worden wit gekleurd en gegroepeerd. De titelbalk toont dat 
een Groep bladen geselecteerd is. 
Wanneer meerdere werkbladen geselecteerd zijn, zullen alle bewerkingen die je 
uitvoert in het zichtbare werkblad ook worden uitgevoerd op de andere geselecteerde 
werkbladen. 
Als op de tabbladregel niet alle werkbladen kunnen getoond worden, kan je gebruik 
maken van de knoppen met driehoekjes die je links ziet (=tabschuifknoppen): 
 

 Toont het begin (= het meest linkse tabblad in de rij) 

 Toont een vorig tabblad 

 Toont een volgend tabblad 

 Toont het laatste tabblad (= het meest rechtse) 

 
Klikken op de tabschuifknoppen maakt enkel de tabs zichtbaar en niet de inhoud. 
Zou je in een specifiek blad willen werken dan dien je het nog te activeren. 
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  Je kan van het actieve werkblad naar een volgende of vorige navigeren met 
respectievelijk de toets Ctrl+PageDown en Ctrl+PageUp. 

 

  Je kan een werkblad ook activeren via het snelmenu (rechtermuisknop) dat je 
oproept op de tabschuifknoppen. 

 

2.2 Een werkblad van naam veranderen 
Om een blad van naam te veranderen, dubbelklik je op de tab van het blad. De naam 
van het werkblad wordt geselecteerd (zwarte achtergrond), je tikt de nieuwe naam in 
en bevestigt met Enter. 
Je kan ook op het tabblad klikken met de rechtermuisknop en vervolgens de 
menuoptie NAAM WIJZIGEN kiezen en bevestigen met Enter. 
Tenslotte zou je ook kunnen werken via de menuoptie OPMAAK - BLAD - NAAM 
WIJZIGEN. Je tikt de naam in en bevestigt met Enter. 

2.3 Een werkblad verwijderen 
Een werkmap hoeft niet steeds 3 werkbladen te hebben. Soms is één werkblad 
voldoende, een andere keer heb je er wel 20 nodig. Je verwijdert een werkblad door 
het blad te selecteren en vervolgens in het menu te kiezen voor BEWERKEN - 
BLAD VERWIJDEREN. Deze opdracht kan je ook uitvoeren door in het snelmenu de 
optie VERWIJDEREN te kiezen. Het systeem vraagt (bij een niet leeg blad) om 
bevestiging. 

2.4 Een werkblad toevoegen 
Je kan een werkblad toevoegen door in het menu voor INVOEGEN - WERKBLAD te 
kiezen. Het nieuwe blad wordt dan net vóór het actieve blad ingevoegd. Deze 
opdracht kan ook door in het snelmenu de optie INVOEGEN te kiezen en aan te duiden 
welk type blad er gewenst wordt. 
 

  Door vooraf meer werkbladen te selecteren, kan je in één keer meer werkbladen 
invoegen. 

 

  Vergeet niet dat functietoets F4 je laatste actie herhaalt. Op die manier kan je 
eventueel snel nog een blad invoegen. 

 

2.5 Een werkblad verplaatsen en/of kopiëren 
Indien nodig kan je een blad verplaatsen. Dit doe je door de tab van het te 
verplaatsen werkblad naar links of rechts te slepen (je ziet het symbool ). Je zal 
zien dat een zwart driehoekje de nieuwe plaats aanduidt. Laat je de muistoets los, 
dan plaatst Excel het nieuwe werkblad waar het zwarte driehoekje het aangaf. 
Een blad kopiëren gebeurt analoog maar nu druk je op Ctrl tijdens het slepen (je ziet 
het symbool ). Laat altijd eerst de muisknop los en dan pas de Ctrl-toets. 
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Je kan ook een werkblad verplaatsen of kopiëren via het snelmenu 
(rechtermuisknop). Bij het loslaten van de muisknop kies je dan de opdracht BLAD 
VERPLAATSEN OF KOPIËREN... 
 

 1. Klik op de knop NIEUW ; 
2. Dubbelklik op Blad1 en tik als naam maandag; 
3. Bevestig met Enter; 
4. Klik op Blad2, druk op de rechtermuisknop en kies NAAM WIJZIGEN; 
5. Geef de naam dinsdag en bevestig; 
6. Klik op Blad3 en kies OPMAAK - BLAD - NAAM WIJZIGEN; 
7. Geef de naam woensdag en bevestig; 
8. Kies INVOEGEN - WERKBLAD in de menubalk; 

Dit blad verschijnt vóór het blad woensdag. 
9. Geef het de naam donderdag en bevestig; 

10. Sleep dit blad tot voorbij het blad woensdag; 
11. Klik met de Shift-toets ingedrukt op het blad dinsdag; 

Merk op dat nu de bladen dinsdag, woensdag en donderdag 
geselecteerd zijn. 

12. Druk de Ctrl-toets in en sleep vanaf het blad donderdag naar rechts; 
13. Laat de muisknop los en dan pas de Ctrl-toets; 

Merk op: de bladen dinsdag, woensdag en donderdag heb je nu een 
tweede keer. 

14. Wijzig deze laatste bladnamen in vrijdag, zaterdag en zondag; 
15. Sla op onder de naam Week;’ 

16. Sluit de map. 

 

  Om bladen te verplaatsen of te kopiëren tussen diverse werkmappen kan je via het 
menu VENSTER - ALLE VENSTERS gelijktijdig alle (niet geminimaliseerde) geopende 
mappen op je scherm plaatsen. Dit stelt je in staat de tabbladen te verslepen van de 
ene naar de andere map. 
Je kan ook werken via het menu BEWERKEN - BLAD VERPLAATSEN OF KOPIËREN. 

 

  Werkbladen waarin hulpberekeningen of informatie staat die gebruikt wordt in andere 
werkbladen, maar die de gebruiker niet wenst te zien op het scherm, kunnen 
verborgen worden. Je kan een geselecteerd werkblad verbergen door het menu 
OPMAAK - BLAD - VERBERGEN te selecteren. Informatie in het verborgen werkblad kan 
natuurlijk nog wel gebruikt worden. Een verborgen werkblad wordt opnieuw zichtbaar 
op het scherm via het menu OPMAAK - BLAD - ZICHTBAAR MAKEN. 

 

  Om het werken met diverse werkbladen te vergemakkelijken, kan je de werkbladtabs 
kleuren. Klik met de rechtermuisknop op de tab die je wilt inkleuren en kies voor de 
optie Tabkleur. De kleur wordt zichtbaar na selectie van een ander tabblad. 
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  Maak uit de oefenmap Oefening 02.01 - Werkmappen. 

Maak uit de oefenmap eventueel Oefening 02.02 - Werkmappen. 



 

 

Hoofdstuk 3 Navigeren in het werkblad en maken 
van selecties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• cel(len) te selecteren 
• kolommen/rijen te selecteren 

3.1 Eén cel selecteren 
Een Excel-scherm ziet eruit als een reusachtige tabel met rijen en kolommen, die 
cellen vormen waarin je iets kan invullen. 
De rijen zijn genummerd van 1 tot 65.536, terwijl de kolommen voorzien zijn van één 
of twee letters (van A, B, C,… tot IV, dit zijn er 256). In totaal is dit goed voor 
16.777.216 cellen! Elk van deze cellen heeft een adres. De cel in de vierde rij van 
kolom B is cel B4. Om een cel aan te duiden vermeld je dus eerst de kolomletter(s) 
en vervolgens het rijnummer. 
In dat gigantische werkblad is er altijd slechts één cel actief. Je kan deze cel 
herkennen door de vette rand (celaanwijzer) eromheen. Wanneer je gegevens 
invoert in het werkblad zullen deze altijd terecht komen in de actieve cel. 
De snelste manier om een cel te selecteren (activeren) is door er met de muis    op 
te klikken. Wanneer je een cel wil selecteren die buiten het zichtbare gebied van je 
werkblad ligt zal je eerst met behulp van de schuifbalken het betreffende gebied 
zichtbaar moeten maken. Let op, met behulp van de schuifbalken verplaats je de 
celaanwijzer niet. Je maakt enkel een ander deel van het werkblad zichtbaar. 
Ook op het toetsenbord kan je een aantal toetsen gebruiken om een andere actieve 
cel te kiezen. De belangrijkste zijn: 
 

TOETS OF 
TOETSENCOMBINATIE 

FUNCTIE 

↑ Eén cel hoger 

↓ Eén cel lager 

← Eén cel naar links 

→ Eén cel naar rechts 

PageUp Een scherm hoger 

PageDown Een scherm lager 

Home Naar het begin van de huidige rij 

Ctrl+Home Naar de cel links boven 
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TOETS OF 
TOETSENCOMBINATIE 

FUNCTIE 

Ctrl+End Naar de cel die ligt in de meest rechtse kolom en de onderste rij waarin 
gegevens opgenomen zijn 

Ctrl+Pijl rechts Naar de dichtstbijzijnde gevulde cel rechts van de actieve cel. Is er geen 
gevulde cel rechts van de actieve cel dan wordt er naar de laatste kolom 
gesprongen. 

Ctrl+Pijl links Naar de dichtstbijzijnde gevulde cel links van de actieve cel. Is er geen 
gevulde cel links van de actieve cel dan wordt er naar de eerste kolom 
gesprongen. 

Ctrl+Pijl neer Naar de dichtstbijzijnde gevulde cel onder de actieve cel. Is er geen 
gevulde cel onder de actieve cel dan wordt er naar de onderste rij 
gesprongen. 

Ctrl+Pijl omhoog Naar de dichtstbijzijnde gevulde cel boven de actieve cel. Is er geen 
gevulde cel boven de actieve cel dan wordt er naar de bovenste rij 
gesprongen. 

 

  Snel een bepaalde cel selecteren die buiten het zichtbare gebied van het werkblad 
ligt kan ook via BEWERKEN - GA NAAR… Onder VERWIJZING kan je het celadres 
invullen van de cel die je wil selecteren. 

 

  Met de toetsencombinatie Ctrl+G of met F5 kom je eveneens terecht in het venster 
van BEWERKEN - GA NAAR… waar je onder VERWIJZING het celadres kan invullen 
van de cel die je wil selecteren. 

 

  Nog sneller een bepaalde cel selecteren, kan door in het naamvak van de 
formulebalk (links) het celadres in te vullen van de cel die je wil selecteren. Je dient 
af te sluiten met Enter. 

 

3.2 Een celbereik selecteren 
In Excel is het ook mogelijk een celbereik (= groep van cellen) te selecteren. Het 
selecteren van meerdere cellen tegelijkertijd kan handig zijn wanneer je een 
bepaalde handeling op meer dan één cel wil toepassen. In plaats van de handeling 
telkens voor één cel te herhalen selecteer je eerst het gewenste celbereik en je voert 
dan de handeling eenmaal uit. Een celbereik wordt in Excel voorgesteld door het 
celadres van de cel linksboven in het bereik gevolgd door een dubbelpunt en het 
celadres van de cel rechtsonder in het bereik. B5:E12 stelt dus het bereik van cel B5 
tot en met E12 voor: 
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Om een groep van aaneengesloten cellen te selecteren sleep je gewoon met de 
muis over het celbereik dat je wil selecteren. Je kan ook de cel linksboven in het 
bereik selecteren en vervolgens met de ingedrukte Shift-toets de cel rechtsonder in 
het bereik aanklikken. 
Om een selectie ongedaan te maken klik je op een willekeurige cel in je werkblad. 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap in Excel; 
2. Klik in de cel B5, houdt de muisknop ingedrukt en sleep tot en met E12;

Het bereik B5:E12 is nu geselecteerd. 
3. Klik op een willekeurige cel in je werkblad om de selectie ongedaan te 

maken. 

 

3.3 Een kolom of rij selecteren 
Een volledige rij of kolom selecteren, kan je door op de betreffende rij- of kolomkop 
te klikken. Om meerdere aaneengesloten rijen of kolommen te selecteren, sleep je 
over de rij- of kolomkoppen van de rijen of kolommen die je wil selecteren.  
 

 4. Klik op kop van kolom C; 
Merk op dat de volledige kolom geselecteerd wordt. 

5. Klik op de kop van rij 7; 
6. Sleep de muis over de koppen tot rij 10; 

Merk op dat de rijen 7 tot en met 10 volledig geselecteerd worden. 
7. Annuleer de selectie door te klikken op een willekeurige cel. 

 

3.4 Een combinatie van selecties 
Het is ook mogelijk om met de Ctrl-toets een combinatie van cellen, celbereiken, rijen 
en kolommen te selecteren. In het onderstaand voorbeeld werden de volgende 
elementen geselecteerd: cel B2, celbereik C4:D6, celbereik B17:D19, celbereik 
B21:D21, rij 10, rij 12, rij 14 en tenslotte kolommen F en G. In onderstaand voorbeeld 
is B21 de actieve cel (wit gekleurd). 
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 1. Klik op de rijkop van rij 10; 
2. Druk op de Ctrl-toets en houd deze ingedrukt om volgende selecties te 

maken: 
3. Klik op de rijkop van rij 12; 
4. Klik op de rijkop van rij 14; 
5. Sleep over de kolomkoppen van de kolommen F en G; 
6. Klik in cel B2; 
7. Sleep over het bereik C4:D6; 
8. Sleep over het bereik B17:D19; 
9. Sleep over het bereik B21:D21; 

10. Laat de Ctrl-toets los; 
11. Vergelijk je resultaat met bovenstaande figuur; 
12. Sluit de werkmap zonder de wijzigingen te bewaren. 

 

  Wanneer een celbereik geselecteerd is, kan je met behulp van de Tab-toets de 
actieve cel binnen de selectie verplaatsen. Hou je tegelijkertijd de Shift-toets 
ingedrukt dan zal de actieve cel in de andere richting bewegen. 

Ook met Enter kan je de actieve cel verplaatsen binnenin een selectie. 

 

  Het volledige werkblad selecteren kan door op het werkblad linksboven te klikken (de 
grijze knop boven de rijkoppen). Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl+A. 

 



 

 

Hoofdstuk 4 Invoeren en bewerken van gegevens 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• gegevens in te brengen in cellen 
• gegevens in cellen te verbeteren 
• gegevens te verplaatsen en te kopiëren 
• reeksen in te voeren in cellen 
 

4.1 Soorten gegevens 
In Excel onderscheid je twee soorten gegevens: numerieke gegevens en tekst 
(alfanumerieke gegevens). 
Numerieke gegevens kunnen bestaan uit cijfermateriaal (getallen, datums, 
tijdstippen, enz.) en formules en functies. Formules zijn berekeningen die door de 
gebruiker zelf opgesteld worden (bijvoorbeeld: stop in cel x de inhoud van een eerste 
cel plus de inhoud van een tweede cel). Functies zijn berekeningen die met Excel 
meegeleverd worden (bijvoorbeeld: geef het gemiddelde van de waarden in de cellen 
A5 tot en met A10). Een aantal tekens worden als numeriek aanvaard (+, -, %). 
Tekst wordt door Excel standaard links in de cel geplaatst. Numerieke waarden 
worden standaard rechts uitgelijnd.  
Wanneer de tekst in een cel langer is dan de kolombreedte zullen deze gegevens 
rechts doorlopen tot in de cel ernaast op voorwaarde dat deze cel leeg is. Indien de 
cel ernaast niet leeg is zullen de gegevens worden afgebroken. Dit kan voor 
beginnende Excelgebruikers verwarrend overkomen. Je kan echter steeds 
controleren welke gegevens precies in een cel aanwezig zijn door de cel te 
selecteren en vervolgens de inhoud ervan te controleren in de formulebalk: 
 

 
 

4.2 Invoer van gegevens 
Om gegevens in een bepaalde cel te plaatsen, moet je de betreffende cel eerst 
selecteren (de ingevoerde gegevens worden immers steeds in de actieve cel 
geplaatst). Gegevens kunnen ingevoerd worden door deze in te typen. Je ziet de 
tekst verschijnen in de cel en in de formulebalk. Je kan afsluiten of bevestigen met 
Enter, ofwel annuleren met de Escape-toets (Esc). 
Afsluiten van een invoer van gegevens kan ook door in de formulebalk te klikken op 
de knop met het groene vinkje (INVOEREN): 
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In dat geval blijft altijd de cel geselecteerd waarin de gegevens werden ingevoerd (bij 
afsluiten door Enter wordt standaard de cel eronder geselecteerd). 
In plaats van met Esc een nog niet bevestigde invoer te annuleren kan je ook gebruik 
maken van de knop in de formulebalk met het rode kruis (ANNULEREN): 

 
 
Invoer in een cel (reeds bevestigd door Enter of knop INVOEREN) kan dikwijls nog 
ongedaan worden gemaakt door op de standaardwerkbalk op de knop ONGEDAAN 

MAKEN  te klikken. 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 

2. Typ in de cel A1 Tekstgegevens: en bevestig met Enter; 

3. Typ in de cel A2 hallo en druk op de knop INVOEREN ; 

4. Selecteer de cel A3, typ uil en bevestig met Enter; 

5. Typ in de cel A4 nachtvogel en druk op de knop Annuleren ; 

6. Selecteer de cel A5, typ Numerieke gegevens:, bevestig met Enter; 

7. Typ in de cel A6 het getal 738 en druk op de knop INVOEREN ; 

8. Druk in de werkbalk STANDAARD op de knop ONGEDAAN MAKEN ; 

9. Tik in 123 en bevestig met Enter; 

10. Typ in de cel A7 5% en bevestig met Enter; 

11. Typ in de cel A8 -17 en bevestig met Enter; 
Je bekomt dit: 

 
12. Sluit de map zonder op te slaan. 
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Let op bij het invoeren van datums en tijd. Dagen, maanden en jaren scheid je met 
een slash (/) of een minteken (-); bijvoorbeeld 12/07/2004. Uren, minuten en 
seconden worden met een dubbele punt (:) gescheiden; bijvoorbeeld 00:15:45. Begin 
bij het intypen van tijd steeds met de uren. 
 

  De Delete-toets van het klavier wist de celinhoud van de geselecteerde cel(len). 

 

 

  Onderaan rechts op het numeriek klavier vind je de toets (met het puntje) die in Excel 
gebruikt wordt om het decimaal teken in te typen. 

 

  Standaard gebruikt Excel het decimaal teken dat ingesteld werd onder de 
Landinstellingen in Windows. Wil je de keuze binnenin Excel echter wijzigen dan kan 
dit via EXTRA - OPTIES - INTERNATIONAAL: 

 

 

  Via het menu INVOEGEN - SYMBOOL kan je speciale karakters in een cel invoegen 
zoals bijvoorbeeld het handje links in deze tip. 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Selecteer cel B2 en typ HET WEER, bevestig met Enter; 
3. Typ op dezelfde manier de gegevens in voor het bereik B4:C8: 

  Met Ctrl+; wordt de huidige datum in een cel ingevoerd (Ctrl + puntkomma). 
Met Ctrl+: bekom je de huidige tijd (Ctrl + dubbele punt). 
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4. Selecteer cel D2 en kies de menuoptie INVOEGEN - SYMBOOL…; 
5. Selecteer in de lijst LETTERTYP:E de optie Wingdings; 
6. Selecteer het juiste icoontje (lachende smiley) en klik op de knop 

INVOEGEN; 
7. Klik op de knop SLUITEN; 
8. Druk op Enter om de invoer te bevestigen; 
9. Bewaar de werkmap onder de naam Weer. 

 

  Standaard zal Excel bij Enter na invoer de cel eronder selecteren. Onder EXTRA -
 OPTIES - BEWERKEN kan je deze instelling wijzigen: 
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  Tekstinvoer die je in een kolom met gegevens begint te typen, wordt aangevuld. Dit 
betekent dat als de eerste letters die je typt overeenkomen met een bestaande invoer 
in deze kolom, de resterende tekst automatisch voorgesteld wordt. Druk op Enter als 
je deze tekst wil overnemen, blijf doortypen als je iets anders wil. Dit aanvullen kan 
onder de menuoptie EXTRA - OPTIES - BEWERKEN ingesteld worden: 
 

 

 

4.3 Bewerken van gegevens 
Door iets nieuws in te typen in een cel worden de vorige gegevens overschreven. 
Grote hoeveelheden tekst kunnen beter worden aangepast in plaats van alles te 
hertypen. Gegevens kunnen aangepast worden in de cel zelf. Dubbelklik hiervoor 
op de betreffende cel of druk op functietoets F2. In de cel verschijnt een 
invoegpositie en je kan de gegevens aanpassen. De Delete-toets verwijdert het 
karakter rechts van de invoegpositie terwijl met de Backspace-toets het karakter links 
van de invoegpositie kan verwijderd worden. Tekst die je intypt wordt ingevoegd op 
de plaats waar de invoegpositie zich bevindt. Bevestig je aanpassingen met Enter of 
via de knop INVOEREN. Het is hierbij onbelangrijk waar de invoegpositie zich bevindt. 
Wanneer een cel met gegevens wordt geselecteerd zal de inhoud ervan worden 
weergegeven in de formulebalk. Door in de formulebalk te klikken kunnen deze 
gegevens op dezelfde wijze aangepast worden zoals hiervoor beschreven. 
Om cel(len) leeg te maken selecteer je de betreffende cel(len) en kies je de 
menuoptie BEWERKEN - WISSEN - INHOUD of druk je op de Delete-toets op het 
toetsenbord. 
 

 10. Dubbelklik in de cel C4 van de werkmap Weer; 
11. Wijzig de tekst in Huidige datum en bevestig; 
12. Selecteer de cel B4, typ Ctrl+; en bevestig; 
13. Selecteer de cel B5 en wijzig in de formulebalk de minimumtemperatuur 

naar 17; 
14. Selecteer de cel B6 en overschrijf de maximumtemperatuur met 31; 
15. Noem het werkblad Weerbericht; 
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16. Verwijder de lege werkbladen; 
17. Sla de wijzigingen op en sluit de werkmap. 

 

  Met de Home-toets en de End-toets verplaats je de invoegpositie in de cel of de 
formulebalk naar het begin of het einde. 

 

  Wanneer gegevens worden aangepast kan via de Insert-toets op het toetsenbord 
geschakeld worden tussen overschrijfmodus en invoegmodus. In overschrijfmodus 
worden de ingetypte gegevens niet ingevoegd maar worden de gegevens rechts van 
de invoegpositie overschreven. In overschijfmodus verschijnen de letters OVR in de 
statusbalk van Excel. 

 

4.4 Gegevens verplaatsen/kopiëren met gebruik van het Klembord 
Ingevoerde gegevens kunnen in Excel verplaatst of gekopieerd worden. Als je 
gegevens wil verplaatsen of kopiëren moet je altijd eerst de cellen met de gegevens 
selecteren. 

4.4.1 Kopiëren 
Met de menuoptie BEWERKEN - KOPIËREN worden de gegevens bijgehouden op het 
Klembord van Windows. Rond de geselecteerde en gekopieerde gegevens verschijnt 
een bewegende stippellijn. 
Daarna selecteer je de gewenste bestemming (zie de boodschap op de statusbalk). 
De cel die je selecteert wordt de cel linksboven van het nieuwe bereik. Dan kies je 
BEWERKEN - PLAKKEN. 
Na het plakken verschijnt rechtsonder het plakgebied een knop met plakopties: 

 

Zou je het niet eens zijn met wát Excel kopieert (celinhoud en celopmaak) dan vind je 
via het pijltje naast de knop andere mogelijkheden (afhankelijk van de geplakte 
gegevens). 
Via BEWERKEN - PLAKKEN kan je de gegevens zo dikwijls plakken als je wenst, de 
gegevens blijven immers in het Klembord (zie stippellijn). Kies je voor Enter in plaats 
van PLAKKEN dan verdwijnen na het plakken de gegevens meteen uit het Klembord 
en je krijgt de knop met de plakopties niet te zien. 
Door op de Esc-toets te drukken verdwijnen de bewegende stippellijnen rond de 
cellen. 
Even vermelden dat je in plaats van de menuoptie BEWERKEN - KOPIËREN en 
BEWERKEN - PLAKKEN ook de knoppen KOPIËREN  en PLAKKEN  kan gebruiken. 
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 1. Open het bestand 02.00 - Weerbericht; 
2. Selecteer de cel B4:C8; 
3. Klik op de knop ; 
4. Selecteer de cel B10; 

Merk op dat het beginpunt van het doelbereik voldoende is. 
5. Klik op de knop ; 
6. Selecteer de cel D2; 
7. Klik op de knop ; 

8. Selecteer A4:A8; 

9. Klik op de knop ; 
Eén cel wordt naar vele cellen gekopieerd. 

10. Selecteer A10:A14; 
11. Klik op Enter; 
12. Je krijgt onderstaande oplossing (behalve uiteraard de huidige datum): 

 
13. Sluit de map zonder op te slaan. 

 

  Je kan eveneens Ctrl+C gebruiken om te kopiëren en Ctrl+V om te plakken. 
Ook dan verschijnt de knop met de plakopties om eventueel een andere keuze te 
maken. 

 

  Je kan nog op een snellere manier cellen kopiëren, zonder gebruik te maken van het 
klembord: 
Positioneer de muiscursor op de rand van de selectie. De aanwijzer verandert in een 
witte pijl ( ) met op de rand een pijl in vier richtingen. Druk de Ctrl-toets in, er 
verschijnt een witte pijl met een klein plusteken. Sleep nu de selectie naar de 
gewenste plaats, de gegevens worden gekopieerd. Zorg ervoor dat je eerst de 
muisknop lost en dan pas de Ctrl-toets, anders wordt de selectie verplaatst in plaats 
van gekopieerd. 
Bij het verslepen naar niet-lege cellen krijg je een waarschuwing te lezen. 
De knop met de plakopties verschijnt nu niet. 
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4.4.2 Verplaatsen 
Als je na de selectie van het gewenste bereik in het menu de optie BEWERKEN - 
KNIPPEN kiest dan worden de gegevens eveneens bijgehouden op het Klembord. 
Merk wel op dat de inhoud van de oorspronkelijke selectie al meteen verdwijnt. 
Na het knippen ga je staan op de gewenste bestemming en kies je in het menu voor 
BEWERKEN - PLAKKEN. De gegevens worden op die plaats gezet. 

Je kan hiervoor ook de knoppen Knippen  en Plakken  gebruiken of de 
toetsaanslagen Ctrl+X voor knippen en Ctrl+V voor plakken. 
 

  Positioneer de muiscursor op de rand van je selectie (witte pijl). Sleep de selectie 
naar de nieuwe plaats en laat de muisknop los. De cellen worden automatisch 
verplaatst. 
Bij het verslepen naar niet-lege cellen krijg je een waarschuwing te lezen. 

 

 

4.4.3 Het Klembord 
Je kan het Microsoft Office Klembord gebruiken om meerdere tekst- en figuuritems 
uit willekeurige Office documenten of andere programma’s te kopiëren en daarna in 
een willekeurig Office document te plakken. Je kan bijvoorbeeld een kopie maken 
van een stuk tekst uit een Word document, bepaalde gegevens uit Excel, een 
gegevensblad uit Access en vervolgens terugschakelen naar Excel en alle 
verzamelde items in een Excelwerkmap plaatsen. 
Elke selectie zal met de opdracht KNIPPEN of KOPIËREN toegevoegd worden aan het 
Office Klembord. Vervolgens kan je deze op elk moment in een Office document 
plakken. De verzameling items blijft op het Klembord totdat je Office afsluit of het 
Klembord wist. 
Je opent het Klembord in een taakvenster door OFFICE KLEMBORD te kiezen in het 
menu BEWERKEN. Onderaan het taakvenster kan je opties instellen. 
Verzamelde items worden in het taakvenster van een Office-programma dikwijls 
spontaan weergegeven, tenzij je de optie ‘Verzamelen zonder Office Klembord weer 
te geven’ hebt ingeschakeld. 
Het Office Klembord wordt (afhankelijk van de ingestelde opties) automatisch 
geopend als je het volgende doet: 

• Twee verschillende items na elkaar knippen of kopiëren in hetzelfde programma. 
• Een item kopiëren en plakken en vervolgens een ander item kopiëren in hetzelfde 

programma. 
• Een item tweemaal achter elkaar kopiëren. 

  Ook met de rechtermuisknop kan je een selectie slepen naar de gewenste 
bestemming. Als je de muisknop loslaat verschijnt een snelmenu waarin je onder 
andere kan kiezen voor hierheen verplaatsen. 
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Het laatste element wordt altijd vooraan in de galerie weergegeven. Elk element 
bevat een pictogram waaraan je het Office-bronprogramma herkent plus een deel 
van de gekopieerde tekst of een miniatuur van een gekopieerde figuur. 
Je kan de items op het Office Klembord afzonderlijk, of allemaal tegelijk plakken. 

 

Alles plakken 
Hiemee kan je alle gegevens vanop het Klembord in 
één keer plakken. 

Alles wissen 
Hiermee kan je alle gegevens van het Klembord 
wissen. 

 

Gekopieerde of geknipte gegevens uit Excel 
Beweeg je over de gegevens dan 
verschijnt er rechts een pijl. Klik 
je op de pijl dan krijg je de 
mogelijkheid om de gegevens te 
plakken of te verwijderen. 

 

Opties 
Hiermee kan je de weergave van het taakvenster 
Klembord bepalen. 

 

Als het pictogram van het Office Klembord  in het statusgebied te zien is, wordt 
het Office Klembord in ten minste één actief Office-programma weergegeven. 
Als je het Office Klembord in het taakvenster van een Office programma opent, wordt 
het Office Klembord niet automatisch weergegeven wanneer je naar een ander 
Office-programma schakelt. De mogelijkheid om items uit een ander programma te 
kopiëren blijft echter onveranderd aanwezig. Er verschijnt dan een bericht boven het 
statusgebied dat meldt dat een item aan het Office Klembord is toegevoegd. 

 
Het Office Klembord kan maximaal 24 items bevatten. Als je het 25ste item kopieert, 
wordt het oudste item van het Klembord verwijderd. 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ onderstaande gegevens in: 
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3. Selecteer in het menu BEWERKEN - OFFICE KLEMBORD; 
4. Klik in het taakvenster Klembord op de knop ALLES WISSEN; 
5. Klik met de rechtermuisknop in de cel B2; 
6. Selecteer in het snelmenu KOPIËREN; 
7. Selecteer de cellen B3:B6 en klik rechts in de selectie; 
8. Selecteer in het snelmenu KOPIËREN; 

Merk op dat beide selecties op het klembord verschijnen. 
9. Klik in de cel E2; 

10. Klik in het taakvenster Klembord op de knop ALLES PLAKKEN; 
De gegevens worden onder elkaar geplakt. 

11. Sluit het bestand zonder te bewaren. 
 

4.5 Kopiëren met de vulgreep 
Het zwarte vierkantje aan de rechter onderkant van geselecteerde cel(len), rij(en) of 
kolom(men) noemt men de vulgreep: 

 
Met de vulgreep kan je onder andere kopiëren. Als je de muiscursor op de vulgreep 
positioneert, zie je een zwart kruis als symbool: 

 
Je kan enkel kopiëren naar een bereik grenzend aan de geselecteerde cel(len), 
rij(en) of kolom(men). Hiervoor selecteer je eerst de te kopiëren gegevens. Daarna 
sleep je de vulgreep naar het aangrenzend gebied of links, of rechts, of boven of 
onder de selectie. Daarna laat je de muisknop los, waarna rechts onderaan de knop 
Opties voor automatisch doorvoeren  verschijnt waarmee je het resultaat nog kan 
wijzigen: 
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4.6 Reeksen 

4.6.1 Reeksen maken met de vulgreep 
Zoals hiervoor reeds vermeld zal Excel dikwijls een kopie maken (van celinhoud en 
celopmaak) bij het slepen met de vulgreep. Afhankelijk van de celinhoud wordt 
echter soms een reeks doorgevoerd. Excel kent een aantal ingebouwde 
woordenlijsten namelijk maanden en dagen. Ook hier kan je de vulgreep gebruiken 
om de reeks door te voeren. Na het loslaten van de muis kan met de knop Opties 
voor automatisch doorvoeren  het resultaat nog aangepast worden. 
 

 
 
Niet alles wat je wenst is terug te vinden onder de knop Opties voor automatisch 
doorvoeren  . Stel je voor dat je in het vorige voorbeeld wel een reeks wil, maar 
dan een reeks per week. In dat geval kan je meer dan één getal (datum) ingeven en 
selecteren. Excel zal het verschil tussen de getallen interpreteren als het begin van 
een logische reeks. Het programma zal deze logische reeks verder zetten wanneer 
je gewoon sleept. In het volgende voorbeeld vertrek je van de selectie B2:C2 en je 
sleept met de vulgreep: 
 

 
 

 1. Begin een nieuwe lege werkmap en typ volgende gegevens in; 
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2. Selecteer cel B2 en kopieer naar rechts (tot G2) met de vulgreep; 
3. Selecteer cel B3 en zet de reeks verder met de vulgreep; 
4. Selecteer cel B4 en zet de reeks verder met de vulgreep; 
5. Selecteer cel B5, druk de Ctrl-toets in sleep op de vulgreep; 
6. Selecteer cel B6:B8 en zet de reeks verder; 
7. Selecteer cel B9, en kies de reeks Maanden doorvoeren; 
8. Vergelijk met onderstaande oplossing: 

 

 
 

9. Sluit deze werkmap zonder te bewaren. 

 

  Met de Ctrl-toets ingedrukt tijdens het slepen op de vulgreep kan je wisselen tussen 
een kopie of een reeks. 

 

  Bij selectie van een niet-lege cel zal een dubbelklik op de vulgreep resulteren in 
een reeks of een kopie (afhankelijk van de celinhoud) in de richting naar onder. Dit 
gebeurt enkel als de niet-lege cel aansluit met een gebied van andere gegevens. 

 

4.6.2 Reeksen maken via het menu 
Bij lange reeksen kan het handiger werken zijn met het menu dan via de vulgreep. 
Het begingetal van de reeks dien je steeds in een cel in te vullen. Na selectie van 
deze cel bekom je met de menuoptie BEWERKEN - DOORVOEREN - REEKS een 
dialoogvenster waarin je het gewenste kan invullen: 
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Zou je niet enkel de begincel selecteren maar ook een deel lege cellen dan kan je de 
eindwaarde weglaten (Excel zal het geselecteerd bereik invullen). In dat geval zal 
Excel ook het juiste voorstel doen wat rijen/kolommen betreft. 
 

 1. Open de map 02.00 - Proberen; 
2. Typ in A1 de datum 1/1/2005 en bevestig met de knop Invoeren ; 

3. Kies in het menu BEWERKEN - DOORVOEREN - REEKS; 
4. Kies voor een reeks in Kolommen en vul als eindwaarde de datum 

30/6/2005 in waarna je op OK drukt; 
5. Typ in de cel B1 de datum 3/1/2005 in; 
6. Selecteer het bereik B1:B30; 
7. Kies in het menu BEWERKEN - DOORVOEREN - REEKS; 
8. Vul als INTERVALWAARDE 3 in en druk op OK; 
9. Typ in de cel C1 de tijd 8:15 en bevestig met de knop Invoeren; 

10. Dubbelklik op de vulgreep; 
11. Typ in de cel D1 de tijd 12:05 in; 
12. Selecteer het bereik D1:D20 
13. Kies in het menu BEWERKEN - DOORVOEREN - REEKS; 
14. Vul als INTERVALWAARDE 0:05 in en druk op OK; 
15. Sluit de map zonder op te slaan. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 02.03 - Eenvoudige Invoer. 

Maak uit de oefenmap Oefening 02.04 - Reeksen. 
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4.7 Stappenplan 

 Gegevens kopiëren 

• Selecteer de te kopiëren cellen/rijen/kolommen. 

• Kies in het menu voor BEWERKEN - KOPIËREN of klik op de knop KOPIËREN . 

• Selecteer de plaats van bestemming. 

• Kies in het menu voor BEWERKEN - PLAKKEN of klik op de knop PLAKKEN . 

 Gegevens verplaatsen 

• Selecteer de te verplaatsen cellen/rijen/kolommen. 

• Kies in het menu voor BEWERKEN - KNIPPEN of klik op de knop KNIPPEN . 

• Selecteer de plaats van bestemming. 

• Kies in het menu voor BEWERKEN - PLAKKEN of klik op de knop PLAKKEN . 

 Reeksen maken 

• Selecteer de cel die het begin van de reeks bevat. 

• Sleep met de vulgreep om de reeks door te voeren en kies eventueel met de 
knop Opties voor automatisch doorvoeren  het gewenste. 

• Of kies in het menu voor BEWERKEN - DOORVOEREN - REEKS. 
 



 

 

Hoofdstuk 5 Invoegen/verwijderen van 
cellen/rijen/kolommen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je  

• cellen invoegen en verwijderen 
• rijen/kolommen invoegen en verwijderen 
• de rijhoogte en de kolombreedte aanpassen 

5.1 Nieuwe lege cellen invoegen 
In het voorbeeld hieronder wil je plaats maken voor de gegevens van afdeling4. 
Je kan het celbereik selecteren waarin je de nieuwe cellen wil invoegen (precies 
evenveel cellen als je wil invoegen) en daarna in het menu de optie INVOEGEN – 
CELLEN kiezen. Excel probeert plaats te maken voor de nieuwe cellen maar kan het 
geselecteerde bereik of naar rechts of naar beneden opschuiven. Daarom zal je 
eerst de gewenste optie moeten kiezen, in dit geval cellen naar rechts verplaatsen: 
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De selectie wordt verplaatst naar rechts en lege cellen worden ingevoegd: 
 

 
 

  Bij invoegen van reeds opgemaakte cellen kan je via de knop INVOEGOPTIES  
kiezen of je de opmaak al dan niet wilt overnemen. 

 

  Je kan uiteraard ook cellen manueel verplaatsen om ruimte vrij te maken. 

 

  Een combinatie van verplaatsen (of kopiëren) met invoegen van cellen kan ook. Na 
BEWERKEN - KNIPPEN (of Kopiëren) kies je het beginpunt van de gewenste 
bestemming en daarna kies je de menuoptie BEWERKEN - INVOEGEN GEKNIPTE 
CELLEN (of gekopieerde cellen). 
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5.2 Cellen verwijderen 
Let op: cellen verwijderen is niet hetzelfde als cellen wissen (Delete-toets). Bij het 
verwijderen van de cel wordt de volledige cel weggenomen, niet enkel de celinhoud. 
Selecteer de cellen die verwijderd moeten worden. Klik met de rechtermuisknop in 
het geselecteerde bereik en kies VERWIJDEREN (of werk via de menuoptie BEWERKEN - 
VERWIJDEREN). Er verschijnt een dialoogkader. Kies je nu voor cellen naar links 
verplaatsen, dan worden de gegevens rechts van de verwijderde cellen naar links 
verschoven. Kies je de optie cellen naar boven verplaatsen, dan worden de 
gegevens onder de selectie naar boven opgeschoven. Deze cellen nemen de plaats 
in van de verwijderde cellen. 
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5.3 Werken met rijen en kolommen 

5.3.1 Tussenvoegen van rijen 
Wil je één rij tussenvoegen, klik dan op een cel direct onder de positie waar je de 
nieuwe rij wilt invoegen of selecteer het rijnummer waarboven de lege rij moet 
komen. 
Wil je meerdere rijen invoegen, selecteer dan het gewenste aantal direct onder de 
positie waar je de nieuwe rijen wilt invoegen. 
Kies in het menu INVOEGEN - RIJEN. Boven de selectie wordt het aantal geselecteerde 
rijen ingevoegd. 
 

 
 

5.3.2 Tussenvoegen van kolommen 
Wil je één kolom invoegen, klik dan op de kolomkop rechts van de positie waar je de 
kolom wilt invoegen. 
Wil je meerdere kolommen invoegen, selecteer dan het gewenste aantal kolommen 
rechts van de positie waar je de nieuwe kolommen wil invoegen. 
Kies in het menu INVOEGEN - KOLOMMEN. Links van de selectie wordt het gewenste 
aantal kolommen tussengevoegd. 
 

  

5.3.3 Verwijderen van rijen en kolommen 
Selecteer de rijen of kolommen die je wil verwijderen. Kies in het menu voor 
BEWERKEN - VERWIJDEREN en de selectie wordt meteen verwijderd. 
Kies je echter om een cellenbereik te verwijderen dan verschijnt eerst een 
dialoogkader. Hier kan je nog opteren om een volledige rij(en) of volledige 
kolom(men) te verwijderen: 
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5.3.4 Rijhoogte aanpassen 
De rijhoogte kan onder meer via de muis gewijzigd worden: 

 

Wil je de rijhoogte van één rij aanpassen ga dan met de cursor 
naar de rand onder de rijkop tot het zwarte kruis verschijnt. Begin 
dan te slepen tot je de gewenste hoogte bereikt. Zodra je begint te 
slepen verschijnt er een info-kadertje met aanwijzing van de 
bereikte hoogte. 

 

Wil je de rijhoogte van verscheidene rijen aanpassen selecteer dan 
de rijen die je wil wijzigen en versleep de rand onder één van de 
geselecteerde rijkoppen. Bij het loslaten van de muis wordt de 
rijhoogte van álle geselecteerde rijen identiek. 

 

Als je de hoogte van álle rijen op het werkblad wilt wijzigen, 
selecteer dan het volledige werkblad door te klikken in de 
linkerbovenhoek van je werkblad. 
Versleep de rand onder één van de geselecteerde rijkoppen en 
alle rijhoogtes worden aangepast.  

Wil je de rijhoogte laten aanpassen aan de gegevens (bijvoorbeeld gegevens die in 
een groter lettertype geplaatst werden), dan volstaat het te dubbelklikken op de rand 
(in plaats van te slepen). De geselecteerde rijen krijgen elk automatisch hun 
aangepaste hoogte. 
 
De hoogte van rijen aanpassen, kan eveneens via het menu. Selecteer de rij(en) en 
kies in het menu OPMAAK - RIJ - HOOGTE en geef de gewenste hoogte in. 
De rijhoogte automatisch aanpassen aan de gegevens kan dan met de menuoptie 
OPMAAK - RIJ - AUTOAANPASSEN. 
Via het menu mag je eventueel cel(len) selecteren in plaats van rij(en). 
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5.3.5 Kolombreedte wijzigen 
Het wijzigen van de kolombreedte verloopt analoog als het aanpassen van de 
rijhoogte. 
Om de breedte van één kolom te veranderen, sleep je de rechterrand van de 
kolomkop tot de kolom de gewenste breedte heeft. 
Wil je de breedte van diverse kolommen aanpassen, selecteer dan eerst de 
kolommen. Versleep dan de rechterrand van één geselecteerde kolomkop naar de 
gewenste breedte. Bij het loslaten van de muis wordt de breedte van alle 
geselecteerde kolommen identiek. 
Als je hetzelfde wil doen voor álle kolommen op het werkblad, selecteer dan het 
volledige werkblad in de linkerbovenhoek en versleep de rand van één van de 
kolomkoppen. Alle kolommen in het werkblad worden aangepast. 
Dubbelklikken op de rand van de kolomkop (in plaats van slepen) zal de breedte van 
de kolom(men) automatisch aanpassen aan de ingebrachte gegevens. 
In plaats van met de muis kan je ook via de menuoptie OPMAAK - KOLOM - BREEDTE de 
kolombreedte bepalen. Automatisch aanpassen kan dan met OPMAAK - KOLOM- 
AUTOAANPASSEN AAN SELECTIE. 
 

  Als je in cellen #### te zien krijgt dan betekent dit dat de kolombreedte te smal is om 
de numerieke celinhoud te tonen. 

 

5.3.6 Rijen/kolommen verbergen en weer zichtbaar maken 
Af en toe wil je bepaalde rijen of kolommen op het scherm liever niet zien. Ze 
hinderen het overzicht, of je wil ze niet mee printen… In dat geval kan je die rijen of 
kolommen verbergen. Dit behoort tot de opmaak van een rij of kolom. 
Na selectie van de gewenste rij(en) kan je ze via het snelmenu verbergen: 
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Dit wordt het resultaat: 

 
Zolang je de cursor niet verplaatst blijft de verborgen rij (in dit voorbeeld de zesde rij) 
geselecteerd, vandaar de zwarte lijn op je scherm. 
In plaats van het snelmenu kan je ook de menuoptie OPMAAK - RIJ - VERBERGEN 
aanklikken. 
Wil je achteraf de rij weer zichtbaar maken dan moet je ze eerst selecteren. Een 
eenvoudige manier is te selecteren vanaf de rij ervoor tot de rij erna en dan in het 
snelmenu te kiezen voor zichtbaar maken: 
 

 
 
De werking is analoog om kolommen te verbergen of weer zichtbaar te maken. 
 

  Een verborgen eerste rij kan je eventueel selecteren door álle rijen van het werkblad 
te selecteren door op de knop linksboven van het werkblad te klikken.  

 

  Om verborgen rij(en) te selecteren kan je ook werken met de menuoptie BEWERKEN 
- GA NAAR…  . Je kan er onder VERWIJZING een willekeurige cel van de verborgen rij 
intypen (of een bereik van cellen). Nadien kan je OPMAAK - RIJ - ZICHTBAAR MAKEN 
kiezen. 

 



38 Basisvaardigheden Excel 2003 

 

 1. Open de werkmap ’02.00 - Adressen’; 
2. Selecteer alle kolommen en maak ze passend breed door te 

dubbelklikken op één van de kolomkopranden; 

3. Selecteer de H-kolom (provincie) en druk op de knop KNIPPEN ; 
4. Selecteer de G-kolom; 

Kies in het menu voor INVOEGEN - GEKNIPTE CELLEN; 
5. Pas de kolombreedtes eventueel weer aan; 
6. Selecteer de D-kolom (straat) en de kolommen G:I (provincie, telefoon, 

geslacht); 
7. Kies in het menu OPMAAK - KOLOM - VERBERGEN; 
8. Selecteer alle rijen en maak ze iets hoger door te slepen op één van de 

rijkopranden; 
9. Klik in het menu de optie BEWERKEN - GA NAAR… aan, typ bij VERWIJZING 

in G1 en bevestig; 

10. Kies in het menu OPMAAK - KOLOM voor ZICHTBAAR MAKEN; 
Je bekomt ongeveer volgend resultaat: 
 

11. Sluit de map zonder op te slaan. 
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5.4 Stappenplan 

 Invoegen van cellen/rijen/kolommen 

• Selecteer het aantal cellen/rijen/kolommen onder of na de plaats waar je wil 
invoegen. 

• Kies de menuoptie INVOEGEN - CELLEN of INVOEGEN - RIJEN of INVOEGEN - 
KOLOMMEN. 

 Verwijderen van cellen/rijen/kolommen 

• Selecteer de te verwijderen cellen/rijen/kolommen. 

• Kies de menuoptie BEWERKEN - VERWIJDEREN. 

 Aanpassen van rijhoogte/kolombreedte 

• Selecteer de aan te passen rijen/kolommen. 

• Om de hoogte of breedte zelf te bepalen: 

− Sleep met de muis op de rand van één van de rijkoppen/kolomkoppen. 

− Of kies voor OPMAAK - RIJ - HOOGTE of voor OPMAAK - KOLOM - BREEDTE. 

• Om de hoogte of breedte automatisch aan te passen: 

− Dubbelklik op de rand van één van de rijkoppen/kolomkoppen. 

− Of kies voor OPMAAK - RIJ - AUTOAANPASSEN of voor OPMAAK - KOLOM - 
AUTOAANPASSEN AAN SELECTIE. 

 Verbergen van rijen/kolommen 

• Selecteer de te verbergen rijen/kolommen. 

• Kies de menuoptie OPMAAK - RIJ - VERBERGEN of OPMAAK - KOLOM - 
VERBERGEN. 

 Zichtbaar maken van rijen/kolommen 

• Selecteer de verborgen rijen/kolommen die zichtbaar moeten worden: 

− Selecteer vanaf de rij/kolom ervoor tot erna. 

− Of kies de menuoptie BEWERKEN - GA NAAR… en vul een celadres in van de 
verborgen rij/kolom. 

• Kies de menuoptie OPMAAK - RIJ - ZICHTBAAR MAKEN of OPMAAK - KOLOM - 
ZICHTBAAR MAKEN. 

 





 

 

Hoofdstuk 6 Eenvoudig sorteren en filteren 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• gegevens sorteren 
• selecties maken van gegevens via formulier en autofilter 

6.1 Inleiding 

6.1.1 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 de 
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 gedeelte van een datalijst met 
zuivelproducten: 
 

 
 
Wat kan je onder andere doen met datalijsten? 

• Sorteren 
Je kan de voorbeeldlijst bijvoorbeeld sorteren op leverancier. 
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• Een selectie maken 
Je kan in de voorbeeldlijst een selectie maken van alle producten die geleverd 
worden door union. 

 

  In bepaalde kolommen van een lijst komt vaak 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). 

 

  Het is vervelend als bij het scrollen de titels bovenaan een lijst niet meer zichtbaar 
zijn. Wil je de veldnamenrij steeds op het scherm houden als je de schuifbalken 
gebruikt, klik dan eerst in de meest linkse cel onder die veldnamenrij. Kies dan de 
menuoptie VENSTER - TITELS BLOKKEREN. 
Een lijn duidt de blokkering aan, vanaf waar het scrollen voortaan gebeurt. 

Zou je gelijktijdig horizontaal en verticaal willen blokkeren, plaats je dan eerst in de 
cel onder de plaats waar je de blokkering wil, en rechts na de plaats waar je de 
blokkering wil. Kies dan voor VENSTER - TITELS BLOKKEREN. 

Om een blokkering weer weg te doen kies je VENSTER - TITELBLOKKERING 
OPHEFFEN. 

 

  Gebruik geen tweemaal dezelfde veldnaam. 

 

6.1.2 Hoe selecteren? 
Bij het werken met lijsten is het overbodig zelf te selecteren. Bij het selecteren van 
slechts één cel worden alle databasecommando’s 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! In rekenbladen die geen lijsten, 
maar andere gegevens bevatten, zal je meestal zelf moeten selecteren. 

6.2 Sorteren 
Excel zal de veldnamen van de records gemakkelijker onderscheiden als de 
veldnamen een andere opmaak hebben. 

6.2.1 Sorteren via de knoppen 

Er staan twee sorteerknoppen op de standaardwerkbalk:  en . 

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. 
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6.2.2 Sorteren via het menu 
Wens je te sorteren op meerdere kolommen dan moet je werken via het menu DATA - 
SORTEREN. 
Je krijgt de mogelijkheid 3 sorteersleutels in te geven. Een sorteersleutel is het soort 
gegeven (veld) op basis waarvan je de lijst wil sorteren. Als er volgens deze sleutel 
nog veel identieke gegevens zijn, kan een tweede sorteersleutel worden opgegeven. 
Deze speelt dus enkel een rol bij gelijke gegevens volgens de vorige 
sorteervolgorde. Ook een derde sorteersleutel is mogelijk. 
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 lijsten. 

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 hier ook gewijzigd worden. 

 

 1. Open de map 02.00 - Database; 
2. Plaats de cursor in B1; 

Kies de menuoptie VENSTER - TITELS BLOKKEREN; 
Test uit door met de verticale schuifbalk te werken; 

3. Plaats de cursor in kolom B; 

4. Klik op de knop  en de lijst wordt gesorteerd volgens naam; 
5. Je wil een lijst volgens leverancier en binnen dezelfde leverancier 
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volgens aankoopprijs gesorteerd: 
Kies DATA - SORTEREN; 

6. Kijk na of de veldnamenrij werd herkend (zie kleurverschil); 
Pas eventueel aan (HET GEGEVENSBEREIK BEVAT EEN VELDNAMENRIJ); 

7. Klik op de knop OPTIES en pas zonodig aan: 
 

 
 

8. Kies als eerste sorteersleutel Leverancier (oplopend); 
9. Kies als tweede sorteersleutel Aankoopprijs (oplopend); 

10. Bevestig met OK; 
11. Sluit de map zonder op te slaan. 
12. Open de map 02.00 - Sorteren; 
13. Stel de titelblokkering in; 
14. Selecteer de records, dus A2:C8; 

Klik op de knop  en de tabel wordt gesorteerd volgens naam (als A2 
je actieve cel was); 

15. Behou je selectie A2:C8 en klik op de Tab-toets om de actieve cel te 
verplaatsen naar de B-kolom; 
Klik op de knop  om aflopend volgens lengte te sorteren; 

16. Sluit de map zonder op te slaan. 

 

6.3 Selecties 
Soms heb je uit een database maar een beperkt aantal records nodig. Bijvoorbeeld 
uit een adressenlijst wil je enkel de inwoners uit een zekere gemeente, uit een 
personeelslijst wil je de nieuwe personeelsleden van de laatste drie maanden... Er 
zijn twee eenvoudige manieren om deze records te bekomen: 

6.3.1 Formulier 
Dit kan interessant zijn om gegevens te raadplegen en om wijzigingen aan de 
gegevens in te brengen. Je kan op deze manier ook nieuwe records toevoegen. 
Als de cursor in de lijst geplaatst is, krijg je via de menuoptie DATA - FORMULIER het 
eerste record te zien: 
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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 (=, <, >, <=, >=, <>): 
 

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 
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 1. Open de map 02.00 - 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 grijze 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 6 ziet; 
13. Wijzig de verkoopprijs van 1,86 naar 1,92 en bevestig met Enter; 
14. Sluit het dialoogvenster. 

 

6.3.2 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. 
Vervolgens klik je op de uitschuifpijl naast de gewenste veldnaam en selecteer je: 
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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 het kiezen (in het voorbeeld leverancier inza) wordt het resultaat meteen getoond: 

 
 
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. 
Indien de gewenste selectie verder gaat dan alleen kiezen kan je de criteria invullen 
onder Aangepast: 
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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 in het menu 
DATA - FILTER en vink je AutoFilter uit. De autofilterpijlen verdwijnen uit de lijst. 
 

 15. Vink onder DATA - FILTER de AutoFilter aan; 
16. Klap de uitschuifpijl bij magazijn open en kies b2 om enkel de 

producten uit magazijn b2 te zien; 
17. Maak alle records weer zichtbaar door bij de uitschuifpijl van magazijn 

te kiezen voor [ALLE CATEGORIEËN]; 
18. Klap de uitschuifpijl bij groep open en kies 3; 

Klap de uitschuifpijl bij leverancier open en kies voor unilever; 
Je krijgt de producten van unilever uit groep 3 te zien; 

19. Kies in het menu voor DATA - FILTER - ALLES WEERGEVEN; 
20. Klap de uitschuifpijl bij leverancier open, kies Aangepast en kies Niet 

gelijk aan union 
Je bekomt volgend resultaat: 
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21. Klap de uitschuifpijl bij leverancier open en kies [Alle categorieën]; 
22. Klap de uitschuifpijl bij verkoopprijs open; 

Kies Top 10 en vul in Onder 7 Items 
Je bekomt volgend resultaat: 

 
23. Klap de uitschuifpijl bij verkoopprijs open en kies [Alle categorieën]; 
24. Klap de uitschuifpijl bij groep open en kies voor 1; 
25. Klap de uitschuifpijl bij magazijn open en kies voor a4; 

Je bekomt volgend resultaat: 

 
26. Begin een nieuwe map; 
27. Typ in de cel A1 de titel Melkproducten uit magazijn a4; 
28. Ga terug naar de map Database en kopieer het resultaat van de laatste 

filter naar de nieuw begonnen map (vanaf A3); 
29. Pas de kolombreedtes aan; 

Je bekomt er volgend resultaat: 

 
30. Ga terug naar de map Database; 
31. Kies in het menu DATA - FILTER - ALLES WEERGEVEN; 
32. Sluit in een keer beide werkmappen zonder op te slaan. 
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  Maak uit de oefenmap Oefening 02.06 - Sorteren. 

Maak uit de oefenmap Oefening 02.06 - Selecteren. 



EXCEL 2003 Basisvaardigheden 51 

 

6.4 Stappenplan 

 Sorteren van lijsten 

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

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

 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. 
 
 





 

 

Hoofdstuk 7 Afdrukken 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• een afdrukvoorbeeld openen en bewerken 
• printinstellingen aanpassen, o.a. voor marges, voor kop- en voetteksten… 
• een volledig werkblad of een deel van het werkblad afdrukken 

7.1 Afdrukvoorbeeld 
Het afdrukvoorbeeld is een handig hulpmiddel. Als je vóór het afdrukken eerst een 
afdrukvoorbeeld vraagt, kan je nagaan of de lay-out naar wens is, uit hoeveel vellen 
papier de afdruk zou bestaan, wat er precies op elke pagina voorkomt, of een nieuwe 
pagina op de juiste plaats aanvangt, enz... 
Je bekomt een afdrukvoorbeeld via de menuoptie BESTAND - AFDRUKVOORBEELD, of 
door op de knop  AFDRUKVOORBEELD te drukken: 
 

 
 

In Excel wordt in het afdrukvoorbeeld altijd eerst één pagina getoond. Onderaan zie 
je echter hoeveel pagina’s er in totaal zijn en welke pagina afgebeeld is. 
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Bovenaan vind je volgende knoppen: 

KNOPPEN VERKLARING 

Volgende en Vorige Hiermee blader je tussen de verschillende pagina’s. 
Dit kan ook met de schuifbalken. 

In/uitzoomen Inzoomen of uitzoomen kan door te klikken op de knop bovenaan. 
Wil je echter op een specifiek deel van het voorbeeld inzoomen dan 
kan je eenvoudigweg op die plaats klikken (het symbool van de 
aanwijzer is een vergrootglas) en nogmaals klikken om uit te zoomen.

Afdrukken Hiermee kom je in het afdrukscherm (zie verder). 

Instellen Activeert het venster Pagina-instelling (zie verder). 

Marges Maakt het gebied van de kantlijnen en het gebied van de kop- en 
voettekst zichtbaar/onzichtbaar. De zwarte grepen bovenaan tonen 
de kolombreedtes. Deze lijnen en blokjes kunnen versleept worden 
om de ruimtes te vergroten of te verkleinen. 

Pagina-eindevoorbeeld Na een klik op Pagina-eindevoorbeeld ben je uit het afdrukvoorbeeld. 

Blauwe (stippel)lijnen tonen de plaats van de automatische pagina-
einden. Je kan deze naar boven verslepen om een andere indeling te 
kiezen (kleine stippellijnen worden grote stippellijnen). 

Terugkeren naar het gewone scherm kan of via de menuoptie 
BEELD - NORMAAL of door terug te keren naar het afdrukvoorbeeld 
en op de knop NORMALE WEERGAVE te klikken. 

Sluiten Hiermee sluit je het venster van het afdrukvoorbeeld. 

Help Nuttige informatie. 

 

  Een verplicht pagina-einde invoegen kan ook via de menuoptie INVOEGEN - PAGINA-
EINDE. Vooraf wel de cel selecteren net onder het gewenst pagina-einde. 

 

 1. Open de map 02.00 - Printen; 
2. Klik op de knop Afdrukvoorbeeld ; 

Kijk na op de statusbalk uit hoeveel pagina’s de afdruk zou bestaan; 
3. Doorblader alle pagina’s met de knop VOLGENDE; 

Kijk na of de pagina’s genummerd zijn; 
Kijk na of de veldnamen op elk blad herhaald worden; 

4. Keer terug naar de eerste pagina met de schuifbalken; 
5. Klik op de knop MARGES; 

Sleep op de lijn van de linkermarge om ze te verkleinen; 
Maak de laatste kolom iets breder door het blokje bovenaan naar rechts 
te verslepen; 

6. Sluit het afdrukvoorbeeld met de knop SLUITEN. 
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7.2 Pagina-instelling 
Via het menu BESTAND - PAGINA-INSTELLING… of BESTAND - AFDRUKVOORBEELD - 
INSTELLEN kan je de afdruk eerst verder verfraaien. 
De instellingen gelden enkel voor het blad waarin je bezig bent en niet voor de 
volledige map (je zou uiteraard meer dan één blad kunnen selecteren). Ze worden 
bewaard als je de map opslaat. 

7.2.1 Pagina 
De menuoptie BESTAND - PAGINA-INSTELLING… - PAGINA toont volgend venster: 
 

 
 

Op dit blad kan je onder Stand kiezen voor een liggende of staande afdruk. 
Onder Schaal kan je de weergave van je gegevens op je blad procentueel vergroten 
of verkleinen. 
Hier kan je ook het werkblad of de selectie door Excel laten verkleinen zodat alles op 
het opgegeven aantal pagina’s past. Schakel het selectievakje Aanpassen aan in, typ 
een getal in het eerste vak (aantal pagina’s in de breedte), en vervolgens een getal in 
het tweede vak (aantal pagina’s in de lengte). 
Onder Papierformaat kan je het formaat selecteren waarop je het document wilt 
afdrukken. 
Je kan hier ook de Afdrukkwaliteit ingeven door de gewenste resolutie te selecteren. 
Hoe hoger de resolutie, hoe beter de afdrukkwaliteit. 
Zou je de Paginanummering anders willen starten dan bij 1 dan kan je dit hier 
ingeven. 
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7.2.2 Marges 
Het tweede tabblad Marges verzorgt o.a. de instelling van de marges: 
 

 
 

Je kan de boven-, onder-, linker- en rechtermarge instellen door de bijhorende 
afstand aan te passen (in cm). 
De getallen onder Koptekst of Voettekst bepalen de afstand van de rand van het blad 
tot aan de kop- of voettekst. 
Via Centreren op de pagina kan je de gegevens Horizontaal of Verticaal op je blad 
centreren. Elk vel papier van de printopdracht wordt dan gecentreerd. 



Excel 2003 Basisvaardigheden 57 

 

7.2.3 Kop- en voettekst 
Via de menuoptie BESTAND - PAGINA-INSTELLING… - KOPTEKST/VOETTEKST of via BEELD 
- KOPTEKST EN VOETTEKST… krijg je volgend venster: 
 

 
 

In de keuzelijsten Koptekst en Voettekst kan je vooraf ingestelde kop- en voetteksten 
kiezen. Wil je een eigen kop- of voettekst creëren dan kies je Aangepaste koptekst… 
of Aangepaste voettekst…: 
 

 
 

Als voorbeeld zie je hier het dialoogvenster voor een aangepaste koptekst. Je kan in 
de koptekst op drie plaatsen een tekst opnemen: links, in het midden en rechts. In 
het linkergedeelte worden de gegevens standaard links uitgelijnd, in het midden 
worden de gegevens gecentreerd. Rechts worden de gegevens tegen de 
rechterkantlijn geplaatst. 
In het midden van het scherm zie je een aantal icoontjes: 
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KNOPPEN CODES VERKLARING 

  Lettertype van de gegevens en codes aanpassen 

 &[Pagina] Paginanummer invoegen 

 &[Pagina’s] Totaal aantal pagina’s invoegen 

 &[Datum] Datum van vandaag invoegen 

 &[Tijd] Huidige tijd invoegen 

 &[Pad]&[Bestand] Invoegen van het pad en de bestandsnaam 

 &[Bestand] Invoegen van de bestandsnaam 

 &[Tabblad] Invoegen van de naam van het tabblad 

 &[Afbeelding] Om een afbeelding in te voegen 

  Afbeelding opmaken 

 

  Klik op een ingebouwde koptekst/voettekst in het vak Koptekst/Voettekst en klik 
vervolgens op Aangepaste koptekst om een aangepaste koptekst voor het werkblad 
te maken. De ingebouwde koptekst wordt gekopieerd naar het dialoogvenster 
Koptekst, waar je de geselecteerde koptekst kan opmaken of bewerken. 

 

 7. Kies in het menu voor BESTAND - PAGINA-INSTELLING… - 
KOPTEKST/VOETTEKST; 

8. Klik op AANGEPASTE KOPTEKST…; 
9. Typ in het linkerdeel je naam; 

Selecteer je naam en druk op de eerste knop lettertype ; 
Kies voor Vet en een puntgrootte 12 en druk op OK; 

10. Plaats je in het middenvak; 
Klik op de tweede knop paginanummer ; 
Typ een schuine streep /; 
Klik op de derde knop paginanummers ; 

11. Selecteer het geheel van de codes in het middenvak; 
Klik op de eerste knop lettertype ; 
Kies voor Vet Cursief en druk op OK; 

12. Druk op de knop OK voor de koptekst; 
Druk nogmaals OK om de pagina-instelling te sluiten en laat het 
bestand op je scherm staan; 
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7.2.4 Blad 
Dit is het venster van het laatste tabblad BLAD: 
 

 
 

Zie volgend punt voor het Afdrukbereik. 
Onder Titels afdrukken kan je de rijen of kolommen aanduiden die op elk afgedrukt 
blad boven of naast de gegevens moeten staan. 
Plaats de cursor in het vak Rijen bovenaan op elke pagina als je bepaalde rijen wilt 
opgeven als de horizontale titel op elke pagina. Klik daarna in het werkblad ergens in 
de betrokken rij(en). 
Plaats de cursor in het vak Kolommen links op elke pagina als je verticale titels wenst 
op elke pagina. Klik daarna in het werkblad ergens in de betrokken kolom(men). 
Onder Afdrukken kun je kiezen of je rasterlijnen mee afdrukt. Je kan er ook opteren 
om de rij- en kolomkoppen mee te laten printen. Je kan de gegevens in zwart-wit 
afdrukken en zo de kleuren negeren die je in je werkblad gebruikte. 
Onder Paginavolgorde kan je kiezen in welke volgorde de pagina’s afgedrukt 
worden. Klik op Omlaag, dan opzij of Opzij, dan omlaag om te bepalen in welke 
volgorde gegevens worden genummerd en afgedrukt wanneer ze niet op één pagina 
passen. Op de afbeelding zie je een voorbeeld van de richting waarin het document 
wordt afgedrukt wanneer je een van deze opties kiest. 
 

  Pagina-instelling moet voor elk werkblad apart worden ingesteld. Als je de 
werkbladen eerst groepeert, dan kun je voor alle betrokken werkbladen dezelfde 
instellingen toepassen. 

 

  Afdrukbereik instellen en Titels afdrukken kunnen enkel ingesteld worden door 
rechtstreeks naar BESTAND  -  PAGINA-INSTELLING te gaan en niet eerst via het 
afdrukvoorbeeld. 
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13. Kies in het menu voor BESTAND - PAGINA-INSTELLING - BLAD; 
14. Plaats de cursor in het vak Rijen bovenaan op elke pagina; 
15. Klik ergens in rij 1 (de veldnamenrij): 

 
 

16. Druk op OK om het instellen te beëindigen; 
17. Ga naar het afdrukvoorbeeld; 

Plaats de cursor op de koptekst (symbool is een vergrootglas) en klik 
om in te zoomen; 
Doorblader elke pagina en bekijk de koptest en de veldnamenrij; 

18. Sluit het afdrukvoorbeeld; 

19. Sla op onder de naam PrintklareOmzetgegevens. 

 

7.3 Een afdrukbereik bepalen/wissen 
Meestal wil je alle cellen uit je werkblad printen. In dat geval is het niet nodig een 
afdrukbereik te bepalen. Je afdrukvoorbeeld zal elke niet-lege zichtbare cel tonen, en 
ook bij het printen wordt elke niet-lege zichtbare cel afgedrukt. 
In het geval je een aantal rijen of kolommen van je werkblad niet wil printen zou je ze 
kunnen verbergen. Maar je kan ook de rijen of kolommen die je wél wil printen 
aanduiden als afdrukbereik, en dit kan op twee manieren: 
Je kan het gewenste bereik selecteren en de menuoptie BESTAND - AFDRUKBEREIK - 
AFDRUKBEREIK BEPALEN aanklikken. 
Of je kan werken via het menu BESTAND - PAGINA-INSTELLING - BLAD. Klik hiervoor in 
het vak AFDRUKBEREIK en selecteer het bereik dat je wil afdrukken, het dialoogvenster 
wordt tijdens de selectie automatisch samengevouwen. Met de knop Dialoogvenster 
samenvouwen rechts in dit vak kun je tijdelijk het dialoogvenster samenvouwen en 
verplaatsen zodat je het bereik kunt invoeren door cellen in het werkblad te 
selecteren. Na de selectie klik je nogmaals op deze knop om het volledige 
dialoogvenster weer te geven. 
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Wil je verscheidene selecties van je werkblad afdrukken, dan moet je tussen de 
selecties een lijstscheidingsteken plaatsen (of selecteren met de Ctrl-toets). De 
diverse selecties worden altijd op afzonderlijke pagina’s afgedrukt. 
 

7.4 Afdrukken 
Als je in het menu BESTAND - AFDRUKKEN kiest, krijg je volgend dialoogvenster: 
 

 
 

Omdat een werkblad bijzonder groot is, verdeelt Excel dit werkblad in pagina’s van 
standaard ongeveer 9 kolommen breed en 55 rijen hoog. Excel drukt enkel deze 
pagina’s af waarin cellen ingevuld zijn, of deze aangeduid als afdrukbereik. 
Kies je onder AFDRUKBEREIK voor Alles, dan drukt Excel alle pagina’s af. Wil je 
slechts een deel afdrukken duid dan bij Pagina’s de gewenste paginanummers aan. 
In de groep AFDRUKKEN kan je de keuze maken of je de geselecteerde cellen wil 
afdrukken (Selectie), de Geselecteerde bladen of eventueel de Hele werkmap. 
Standaard zal Excel telkens opnieuw Geselecteerde bladen voorstellen. 
Onderaan kan je met de knop VOORBEELD de afdruk eerst nog bekijken. 
Daarnaast kan je het Aantal exemplaren selecteren. De optie Sorteren wordt 
standaard aangevinkt. 
 

  In het dialoogvenster AFDRUKKEN vind je onder PRINTER een keuzelijst met printers 
en een knop Eigenschappen. Hiermee kan je een keuze maken tussen een aantal 
geïnstalleerde printers en kan je voor de gekozen printer een aantal opties instellen 
zoals de papiergrootte, de grafische resolutie, het aantal kopies, enz. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 02.07 - Afdrukken. 



62 Basisvaardigheden Excel 2003 

 

7.5 Stappenplan 

 Een afdrukvoorbeeld bekijken 

• Van alle niet-lege zichtbare cellen, of van het afdrukbereik: 
Druk op de knop Afdrukvoorbeeld  of kies BESTAND - AFDRUKVOORBEELD. 

• Van de geselecteerde cellen: 
Kies in het menu BESTAND - AFDRUKKEN…, duid aan SELECTIE en klik op de 
knop VOORBEELD. 

 Instellen van een kop- of voettekst 

• Kies in het menu BESTAND - PAGINA-INSTELLING - KOPTEKST/VOETTEKST of kies 
BEELD - KOPTEKST EN VOETTEKST… 

• Maak je keuze uit de keuzelijsten bij Koptekst en/of Voettekst. 

• Klik op AANGEPASTE KOPTEKST… of AANGEPASTE VOETTEKST… voor verdere 
aanpassingen. Maak gebruik van de knoppen voor allerlei codes 
(paginanummering, datum…). 

 Instellen van een afdrukbereik 

• Kies in het menu voor BESTAND - PAGINA-INSTELLING - BLAD. 
Klik in het vak voor het AFDRUKBEREIK. 
Selecteer het bereik in je werkblad, eventueel diverse bereiken. 

• Of: selecteer eerst het te printen bereik, eventueel diverse bereiken. 
Kies dan in het menu voor BESTAND - AFDRUKBEREIK BEPALEN. 

 Andere afdrukinstellingen 

• Kies in het menu voor BESTAND - PAGINA-INSTELLING of klik vanuit het 
afdrukvoorbeeld op de knop INSTELLEN. 

• Kies het gewenste tabblad en vul de gegevens in. 

 Afdrukken 

• Klik op de knop Afdrukken . 
Er wordt direct geprint (de afdrukinstellingen zijn standaard, met de pagina-
instelling wordt rekening gehouden). 

• Kies in het menu voor BESTAND - AFDRUKKEN. 
Je krijgt de kans nog afdrukinstellingen aan te passen (welke printer, welke 
pagina’s, hoeveel exemplaren…). 

 
 



 

 

COLOFON 

Sectorverantwoordelijke Ortaire UYTTERSPROT 

Cursusverantwoordelijk Ann VAN BUGGENHOUT 

Didactiek  

Medewerkers Werkgroep Excel 

Versie maart 2006 

Peoplesoftnummer 31802 

Oefenbestand Excel2003BasisOef.zip 

 



 

 

 



 

EExxcceell  22000033  ((nnll)) 

Formules 

Deze cursus is eigendom van VDAB Competentiecentra © 

PSnr: 31802 april 2005

 





 

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. 
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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 Werken met formules 

Na het doornemen van dit hoofdstuk weet je: 

• wat een formule is 
 

1.1 Wat is een formule? 
Met formules kan je allerlei rekenkundige bewerkingen uitvoeren. Met een formule 
kan je bijvoorbeeld getallen optellen, delingen maken, procenten berekenen, enz. 
Je geeft als gebruiker aan welke berekeningen of instructies door Excel moeten 
uitgevoerd worden. Een formule begint altijd met een ‘=’ (gelijkheidsteken). 
Bij het ontwerpen van een formule kan je gebruik maken van: 

• Vaste waarden zoals tekst, tijdsgegevens en datums. 
Vaste tekst wordt steeds tussen aanhalingstekens geplaatst. Datum- en 
tijdsaanduidingen worden tussen aanhalingstekens (“) geplaatst. 

• Verwijzingen naar cellen of celbereiken. 
In plaats van vaste waarden kan je in formules ook verwijzen naar waarden in 
cellen. Het voordeel is dat wanneer de waarde in een cel wijzigt, ook meteen 
het resultaat van de formule zal wijzigen zonder dat de formule zelf moet 
worden aangepast. 

• Bewerkingstekens (operatoren). 
Met behulp van operatoren wordt opgegeven welke berekening er precies op 
de waarden moet worden uitgevoerd. Er zijn verschillende soorten operatoren. 

• Functies. 
Functies zijn formules die door de makers van Excel reeds zijn 
voorgeprogrammeerd en die een bepaalde berekening uitvoeren. 

 





 

 

Hoofdstuk 2 Ontwerpen van formules 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• op verschillende manieren een formule aan te maken 

2.1 Eerste methode om een formule aan te maken: typen 
Veronderstel een blad met volgende gegevens: 

 
In cel C4 moet het verschil tussen C2 en C3 geplaatst worden. Je zou dit natuurlijk 
zelf kunnen uitrekenen en het resultaat in cel C4 intikken. Er zijn twee redenen om dit 
niet te doen. Ten eerste is het niet altijd even gemakkelijk het verschil tussen twee 
getallen uit het hoofd te berekenen. Een tweede reden is dat als je het getal in C2 of 
C3 wijzigt, het verschil niet automatisch wordt aangepast. Dit is echter wel het geval 
als je een formule gebruikt. Je hoeft het verschil dan niet te herberekenen. 
Een formule wordt op de volgende manier opgebouwd: 
 

 1. Begin een nieuwe map; 
2. Tik het getal 65 in de cel C2 en het getal 38 in de cel C3; 
3. Selecteer cel C4 en tik een = 
4. Vul de formule verder aan met 65-38 
5. Druk op Enter; 

Het resultaat (27) wordt onmiddellijk getoond; 
6. Wijzig de inhoud van C2 naar 70 en controleer C4; 

Het resultaat is niet gewijzigd!!! 
7. Selecteer de cel C4 en druk op de Delete-toets: 
8. Tik =C2-C3 en druk op Enter: 

Het resultaat (32) wordt onmiddellijk getoond; 
9. Wijzig de inhoud van C3 naar 30 en controleer C4; 

Het resultaat (40) wordt onmiddellijk getoond; 
10. Sluit de map zonder op te slaan. 

 

  Te onthouden: 
Een formule begint steeds met een =-teken. 
Gebruik geen getallen in formules. 
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2.2 Tweede methode: de aanwijsmethode 

2.2.1 Aanwijzen met de muis 
 

 1. Begin een nieuwe map; 
2. Tik het getal 83 in de cel C2 en het getal 29 in de cel C3; 
3. Selecteer cel C4 en tik een = 

4. Klik op C2; 

5. Typ een – 

6. Klik op C3; 
7. Druk op Enter; 

Het resultaat (54) wordt onmiddellijk getoond; 

8. Wijzig de inhoud van C2 terug naar 65 en controleer C4; 
Het resultaat wordt automatisch herberekend en aangepast. 

 

2.2.2 Aanwijzen met de pijltjestoetsen 
 

 9. Selecteer cel C4 en druk op de Delete-toets; 

10. Tik een = 

11. Beweeg met de pijltjestoetsen naar C2; 
12. Typ een + 
13. Beweeg met de pijltjestoetsen naar C3; 
14. Druk op Enter; 

Het resultaat (94) wordt onmiddellijk getoond; 

15. Wijzig de inhoud van C2 naar 70 en controleer C4; 
Het resultaat (99) wordt automatisch herberekend en aangepast. 

 

  Wens je de onderliggende formules te bekijken in plaats van de resultaten dan kan je 
dit instellen via het menu EXTRA - OPTIES - WEERGAVE. Vink hier de optie 
FORMULES aan. 

  Snel wisselen tussen de resultaten van de formules en de formules kan met de 
toetsencombinatie Ctrl-T. 

 

2.3 Foutmeldingen bij berekeningen 
Bij het maken van formules bestaat de kans dat je een foutmelding krijgt. Deze 
foutmelding heeft steeds te maken met een celverwijzing. 
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#WAARDE! 
Een celverwijzing bevat foute gegevens. Je kan bijvoorbeeld geen alfanumerieke 
gegevens optellen bij met numerieke gegevens. 
 

 16. Klik in de cel C2; 

17. Tik het woordje Jan in; 

18. Eventueel krijg je in C4 een aantal ##### te zien; 
Maak dan de kolom breder door de scheidingslijn tussen kolom C en D 
te verslepen of door erop te dubbelklikken; 

19. In de cel C4 verschijnt nu #WAARDE!. 

 
#NAAM? 
Je gebruikt een bereiknaam die Excel niet herkent. 
#DEEL/0! 
Je hebt in een formule een deling door nul ingevoerd. Dit is onmogelijk. 
 

 20. Tik het getal 54 in de cel E2 en het getal 82 in de cel E3; 

21. Selecteer cel E4 en tik een =; 

22. Vul de formule verder aan met E2/E3; 

23. Druk op Enter; 
Het resultaat (0,658537) wordt onmiddellijk getoond; 

24. Wijzig de inhoud van E3 naar 0 en controleer E4; 

25. In de cel E4 verschijnt de melding #DEEL/0!; 

 

#GETAL! 
Er wordt een incorrecte waarde aan een functie meegegeven. 
Bijvoorbeeld =WORTEL(-10) geeft als resultaat #GETAL!. De vierkantswortel van 
een negatief getal kan niet worden bepaald. 
#N/B 
De berekening bevat een celverwijzing die geen waarde bevat terwijl de functie een 
waarde nodig heeft. Je zoekt bijvoorbeeld met de functie ZOEKEN naar een waarde 
die niet in de zoektabel staat. 
#LEEG! 
Verschijnt wanneer twee overlappende cellen niet geldig zijn. 
#VERW! 
Er wordt verwezen naar een ongeldige cel. Je hebt bijvoorbeeld cellen verwijderd 
waar andere formules naar verwijzen of je hebt cellen over andere cellen heen 
geplakt waar andere formules naar verwijzen. 
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 26. Selecteer rij 2 door op de rijkop te klikken; 
27. Verwijder de rij; 
28. In de cellen C3 en E3 verschijnt #VERW!; 
29. Sluit de map zonder op te slaan. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.02 - Formules. 

Maak uit de oefenmap Oefening 03.02 - Foutboodschappen. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 3 Formules bewerken 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• op verschillende manieren een formule te verbeteren 
 
Indien je een fout gemaakt hebt of de formule wenst aan te passen dan kan dat op 
dezelfde manier waarop je een celinhoud zou aanpassen (dubbelklikken, functietoets 
F2, formulebalk). 
Indien je een cel bewerkt die een formule bevat, worden de celverwijzingen gekleurd 
weergegeven. Deze kleuren vind je terug als randkleur rond de cellen waar je naar 
verwijst. Het voordeel hiervan is dat je deze randen kan verplaatsen en aldus de 
formule aanpassen. 
 

 1. Begin een nieuwe map; 

2. Tik het getal 83 in de cel C2 en het getal 29 in de cel C3; 
3. Selecteer cel C4 en breng de formule in =C2-C3; 

4. Selecteer zonodig opnieuw cel C4; 
5. Klik in de formulebalk; 
6. Vervang het minteken door een plusteken; 
7. Klik op het groene vinkje links van de formulebalk om de nieuwe invoer 

te bevestigen; 
8. De inhoud van cel C4 wordt onmiddellijk aangepast (112). 

 
Stel dat je een celverwijzing moet verbeteren. Dan kan je als volgt tewerk gaan. 
 

 9. Tik het getal 54 in de cel A2 en het getal 82 in de cel A4; 

10. Selecteer cel A5 en tik een =; 

11. Vul de formule verder aan met A3+A4; 

12. Druk op Enter; 
Het resultaat (82) wordt onmiddellijk getoond; 

13. Je wil eigenlijk de cellen A2 en A4 optellen; 
Selecteer de resultaatcel A5 en klik in de formulebalk; 

14. Dubbelklik hier op de referentie A3; 
15. Klik in het werkblad op de cel A2 om deze in de formule op te nemen; 

Je merkt dat de referentie A3 vervangen is door A2; 
16. Druk op Enter; 

Het nieuwe resultaat (136) wordt onmiddellijk getoond. 
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  Als je in een formule celverwijzingen of gedeelten van de formule wenst te wijzigen, 
kan je de gekende selectietechnieken gebruiken (dubbelklikken, slepen, …). 

 

  Indien de schikking je niet bevalt, kan je de cellen vrij verplaatsen, rijen en/of 
kolommen invoegen. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.03 – Verbeteren. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 4 Operatoren (Rekenkundige 
bewerkingstekens) 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• de bewerkingstekens in een formule correct te gebruiken 
 

4.1 Basisprincipes 
Excel is een rekenblad. Je kan dus een aantal rekenkundige bewerkingen uitvoeren 
zoals optellen, delen, machtsverheffing, … 
 

Bewerking Teken Voorbeeld Opmerking 

Machtsverheffing ^ =3^2  

Vermenigvuldigen * (sterretje) =3*2 Gebruik geen ‘x’ (= de letter ‘x’) 

Delen / (schuine streep) =8/2 Gebruik geen dubbelpunt (:) 

Optellen + =3+2  

Aftrekken - =8-2  

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Geef de voorbeelden uit bovenstaande tabel in aparte cellen in; 
3. Bekijk de resultaten; 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

4.2 Volgorde van bewerkingen 
Wanneer je deze bewerkingen zelf ingeeft in een formule, zal Excel de bewerkingen 
in een vaste volgorde uitvoeren. 

Voorrang Bewerking 

Niveau 1 Machtsverheffen 

Niveau 2 Vermenigvuldigen en delen 

Niveau 3 Optellen en aftrekken 

 

  
Als je de volgorde van de bewerkingen wenst te wijzigen, kan dat door het gebruik 
van haakjes. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 

2. Tik het getal 5 in de cel A2, het getal 2 in de cel A3 en het getal 3 in de 
cel A4; 

3. Selecteer cel A5 en tik een =; 

4. Vul de formule verder aan met A2+A3*A4; 

5. Druk op Enter; 
Het resultaat (11) wordt onmiddellijk getoond; 
Vergeet niet: eerst wordt hier de vermenigvuldiging uitgevoerd, dan pas 
de optelling; 

6. Selecteer cel A5 en klik in de formulebalk; 
7. Plaats haakjes rond A2+A3 en druk op Enter; 

Het resultaat wordt herberekend en in de cel getoond (21); 
Nu wordt eerst de optelling uitgevoerd en dan pas de 
vermenigvuldiging; 

8. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.04 – Operatoren. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 5 Absoluut en relatief adresseren 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• op een juiste manier naar cellen te verwijzen in een formule (relatief, absoluut, 
gemengd) 

• in een formule naar een cel te verwijzen door een naam te gebruiken 
• de waarden van een formule te kopiëren 
 

5.1 Relatieve celadressen 
Indien je een cel die een formule bevat wenst te kopiëren, kan dat op dezelfde 
manier als je andere cellen kopieert (vulgreep, slepen, kopiëren/plakken). 
 

 1. Neem onderstaande gegevens over in een nieuwe werkmap; 
 

 
 

2. In deze oefening moet de brutoprijs berekend worden. Dit is voor elk 
artikel gelijk aan Prijs*Aantal. Voor de gommen maak je dus in cel D2 
de formule =B2*C2; 
 

 
 

3. Kopieer de cel D2 naar de cellen D3 tot en met D5; 
4. Je ziet nu gelijkaardige formules verschijnen als in cel D2. De formules 

met de juiste celadressen én dus ook de juiste bedragen komen in de 
cellen te staan: 
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5. Sla op als Celverwijzingen en sluit de map. 

 
Wat heeft Excel achter de schermen uitgevoerd? 
We hebben hier te maken met relatieve celadressen. Eigenlijk staat in de cel D2 een 
formule die zegt: “Vermenigvuldig de cel die links staat met de de cel die twee 
plaatsen naar links staat”. Dit kan je visueel maken als je de cel bewerkt: dubbelklik 
op de cel of klik in de formulebalk. Je ziet de celverwijzingen in een kleur en de 
bijhorende cel wordt in dezelfde kleur omlijnd. 
Als je een celverwijzing een rij naar beneden kopieert, wordt automatisch het 
rijnummer met één verhoogd. Kopieer je de verwijzing twee rijen naar beneden, dan 
wordt het rijnummer met twee verhoogd. Kopieer je de verwijzing een rij naar boven, 
dan wordt het rijnummer met één verminderd. 
Als je een celverwijzing een kolom naar rechts kopieert, wordt automatisch de 
kolomaanduiding met één letter verhoogd. Kopieer je de verwijzing twee kolommen 
naar rechts, dan wordt de kolomaanduiding met twee letters verhoogd. Kopieer je de 
verwijzing een kolom naar links, dan wordt de kolomaanduiding met één letter 
verminderd. 
In ons voorbeeldje wordt deze “gedachte” dus naar de andere cellen gekopieerd met 
een juist resultaat als gevolg omdat ook in die cellen dezelfde redenering moet 
komen. Excel zorgt met andere woorden zelf voor de aanpassing van de 
celadressen. 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.05 – Relatief. 

 

5.2 Absolute celadressen 

 1. Open de map 03.00 - Celverwijzingen; 
2. Pas het bestand aan zodat je volgende situatie bekomt; 
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3. In dit werkblad wil je de korting berekenen. 
Het kortingspercentage staat in een afzonderlijke cel (B1); 

4. In cel E3 maak je eerst de formule voor de gommen: =D3*B1; 
5. Je kopieert de cel naar beneden, naar de cellen E4 tot en met E6 

(verbreed eventueel kolom E om de #-tekens weg te werken); 
 

 

 
Als we deze formule kopiëren, krijg je geen correcte berekeningen. Zo zie je dat er in 
de cel E4 een verkeerde celverwijzing staat en dat de korting in de cel E5 als 
resultaat 75000 toont in plaats van 1500. Dit komt omdat de formule voor de korting 
verwijst naar de cel twee rijen hoger en drie kolommen naar links. Deze “gedachte” 
wordt nu ook overgenomen in de cellen E4, E5 en E6. In cel E4 wordt dus voor de 
korting verwezen naar twee rijen hoger en drie kolommen naar links en dat is hier de 
cel B2! Dezelfde redenering geldt ook voor de andere cellen. 
Het celadres dat we hier nodig hebben (B1) is niet afhankelijk van de plaats waar je 
staat. Waar je je ook bevindt, het is steeds dit specifieke (absolute) adres dat moet 
gebruikt worden. 
De celadressen die we in de formule gebruiken moeten aangepast worden vooraleer 
de formule gekopieerd wordt. Voor de juiste oplossing moet het celadres dat de 
korting bevat vastgezet worden. Dit doe je door de kolomaanduiding en het 
rijnummer te laten voorafgaan door een dollarteken ($). Hierdoor maak je van een 
relatief celadres een absoluut celadres. 

De formule in onze juiste oplossing is dus =D3*$B$1. 

 

 6. Selecteer de cel E3; 
7. Klik in de formulebalk op de celverwijzing B1; 
8. Druk eenmaal op functietoets F4; 

De celverwijzing wordt $B$1 
9. Klik op het groene vinkje links in de formulebalk om de wijziging te 
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bevestigen; 
10. Voer de formule door naar de cellen E4 tot E6: 

 

 

 

  
Als je de formule intikt of een cel aanduidt, kan je met de F4-toets een celadres 
aanpassen. Als je telkens opnieuw op F4 drukt dan wordt bijvoorbeeld B1 
achtereenvolgens veranderd in $B$1, B$1, $ B1 en opnieuw B1. 

 
Bovenstaand voorbeeld zou je ook kunnen oplossen door gebruik te maken van een 
celnaam. 
 

 11. Selecteer de cellen E3 tot en met E6; 
12. Druk op Delete om de cellen leeg te maken; 
13. Selecteer de cel B1; 
14. Selecteer in het menu INVOEGEN – NAAM – DEFINIËREN; 
15. Excel stelt automatisch voor om de inhoud van cel A1 te gebruiken; 

 

 
16. Klik op OK om dit voorstel te aanvaarden; 

De cel B1 heeft nu als naam ‘Korting’; 
17. Je gaat nu de berekening opnieuw aanmaken; 
18. In cel E3 tik je =; 
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19. Wijs met de muis de cel D3 aan en tik dan *; 
20. Wijs met de muis de cel B1 aan en druk op Enter: 

Het resultaat (100) wordt onmiddellijk getoond; 
21. Selecteer cel E3 en kijk naar de inhoud van de formulebalk; 

Je ziet =D3*Korting; 
22. Kopieer de cel naar beneden, naar de cellen E4 tot en met E6; 

Je ziet dat in elke formule de referentie naar cel B1 voorgesteld wordt 
door de naam Korting; 

23. Sluit de werkmap en bewaar die onder de naam Absolute 
celverwijzingen. 

 

  
Je kan de naam van een cel vooraan in de formulebalk zien wanneer de cel 
geselecteerd is. 

 

  
Als je naar een benoemde cel verwijst, wordt automatisch een absolute referentie 
gebruikt. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.05 – Absoluut. 

Maak uit de oefenmap Oefening 03.05 – Groeimodel. 

Maak uit de oefenmap Oefening 03.05 – Loonkostenmodel. 
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5.3 Gemengde celadressen 
In sommige gevallen bieden noch de relatieve noch de volledig absolute adressen 
een oplossing. Je kan dan gebruik maken van gemengde celreferenties. Dit houdt in 
dat je ofwel de kolom ofwel de rij gaat vastzetten en niet de volledige celreferentie. 
Veronderstel het volgende voorbeeld: 
 

 
 

In bovenstaande tabel zie je in de kolom A een lijst artikelprijzen van 10000,- tot 
13000,-. Op rij 3 vind je de hoeveelheid 1 tot 4. Het is de bedoeling dat in B4:E10 het 
product komt te staan van de eenheidsprijs uit kolom A met de aantallen uit rij 3. 
Deze tabel kan je opstellen met één enkele formule. Je tikt deze formule in cel B4 en 
kopieert ze vervolgens naar rechts tot E4 en dan naar beneden naar E10 (zie 
volgende figuur voor het resultaat). 
Als je deze tabel probeert aan te maken met relatieve of met absolute adressen zal 
je in beide gevallen tot een verkeerd resultaat komen 
De juiste formule ziet er als volgt uit: = $A4*B$3. De adressen $A4 en B$3 zijn 
gemengde adressen. In het adres $A4 is de kolom absoluut en de rij relatief, terwijl in 
B$3 de kolom relatief is en de rij absoluut. Dit betekent dat $A4 enkel verandert bij 
het kopiëren naar beneden in $A5, $A6,… en dat B$3 enkel verandert in C$3, D$3 
bij het kopiëren naar rechts. 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Neem de gegevens van het voorbeeld over; 
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3. Selecteer de cel B4; 

4. Tik de formule formule in: =A4*B3 en druk op Enter; 

5. Selecteer de cel B4 en klik in de formulebalk op A4; 
6. Druk op de toets F4 tot de referentie correct is ($A4); 
7. Klik vervolgens in de formulebalk op B3 en pas eveneens met behulp 

van de toets F4 de referentie aan (B$3); 
8. Druk op Enter; 
9. Kopieer de cel B4 naar de cellen C4 tot en met E4; 

Je merkt dat de correcte resultaten getoond worden; 
10. Selecteer indien nodig de cellen B4 tot en met E4; 
11. Kopieer dit bereik naar de cellen B5 tot en met E10; 

Ook nu worden de correcte resultaten getoond; 
 

 
12. Sluit de werkmap en bewaar die onder de naam Gemengde 

celverwijzingen. 

 

  Je kan uiteraard bij het maken van de formule onmiddellijk de toets F4 gebruiken. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.05 - Gemengd 
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5.4 Waarden kopiëren 
Als je cellen kopieert die een formule bevatten, wordt de formule naar de doelcellen 
gekopieerd. Soms is het echter handig om niet de formule maar wel het resultaat als 
een vast getal in de doelcellen op te nemen. Je kan dan de functionaliteit “waarden 
kopiëren” gaan gebruiken. 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Neem volgende situatie over; 

 

 
3. Opgelet: de cellen D3 tot en met D6 bevatten formules!; 
4. Stel dat op 02/01 de aantallen moeten wijzigen. In dat geval, verlies je 

de gegevens van de inventaris per 31/12. 
Daarom ga je deze informatie kopiëren naar een ander werkblad; 

5. Selecteer de cellen A1 tot en met A6 en kopieer deze; 
6. Selecteer de cel A1 op Blad2; 
7. Plak de selectie; 
8. Selecteer de cellen D2 tot en met D6 op Blad1 en kopieer deze; 
9. Selecteer de cel B2 op Blad2; 

10. Kies in het menu BEWERKEN – PLAKKEN SPECIAAL; 
11. Kies de optie WAARDEN en klik op OK; 
12. Druk op de toets Escape om de selectie ongedaan te maken; 
13. Je bekomt volgend resultaat; 

 

 
14. Selecteer de cel B3 en bekijk de inhoud van de formulebalk. Er staat 

een vast getal en geen formule; 

15. Sluit de werkmap en bewaar onder de naam Waarden plakken. 



 

 

Hoofdstuk 6 Werken met functies 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• een berekening met een eenvoudige functie aan te maken 
 

6.1 Wat is een functie? 
Kort gesteld zou je kunnen zeggen dat een formule een berekening is waarbij je zelf 
de uit te voeren bewerkingen bepaalt. 
Een functie daarentegen is een ingebouwde formule, waarbij je enkel en alleen de te 
gebruiken waarden moet meegeven. De uit te voeren bewerkingen zijn reeds door 
Excel gekend. 
Stel dat je van een reeks getallen het gemiddelde wenst te berekenen. Concreet 
moet je dan de verschillende getallen optellen en dit resultaat delen door het aantal 
opgetelde getallen. 
Excel kent de functie GEMIDDELDE waarbij deze bewerkingen reeds vooraf 
ingesteld zijn. Als je een celbereik definieert voor de functie, dan weet Excel dat deze 
getallen moeten opgeteld worden en dat dit resultaat moet gedeeld worden door het 
aantal gebruikte getallen. 
Excel beschikt over meer dan 300 functies in verschillende categorieën, zoals 
rekenkundige, logische, tekst- of zoekfuncties. Bovendien biedt Excel de 
mogelijkheid om zelf functies aan te maken. Het is helemaal niet de bedoeling dat je 
alle functies kent. Vele functies worden immers slechts door een heel kleine 
doelgroep gebruikt. 

6.2 Syntax van functies 
Functies zijn steeds opgebouwd volgens het zelfde principe en bestaan in Excel uit 2 
delen. Je hebt eerst de naam van de functie, vervolgens de verschillende 
argumenten of parameters tussen ronde haken. De parameters zijn de getallen die 
Excel gaat gebruiken om de berekening uit te voeren, het zijn de cellen of waarden 
waarop de functie toegepast wordt. Deze parameters staan steeds tussen ronde 
haakjes. Bij de functie Som bijvoorbeeld zullen dit de te sommeren cellen zijn. 
Hieronder zie je een voorbeeld van de syntax voor de functie SOM. 

=SOM(B2:B7) 
Hoe lees je dit? Je vraagt aan Excel om de getallen op de tellen (SOM) die hij vindt 
in de cellen B2 tot en met B7. Zoals je merkt, kunnen de argumenten ook als een 
reeks weergegeven worden. Het dubbelpunt duidt aan dat Excel de getallen van B2 
tot en met B7 moet gebruiken. 
Een ander voorbeeld: 

=GEMIDDELDE(B2:B7;D2:D7) 
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Indien je in een functie meerdere reeksen wenst te gebruiken, moet je deze scheiden 
door een puntkomma (;). De eerste reeks bestaat uit de cellen B2 tot en met B7 en 
de tweede reeks (na de ‘;’) uit de cellen D2 tot en met D7. 

6.3 Opbouwen van functies 

 1. Begin een nieuwe werkmap en breng volgende gegevens in; 

 
 

2. Tik in cel B9 een gelijkheidsteken, gevolgd door het woord SOM; 

3. Vul de formule verder aan met een openingshaakje ‘(‘ , het bereik 
B2:B8 en nog een afsluitend haakje ‘)’ 
Opgelet, gebruik steeds ronde haakjes; 

 
 

4. Druk op Enter. 

 

  Je kan hier ook de aanwijsmethode gebruiken. 

 
Zodra je het eerste haakje intypt, verschijnt de Knopinfo voor argumenten, een kader 
met de syntaxis en argumenten van de functie. Hierin vind je dus een volledig 
overzicht van de volledige syntax van de functies met de verwachte argumenten of 
parameters. 
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Als je op de naam van de functie klikt, word je doorgestuurd naar het betreffende 
Help onderwerp. 
Je krijgt dan informatie over het gebruik van de functie, de correcte syntax en de 
argumenten die je kan gebruiken. Daarnaast krijg je een aantal opmerkingen in 
verband met de parameters. Deze opmerkingen kunnen je soms helpen om snel een 
fout op te lossen. Tenslotte volgen een of meerdere voorbeelden. 
Hieronder vind je twee voorbeelden: 
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6.4 Functies plakken 
Excel kan je begeleiden bij het opstellen van functies. Dit gebeurt door op de knop 

 in de formulebalk te klikken, of door in het menu INVOEGEN - FUNCTIE…  te kiezen. 

 

 
 
In bovenstaande afbeelding zie je een eerste scherm van FUNCTIE INVOEGEN. In de 
volgende schermen wordt bijkomende informatie, zoals argumenten, ingevuld. 
In dit dialoogvenster zie je de volgende knoppen: 

 Met deze toets start je de helpfunctie op, die 
onmiddellijk informatie geeft over de geselecteerde 
functie. 

 
Druk op deze toets om de wizard functies te 
annuleren. 

 
Naar een volgend scherm. 

Bovenaan het scherm zie je het tekstvak ZOEK EEN FUNCTIE. Door hier een 
omschrijving in te typen van wat je wenst te bekomen, en vervolgens op de knop 
Zoeken te klikken, gaat Excel op zoek naar een passende functie. 
In het voorbeeld hierna zoek je een functie om de aflossing van een lening te 
berekenen. 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 

2. Klik in de formulebalk op de knop ; 
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3. In het scherm dat nu verschijnt tik je in het tekstvak ZOEK EEN FUNCTIE 
de tekst terugbetaling lening in; 

4. Klik op de knop ZOEKEN; 
5. Het volgende scherm verschijnt; 

 

 
 

6. Op basis van wat je ingegeven hebt, heeft Excel een aantal functies 
weerhouden, waaronder BET(), RENTE() en NPER(); 

7. Klik op Annuleren. 

 
Indien je weet welke functie je nodig hebt, dan kan je in de lijst SELECTEER EEN 
CATEGORIE de categorie aanduiden waartoe de functie behoort die je wil gebruiken. 
Weet je niet precies tot welke lijst een functie behoort dan kan je in de categorie 
LAATST GEBRUIKT de 10 laatst gebruikte functies terugvinden. In categorie ALLES vind 
je alle functies terug in alfabetische volgorde. Je kan ook eens bladeren in de 
verschillende categorieën om een bepaalde functie op te zoeken. 
Als je een bepaalde categorie geselecteerd hebt, worden in het deelvenster 
onderaan het dialoogvenster alle functies uit deze categorie getoond. 
Heb je de gewenste functie gevonden, dan zie je onder dit deelvenster de volledige 
syntax van de functie - welke argumenten er nodig zijn - en een kleine uitleg over de 
werking van de functie. 
 

 1. Begin zonodig een nieuwe werkmap en neem volgende gegevens over;
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2. Selecteer de cel A7 en tik Gemiddelde in; 

3. Ga naar de cel B7 en klik in het menu op INVOEGEN – FUNCTIE…; 
4. Selecteer de categorie STATISTISCH en selecteer de functie 

Gemiddelde; 
 

 
 

5. Klik op OK; 
6. In het venster dat nu verschijnt kan je de functie-argumenten ingeven; 

Verplaats indien nodig het functievenster door het te verslepen; 
7. Selecteer de cellen B2 tot en met B6; 

Terwijl je sleept wordt het functievenster tijdelijk verkleind; 
8. Je selectie wordt weergegeven als een bereik namelijk B2:B6; 
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9. Naarmate de argumenten ingevuld worden, worden tussentijdse 

resultaten berekend en getoond. Heb je een verkeerde cel 
geselecteerd, dan wordt hier een foutboodschap getoond; 

10. ‘Getal1’ staat vet gedrukt, dit wil zeggen dat dit argument verplicht is. 
Bij het berekenen van een gemiddelde heb je inderdaad minstens één 
cel of bereik nodig.; 

11. Klik op OK; 
12. Het resultaat (18600) wordt onmiddellijk berekend en ingevuld in B7; 

13. Bewaar je werk onder de naam Functies. 

 

  
Je kan parameters op drie manieren definiëren. 

1. Ofwel vul je een bereik in met het toetsenbord; 
2. Ofwel schuif je het venster een beetje opzij - dit kan door het venster te 

verslepen - en selecteer je het gewenste bereik; 
3. Ofwel klik je op het blokje op het einde van het invulvak om het 

functievenster te verkleinen en selecteer je vervolgens het gewenste bereik; 

 
Wanneer je de selectie aanduidt, wordt automatisch in het invulvak het 
overeenkomende bereik ingevuld. Als je dus de cellen A3 tot A5 selecteert zal 
in het invulvak A3:A5 komen te staan. 

Na het slepen met verkleind invoervak kan dit opnieuw opengetrokken worden 
door op de knop met het rode pijltje te klikken. 
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6.5 De knop AutoSom 

6.5.1 De som berekenen 
De eenvoudigste en waarschijnlijk meest gebruikte functie Som() heeft in de 
standaardwerkbalk een eigen knop AutoSom . 

Een klik op deze knop toont =SOM(). Het invoegpunt wordt tussen de twee haakjes 
geplaatst en het volstaat om alleen nog het cellenbereik, waarvan je de som wil 
maken, te selecteren of in te vullen. 
 

  
Wanneer er getallen werden ingevoerd in cellen boven of links van de cel waarin de 
functie Som wordt gevraagd, worden deze cellen al door Excel geselecteerd en 
tussen de haakjes geplaatst. Uiteraard kan je deze selectie gewoon overschrijven of 
opnieuw aanwijzen. 
Zijn er boven én links van de resultaatcel getallen ingevuld, dan zal Excel eerst 
rekening houden met de getallen erboven. 
Controleer ALTIJD of het voorstel van Excel overeenkomt met hetgeen je wil 
berekenen! 

 

 14. Open eventueel de map 03.00 – Functies; 
15. Selecteer de cel A8; 

16. Tik Totaal in en ga naar de cel B8; 

17. Klik in de standaard knoppenbalk op de knop ; 
Excel stelt voor om de som te berekenen van de cellen B2 tot en met 
B7; 

 
18. Het gemiddelde mag echter niet opgenomen worden in het totaal. 

Selecteer de cellen B2 tot en met B6 om dit te verbeteren; 
19. Druk op Enter om te bevestigen. 

Het totaal (93000) wordt automatisch berekend en getoond; 

20. Selecteer de cel A9 en tik Henegouwen; 

21. Selecteer de cel B9 en tik 15000; 

22. Selecteer de cel A10 en tik Luxemburg; 
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23. Selecteer de cel B10 en tik 17000; 

24. Selecteer de cel A11 en tik Totaal Zuid; 

25. Selecteer de cel B11 en klik op de knop ; 
Excel stelt voor om de som te berekenen van de cellen B9 en B10; 

26. Druk op Enter om te bevestigen; 
Het totaal (32000) wordt automatisch berekend en getoond; 

27. Selecteer de cel A12 en tik Algemeen Totaal; 

28. Selecteer de cel B12 en klik op de knop ; 
Excel herkent de reeds gemaakt subtotalen en wil deze optellen; 
 

 
29. Druk op Enter om te bevestigen. 

Het totaal (125000) wordt ingevuld; 
30. Selecteer de cellen B7 tot en met B12; 
31. Kopieer dit bereik B7:B12 naar de cellen C7 tot en met D12; 
32. Breng de juiste verkoopcijfers in voor Henegouwen en Luxemburg 

(respectievelijk 20000 en 21000); 

33. Breng de kosten in voor Henegouwen en Luxemburg (2000 en 2600); 

34. Sluit de map zonder op te slaan. 

 

  
Het herkennen van bestaande subtotalen werkt alleen indien er tussen de 
verschillende parameters en de verschillende subtotalen geen blanco cellen gebruikt 
werden. 
Is dat wel het geval, dan herkent Excel de subtotalen niet en moet je de parameters 
manueel selecteren. 
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6.5.2 Andere functies gebruiken 
De knop AutoSom is uitgebreid met een aantal veel voorkomende statistische 
functies die je kan oproepen door op het pijltje te klikken. 

 
Via de optie MEER FUNCTIES… kan je de wizard FUNCTIE INVOEGEN oproepen (zie 
hoger). 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.06 – Uitgaven. 

Maak uit de oefenmap Oefening 03.06 - Eenvoudige functies 

 





 

 

Hoofdstuk 7 Werken met gegevens in meerdere 
werkbladen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• een formule of functie aan te maken die verwijst naar cellen in een ander blad 
 
Het kan gebeuren dat je formules of functies moet maken voor cijfermateriaal, en dat 
het cijfermateriaal verspreid staat in verschillende bladen. De cijfers van de omzet 
van de maand januari staan in één blad, de cijfers voor de maand februari staan in 
een ander blad van dezelfde map. Je wenst toch de omzet voor beide maanden te 
kennen. Je zal in je formule dus gegevens moeten opnemen uit twee bladen. 
Wanneer je in een formule of functie verwijst naar een cel in een ander blad moet je 
het celdadres laten voorafgaan door de naam van het blad en een uitroepteken. 
Wanneer je vanuit blad2 verwijst naar de cel A1 in blad1 wordt je celverwijzing  
Blad1!A1 
In praktijkvoorbeeld hierna staan de cijfers van onze winkel te Dendermonde in een 
blad (het blad met de naam Dendermonde), de cijfers van onze winkel in Opwijk 
staan in een ander blad (met de naam Opwijk). Je wenst de omzet voor de beide 
winkels samen te kennen 

 1. Open de map met de naam 03.00 - Somomzet; 
2. Klik in de cel B2 van het blad totale omzet; 
3. Tik het gelijkheidsteken; 
4. Klik onderaan op de bladtab met de naam Dendermonde; 
5. Klik in de cel B2; 

In de formulebalk staat reeds  =Dendermonde!B2; 
6. Tik vervolgens het + teken; 
7. Klik onderaan op de bladtab met de naam Opwijk; 
8. Klik in de cel B2; 
9. Je formule is nu volledig, dus Enter; 

Het resultaat in de cel B2 van het blad totale omzet is 47; 
Je formule in de formulebalk is =Dendermonde!B2+Opwijk!B2; 

10. Je hebt ook nog de som nodig voor de andere artikelen.; 
Dubbelklik op de vulgreep van de cel B2; 

11. Het resultaat op je scherm zal er dan als volgt uitzien: 
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In het volgende praktijkvoorbeeld vind je de aankoopprijzen van een aantal artikels in 
het blad met de naam Artikels. Het is de bedoeling dat je de verkoopprijs en de 
verkoopprijs inclusief BTW gaat berekenen. De winstmarge en het BTW % staan in 
een ander blad. 
 

 1. Open de map met de naam 03.00 - Prijs; 
2. Plaats je celaanwijzer in de cel C2; 

3. Tik het gelijkheidsteken = 

4. Klik met je muis in de cel B2; 
5. Tik het plusteken + 
6. Klik met je muis in de cel B2; 
7. Tik het vermenigvuldigingsteken * 
8. Klik onderaan in het tabblad WinstBtw; 
9. Klik in de cel B2; 

10. Maak dit celadres absoluut (F4); 
11. Enter; 

Het resultaat in je cel is 369,6; 
Je formule in de adresbalk (cel C2 van het blad Artikels) zal er dan als 
volgt uitzien: =B2+B2*WinstBtw!$B$2; 

12. Klik vervolgens in de cel D2 (van het blad Artikels); 

13. Tik het gelijkheidsteken = 

14. Klik in de cel C2; 
15. Tik het plusteken + 
16. Klik in de cel C2; 
17. Tik het vermenigvuldigingsteken * 
18. Klik onderaan in het tabblad WinstBtw; 
19. Klik in de cel B4; 
20. Maak dit celadres absoluut (F4); 
21. Enter; 

Het resultaat in je cel is 447,216; 
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Je formule in de adresbalk (cel D2 van het blad Artikels) zal er dan als 
volgt uitzien: =C2+C2*WinstBtw!$B$4; 

22. Selecteer de cellen C2 tot D2; 
23. Dubbelklik op de vulgreep (rechtsonder van je selectie); 

Het resultaat zal er als volgt uitzien: 
 

 

 

  Je kan wanneer je functies maakt, ook verwijzen naar verschillende werkbladen. 

 

  
Vermijd het gebruik van spaties in de naam van een werkblad. Als er toch spaties in 
de naam gebruikt worden zal Excel in een formule deze naam tussen enkele 
aanhalingstekens plaatsen, bijvoorbeeld: =B2+B2*'Winst Btw'!B2. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 03.07 - Jaarpunten. 

Maak uit de oefenmap de herhalingsoefening 03.08 - Case formules. 
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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 Celeigenschappen: getalnotaties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• de gewenste getalopmaak kiezen 
• de opmaak van getallen zelf aanmaken 

1.1 Getalnotaties 
In een rekenblad onderscheid je diverse soorten getallen. Sommige hebben te 
maken met datum en tijd, andere met munteenheden, wetenschappelijke getallen, 
breuken, percentages, enz. Op de opmaakwerkbalk vind je een aantal knoppen die 
de opmaak van getallen beïnvloeden: 

 
Je kan ook werken met het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN, waar álle instellingen 
omtrent getalnotaties terug te vinden zijn: 
 

 
 
De belangrijkste zijn: 

CATEGORIE VERKLARING 

Standaard Getallen verschijnen zonder scheidingsteken en zonder overbodige 
nullen. Het getal wordt altijd getoond (mits aanpassing van de 
kolombreedte, of door afronding van decimalen, of weergegeven in 
wetenschappelijke notering). 

Getal Je kan het aantal decimalen bepalen, een scheidingsteken instellen 
en een notatie voor negatieve getallen kiezen. 
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CATEGORIE VERKLARING 

Valuta Je kunt er de muntcode van verschillende landen kiezen. De positie 
van het valutasymbool wordt in het configuratiescherm van Windows 
bepaald (zie hiervoor de cursus van Windows). 

Datum Je kan een keuze maken tussen diverse datumformaten. 

Tijd Je krijgt de keuze tussen een aantal tijdnotaties. 

Percentage Een getal wordt met het % symbool voorgesteld en vermenigvuldigd 
met 100. 

Aangepast Hier kan je aanpassingen doen aan de getalopmaken die Excel 
voorziet of je eigen getalnotatie aanmaken. 

 
Denk eraan dat getalopmaak nooit het rekenen beïnvloedt. Enkel de presentatie van 
cellen kan ermee verzorgd worden. 
 
Heel wat aspecten van de getalopmaak worden niet in Excel bepaald, maar ingesteld 
in Windows (INSTELLINGEN - CONFIGURATIESCHERM - LANDINSTELLINGEN). Het gaat met 
name over het scheidingsteken van grote getallen, het decimaalteken, de voorstelling 
van datums en tijd, van valuta’s… 
 

  Wens je in Excel af te wijken voor het decimaalteken en het scheidingsteken uit het 
Configuratiescherm, ga dan naar EXTRA - OPTIES - INTERNATIONAAL: 
 

 

 

  Met opmaak wordt nooit afgerond. Gebruik een afrondfunctie in je formules als je in 
de berekeningen echt wilt afronden. 



Excel 2003 Opmaak 3 

 

  Opmaak kopiëren (élk aspect van celeigenschappen) kan makkelijk door gebruik te 
maken van de knop  Opmaak kopiëren/plakken (standaardwerkbalk). Je kiest de 
cel met de gewenste opmaak, je klikt (of dubbelklikt) op de verfborstelknop en je klikt 
of sleept over de cellen die deze opmaak moeten krijgen (na dubbelklikken kan dit 
meermaals). 

 

  Als je formules maakt met celverwijzingen naar cellen in een bepaalde opmaak 
(zoals datums, tijd, procentnotatie…) toont Excel het resultaat van de formule in 
diezelfde opmaak. Soms zal het wel nodig zijn een andere opmaak te kiezen! 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
Breng volgende gegevens in: 
 

 
2. Kopieer B2:B9 naar C2:C9; 
3. Selecteer C2; 

Kies in het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN het tabblad GETAL; 
Ga naar de Categorie Getal, kies 0 decimalen (let op het voorbeeld in het 
dialoogkader) en druk op OK; 

4. Selecteer C3; 
Kies in het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN; 
Kies de gevraagde getalnotatie (zie hieronder) en let op het voorbeeld; 

5. Doe dit eveneens voor elke cel van C4 tot C9; 
6. Vul in B1:C1 een titeltje in  

Het eindresultaat kan er zo uitzien: 
 

7. Sluit de map zonder op te slaan. 
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1.2 Aangepaste getalnotaties 
Indien je nog een ander formaat wenst dan de formaten die standaard aanwezig zijn 
in Excel, kan je in de categorie Aangepast zelf een getalnotatie invullen of bijwerken. 
Je kiest best eerst een notatie uit één of andere categorie en past ze vervolgens aan 
in de categorie Aangepast door in het vak Type de nodige aanpassingen te doen. 
Je dient dan uiteraard enig begrip te hebben van de symbolen die Excel gebruikt 
voor zijn getalnotaties. Hierna volgt een korte beschrijving van enkele belangrijke 
formaten: 
 

FORMAAT VERKLARING 

0 Een geheel getal wordt getoond. De effectieve inhoud van de cel 
blijft weliswaar onveranderd. 
Bijvoorbeeld: 3,82 wordt getoond als 4 

0,00 Er worden altijd 2 cijfers na de komma weergegeven. Dus ook indien 
deze nul zijn. 
Bijvoorbeeld: 3,5 wordt getoond als 3,50 

#.##0 De inhoud wordt weergegeven als een geheel getal en indien groter 
dan 999 wordt er een punt geplaatst tussen de duizendtallen en de 
honderdtallen. De hekjes geven aan dat nietszeggende nullen op die 
plaats niet getoond mogen worden. 
Bijvoorbeeld: 11315,253 wordt getoond als11.315 

#.##0,00 Zelfde als hierboven maar met 2 cijfers na de komma. 
Bijvoorbeeld: 11315,253 wordt getoond als 11.315,25 
Bijvoorbeeld: 50 wordt getoond als 50,00 

0,00;0,00 - Het formaat achter de puntkomma gaat over negatieve getallen: ze 
worden weergegeven met twee decimalen en een minteken ná het 
getal. 
Bijvoorbeeld: -25,133 wordt getoond als 25,13 - 

# ##0;[Rood]-#.##0 Negatieve waarden (het tweede deel) worden in het rood getoond 
als een geheel getal, voorafgegaan door een minteken. 
Bijvoorbeeld: -25,133 wordt getoond als -25 

d/mm/jjjj Notatie van een datum (d=dag, m=maand, j=jaar) zonder 
voorloopnul voor de dag. 
Bijvoorbeeld: 5/12/2004 

dd/mmm/jjjj In deze notatie worden 2 cijfers voorzien voor de dag en drie letters 
voor de maand. 
Bijvoorbeeld: 05/dec/2004 

mmmm In deze notatie wordt de maand voluit getoond. Bijvoorbeeld: maart. 

u:mm AM/PM  Tijdstipweergave met uren en minuten en indicatie voormiddag of 
namiddag. 

u:mm:ss 24-urenweergave met secondenweergave. 
Opgelet: u:m geeft voor 15:06 het resultaat 15:6 !! 
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Een voorbeeld van formaatcodes: #.##0,00“ EUR“;-#.##0,00“ EUR“ 
 positief getal negatief getal 
Dit betekent het volgende: 
Plaats het valutateken EUR voorafgegaan door een spatie ná het getal, plaats tussen 
de duizendtallen en honderdtallen een punt en geef het getal weer met 2 cijfers na 
de komma. Na de puntkomma vind je het formaat van een negatief getal terug. Hier 
staat nog bij vermeld dat het minteken vóór het getal moet worden toegevoegd. 
Wil je nog verder gaan dan positieve en negatieve waarden, dan kan je nog een 
puntkomma achteraan toevoegen en een formaat opgeven voor de nulwaarde. Een 
vierde en laatste zone is dan nog voorzien voor gegevens die geen waarden 
bevatten, maar tekst. 
Een getalnotatie bestaat dus maximaal uit 4 delen: 

POSITIEF; NEGATIEF; NUL; TEKST 

Valutatekens, een minteken, plusteken, ronde haakjes en een spatie kan je zelf 
typen. 
Een eigen getalnotatie kan verwijderd worden, de standaardformaten niet. 
Nog enkele symbolen: 

SYMBOOL+ VOORBEELD VERKLARING 

\  
 
 
0 \o\n\s 
0 “cl” 

Een backslash kan je gebruiken om vaste tekst op te nemen in een 
notatie. Het karakter dat volgt op \ wordt toegevoegd aan de 
opmaak. Tekst mag ook tussen aanhalingstekens geplaatst worden. 
toont 2575,2 als 2575 ons 
toont 99,78 als 100 cl 

_ (het weglatingsteken) 
 
 
#.##0,00_K_G 

Het onderlijningsteken betekent dat er op die plaats vrije ruimte in de 
opmaak zal komen. Hoeveel vrije ruimte? Dezelfde als het karakter 
dat volgt op het onderlijningsteken. 
toont 12250,3 als 12.250,30 
Dit formaat betekent dat na het getal (met scheiding en 2 decimalen) 
nog een vrije ruimte overblijft ter grootte van KG. 

* (het herhaalteken) 
 
€* #.##0,00 

Het sterretje betekent dat het symbool dat op het sterretje volgt zo 
frequent zal herhaald worden als de kolombreedte toelaat. 
Bijvoorbeeld: dit formaat zal het €-teken links plaatsen, het getal zelf 
rechts (met een scheiding en 2 decimalen) en ertussen de ruimte 
opvullen met spaties. 

;;; De inhoud van de cel wordt alleen getoond in de formulebalk, 
aangezien er geen enkel cijfersymbool staat. 

 

  Raadpleeg de Help voor een gedetailleerde uitleg over álle symbolen omtrent 
getalopmaak. 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Breng onderstaande gegevens in: 
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3. Selecteer B2:B5; 

Kies in het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN het tabblad GETAL; 
Kies de Categorie AANGEPAST en klik in het invoervak van TYPE en kies 
voor “#.##0,00”. 
Typ na de getalsymbolen nog “ liter” (dus: #.##0,00“ liter”); 
Bevestig; 

4. Selecteer B7:B10; 
Kies in het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN het tabblad GETAL; 
Zorg voor een scheidingsteken, 2 decimalen, een rode kleur voor 
negatieve getallen (voorafgegaan door een minteken) en bevestig; 

5. Kopieer de opmaak van B7 naar B12:B15 (met de verfborstel); 
6. Selecteer B12:B15 indien nodig; 

Kies in het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN het tabblad GETAL; 
Kies de Categorie AANGEPAST en klik in het invoervak van TYPE; 
Doe een aanpassing aan de getalsymbolen: 
#.##0,00 “kg”; [Rood]-#.##0,00 “kg” 
Bevestig; 

7. Je eindresultaat ziet er zo uit: 

 

 

  Maak Oefening 04.01 - Getalopmaak. 
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1.3 Stappenplan 

 Getalnotaties 

• Selecteer de tekst waar je een opmaak wil aan toekennen. 

• Via de opmaakwerkbalk kan je opmaak toekennen door op één van volgende 

knoppen te klikken:  

• Of via het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN kan je eveneens opmaak 
toekennen. 

 Aangepaste getalnotatie 

• Selecteer in het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN het blad GETAL. 

• Kies in de reeks een opmaak die het best aansluit bij de gewenste opmaak. 

• Ga dan naar de optie AANGEPAST en doe in het hokje TYPE de nodige 
aanpassingen. 

 





 

 

Hoofdstuk 2 Celeigenschappen: uitlijnen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• de plaats van de gegevens binnenin een cel bepalen 

2.1 Algemeen 
Binnenin een cel worden de gegevens op een bepaalde plaats in de cel geplaatst of 
uitgelijnd. Standaard wordt numerieke celinhoud rechts uitgelijnd, en tekst links. Als 
je wil afwijken van de standaardmanier van uitlijnen in Excel kan dit door gebruik te 
maken van een aantal knoppen op de opmaakwerkbalk. Sommige van die knoppen 
kan je aan- of uitzetten (de kleur verandert), andere kan je aanklikken: 

 
Je kan ook werken met het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN, waar álle instellingen 
omtrent uitlijnen terug te vinden zijn: 
 

 
 

2.2 Uitlijning 
Op het tabblad UITLIJNING (zie afbeelding) vind je onder Horizontaal de keuze 
Standaard. Dit betekent dat tekst in een cel links wordt uitgelijnd, en numerieke 
waarden rechts. Ook opties als Vullen, Uitvullen en Centreren over selectie vind je 
daar. 
Als je de optie Vullen kiest, vul je de cel volledig met de waarde die je ingevoegd 
hebt. Tik je bijvoorbeeld een letter A in de cel en kies je Vullen, dan wordt de 
volledige cel opgevuld met A’s. 
De optie Uitvullen zorgt ervoor dat de inhoud van de cel over de volledige cel 
gespreid wordt aan de hand van extra spaties tussen de verschillende woorden. Let 
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wel, dit werkt enkel indien je meerdere lijnen tekst in één cel getikt hebt. 
Tot slot is er de mogelijkheid om met Centreren over selectie de inhoud van een cel 
over meerdere cellen te centreren (zonder dat de cellen worden samengevoegd). 
Op het tabblad UITLIJNING zie je een aankruisvakje Terugloop. Hiermee kan je aan-
duiden of de ingevulde tekst binnen de cel al dan niet naar een volgende regel moet 
springen als je de kolombreedte overschrijdt. Dit is zeer praktisch wanneer je een 
langere tekst mooi uitgelijnd wil zien. 
Bij de optie Terugloop moet je wel rekening houden met het feit dat Excel de hoogte 
van de rijen automatisch aanpast. Indien je deze optie terug uitschakelt, gebeurt de 
versmalling van de rij echter niet automatisch. 
 

  Druk op Alt+Enter wanneer je in een cel altijd naar een volgende regel wilt gaan 
(onafhankelijk van de kolombreedte). 

 

  Door in het tabblad UITLIJNING onder Stand het rode ruitje te verslepen, kan je 
celinhoud op zijn kop zetten of schuin uitlijnen. 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
Tik onderstaande gegevens in: 

 
Merk op dat elke celinhoud horizontaal standaard wordt uitgelijnd; 

2. Selecteer A1:B1 en druk op de knop Links uitlijnen; 
Selecteer A2:B2 en druk op de knop Rechts uitlijnen; 
Selecteer A3:B3 en druk op de knop Centreren; 

3. Selecteer rij 1 tot en met 5; 
4. Maak deze rijen iets hoger door een scheidingsteken tussen twee 

rijkoppen wat naar beneden te slepen; 
Merk op dat elke celinhoud verticaal onderaan wordt uitgelijnd; 

5. Selecteer A4:B4; 
6. Kies in het menu bij OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN voor het tabblad 

UITLIJNING. Kies bij TEKSTUITLIJNING - VERTICAAL voor Boven en bevestig;
7. Voeg vóór de A-kolom een nieuwe kolom toe; 

Voeg vóór de eerste rij een nieuwe rij in; 
Maak deze nieuwe eerste rij hoger; 

8. Tik in de cel A1 UITLIJNEN; 
9. Selecteer A1:C1 en druk op de knop Samenvoegen en centreren; 

10. Kies in het menu bij OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN voor het tabblad 
UITLIJNING. Kies bij TEKSTUITLIJNING, VERTICAAL voor Gecentreerd en 
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bevestig; 
11. Tik in de cel A2 horizontaal; 

Tik in de cel A5 verticaal; 
12. Selecteer A2:A4 en druk op de knop Samenvoegen en centreren; 
13. Kies bij OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN voor het tabblad UITLIJNING; 

Kies bij TEKSTUITLIJNING, VERTICAAL voor Gecentreerd en 
sleep het rode ruitje bij STAND naar boven; Bevestig; 

14. Klik in de standaardwerkbalk op de knop met de verfborstel  Opmaak 
kopiëren/plakken. Merk op dat de aanwijzer anders wordt; 

15. Sleep over de cellen A5:A6; 
Merk op dat deze cellen dezelfde opmaak krijgen als A2:A4; 

16. Dubbelklik op het scheidingsteken tussen kolomkop A en B; 
Je bekomt onderstaand resultaat: 

 
17. Sluit de werkmap zonder op te slaan. 
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2.3 Stappenplan 

 Algemeen: uitlijnen 

• Selecteer de gegevens die uitgelijnd moeten worden. 

• Via de opmaakwerkbalk kan je uitlijnen door op één van de knoppen LINKS 
UITLIJNEN, CENTREREN of RECHTS UITLIJNEN te klikken. 

• Om via het menu uit te lijnen ga je naar OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN. 

 Tekst horizontaal uitlijnen 

• Onder TEKSTUITLIJNING kies je HORIZONTAAL. 

• Kies LINKS, RECHTS of GECENTREERD om tekst links uit te lijnen, rechts uit te 
lijnen of te centreren. 

• Kies VULLEN om de cel volledig te vullen met de ingevoerde waarde. 

• Kies UITVULLEN om de celinhoud over de volledige breedte te spreiden. 

 Tekst verticaal uitlijnen 

• Onder TEKSTUITLIJNING kies je VERTICAAL. 

• Kies GECENTREERD om tekst verticaal te centreren. 

 Tekstterugloop 

• Onder TEKSTCONFIGURATIE vink je TERUGLOOP aan zodat de tekst naar de 
volgende regel springt als de celbreedte bereikt wordt. 

 



 

 

Hoofdstuk 3 Celeigenschappen: lettertype 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• het lettertype voor een cel (of een deel van een cel) kiezen 
• de lettergrootte bepalen 
• andere effecten instellen (letterkleur, onderlijnen…) 
 
Een aantal knoppen op de opmaakwerkbalk hebben te maken met het lettertype. 
Sommige ervan kan je aan- of uitzetten (de kleur verandert), andere kan je 
aanklikken: 

 
Je kan ook werken met het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN, waar álle instellingen 
omtrent lettertype terug te vinden zijn: 
 

 
 

  Het standaard lettertype en de standaard tekengrootte van nieuwe werkmappen kan 
je instellen via EXTRA - OPTIES - ALGEMEEN 

 

  Met INVOEGEN - SYMBOOL kan je allerlei tekens invoegen die niet op je klavier staan.

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Tik onderstaande gegevens in: 
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3. Selecteer A2; 

Kies met de knoppen van de opmaak werkbalk voor Arial en een 
puntgrootte 10 (mocht dit niet het geval zijn); 

4. Selecteer A3; 
Kies met de knop van de opmaakwerkbalk voor 14 punten; 
Druk de knop Vet in; 

5. Sleep op de scheiding tussen kolomkop A en B om de A-kolom breder 
te maken; 

6. Selecteer A4 en kies via de opmaakwerkbalk het juiste lettertype; 
Tik in de knop Tekengrootte zelf een puntgrootte 13 in; 

7. Selecteer A5; 
Kies met de knoppen van de opmaakwerkbalk lettertype, tekengrootte, 
cursief en letterkleur; 

8. Selecteer A6; 
Ga naar OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN en selecteer het tabblad 
LETTERTYPE; 
Kies voor Times New Roman, standaard, puntgrootte 12; 
Kies bij ONDERSTREPEN voor Dubbel; 

9. Selecteer A7 en kies het juiste lettertype; 
10. Selecteer A8 en kies lettertype, tekengrootte en letterkleur; 
11. Selecteer A1 en kies een puntgrootte 14; 
12. Dubbelklik in het woord lettertypes om het te selecteren; 

Druk de knop Vet in en kies een blauwe letterkleur; 
Bevestig de bewerking; 

13. Sleep op de scheiding tussen rijkop 1 en 2 om de eerste rij hoger te 
maken; 

14. Selecteer A1; 
Ga naar OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN en selecteer het blad UITLIJNING; 
Kies bij TEKSTUITLIJNING, VERTICAAL voor Boven; 

15. Je bekomt volgend resultaat: 
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16. Sluit af zonder op te slaan. 

 

 





 

 

Hoofdstuk 4 Celeigenschappen: rand en patronen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• randen rond cel(bereiken) plaatsen/verwijderen 
• stijl en kleur van de randen bepalen 
• opvulkleur en patronen van de cellen instellen 

4.1 Randen plaatsen via het menu 
Alle cellen in een werkblad zijn voorzien van ‘rasterlijnen’. Deze rasterlijnen helpen je 
om een bepaalde cel terug te vinden of aan te duiden. 
Daarnaast kan je het werk nog overzichtelijker maken door de geselecteerde cellen 
nog eens te voorzien van een volledig of gedeeltelijk kader (randen). 
Dit kan via het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN - RAND: 
 

 

Kies telkens eerst de gewenste stijl en kleur 
en klik daarna op één van de knoppen in het 
dialoogvenster. 

Je kan eveneens in het Tekstkader op de 
gewenste plaats randen aan- of uitklikken. 

Of het Tekstkader al dan niet binnenlijnen 
toont hangt af van je selectie. 

 

  De rasterlijnen op je scherm kan je aan- of afzetten. Dit doe je door onder EXTRA -
 OPTIES - WEERGAVE bij Vensteropties de checkbox naast Rasterlijnen al dan niet 
aan te kruisen. 

 

  De rasterlijnen op je scherm kan je ook afdrukken. Dit doe je door onder BESTAND -
 PAGINA-INSTELLING… - BLAD bij Afdrukken de optie Rasterlijnen aan te vinken. 

 

4.2 Randen tekenen via de werkbalk Randopmaak 
Op de opmaakwerkbalk vind je rechts de knop Werkbalk Randopmaak: 
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Je kan daarmee voor de geselecteerde cel(len)/bereik(en) de randen tekenen die 
laatst werden geplaatst. Druk je echter op het pijltje dan krijg je meer knoppen te 
zien. Bovendien kan je slepen op het blauwe lijntje om het menu zwevend te maken 
(= het kadertje permanent op je scherm te plaatsen): 

 

Selecteer eerst één cel, één bereik of diverse cellen of bereiken. 

Klik nadien op de gewenste knop om de randen te tekenen. 

 
Deze werkbalk bekom je door in het vorige kadertje te kiezen voor 
Randen tekenen… 

Kies eerst je lijnstijl en je lijnkleur (laatste knoppen). 

Bepaal dan met de eerste knop of je enkel een buitenrand of een 
raster wilt (het symbool van de aanwijzer verandert!). 

Sleep nu pas over de cellen waarop je dit wil toepassen (dit kan 
meer dan eens). 
Druk op Esc als je klaar bent. 

 

4.3 Patronen 
Je kan cel(len) opvullen met een kleur. Dit kan je doen met de knop Opvulkleur  
die je rechts terugvindt op de opmaakwerkbalk. De laatst gebruikte kleur wordt 
getoond, je kan met het pijltje de andere kleuren opvragen en toepassen. 
Kleuren kan ook via het menu OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN - PATRONEN. In dit 
dialoogvenster heb je bovendien nog de mogelijkheid een of ander patroon toe te 
kennen aan een cel: 
 

 
 



Excel 2003 Opmaak 19 

 

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

 
3. Selecteer de cellen B2:D2 en ga naar OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN; 

Ga naar het tabblad UITLIJNING; 
Kies bij tekstuitlijning Verticaal Boven; 
Vink bij tekstconfiguratie Terugloop aan; 
Bevestig; 

4. Selecteer B2; 
Selecteer (inclusief BTW); 
Druk op de knop Cursief; 
Bevestig je bewerking; 

5. Selecteer B3:C6; 
Kies voor een getalopmaak met het € symbool ervoor (zonder 
decimalen); 

6. Selecteer D3 en maak de formule: =(B3-C3)/B3; 
Bevestig je invoer door te klikken op de knop met het groene vinkje; 
Druk op de knop Procentnotatie; 

7. Kopieer de formule met de vulgreep naar de cellen D4:D6; 
8. Selecteer A1:D1; 

Druk op de knop Samenvoegen en centreren; 
Kies een puntgrootte 14, vet en groene letterkleur; 

9. Selecteer de 2 bereiken A2:D2 en A3:D6 (denk aan de Ctrl-toets); 
Ga naar OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN en kies het tabblad RAND; 

10. Selecteer als stijl een dubbele rand in een groene kleur; 
Klik nu op de knop Omtrek; 

11. Selecteer als stijl een stippellijn in een groene kleur; 
Klik op de knop Verticale binnenlijn; 

12. Bevestig met Enter of OK; 
Je bekomt dit: 

 
13. Sla op als Fototoestellen en sluit de map. 
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  Maak uit de oefenmap Oefening 04.02 - Opmaak. 



 

 

Hoofdstuk 5 AutoOpmaak 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• een automatische opmaak uit Excel te kiezen  
 
Onder OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN kan je zelf alle aspecten van opmaak instellen. 
Maar je kan tijd besparen door één van de opmaken te kiezen die Excel voorziet 
onder OPMAAK - AUTOOPMAAK. Als je in het dialoogkader op de knop OPTIES klikt, krijg 
je het volledige kader (zoals hier afgebeeld): 
 

 
 

Onderaan in het menu kan je eventueel zaken uitvinken. 
 

  Eén cel in het gebied selecteren is voldoende om de opmaak toe te passen op het 
volledige gebied (= een aangesloten bereik van niet-lege cellen). 

 

 1. Open de map 04.00 - Rapport; 
2. Selecteer één willekeurige cel in het gebied A1:I16; 
3. Ga naar OPMAAK - AUTOOPMAAK; 

Kies 3D-effect 1 en druk op OK; 
4. Test nog enkele andere opmaken uit; 
5. Selecteer het ganse gebied; 
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6. Ga naar BEWERKEN - WISSEN - OPMAAK; 
7. Ga naar OPMAAK - AUTOOPMAAK; 
8. Test enkele opmaken uit; 

Pas de getalopmaken zelf aan via OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN; 
9. Sluit de map zonder op te slaan. 



 

 

Hoofdstuk 6 Voorwaardelijke opmaak 

Na het doornemen van dit hoofdstuk kan je 

• de opmaak van cellen afhankelijk maken van voorwaarde(n).  

6.1 De celwaarde bepaalt de opmaak 
Je kan de opmaak van cellen zelf instellen via celeigenschappen. Maar je kan een 
opmaak ook laten afhangen van de celinhoud. Je zou bijvoorbeeld in een reeks 
datums alle voorbije datums willen kleuren, of in een reeks getallen alles kleuren wat 
een bepaalde waarde overschrijdt… 
In deze gevallen kies je (na selectie van de cellen) voor de menuoptie OPMAAK en 
voor VOORWAARDELIJKE OPMAAK…: 
 

 
 
Je bepaalt er de voorwaarde(n) waaraan de celinhoud moet voldoen. Behalve tussen 
heb je nog andere mogelijkheden (groter dan, kleiner dan…). In de invoervakjes 
ernaast kan je getallen of tekst invullen, maar ook celadressen (absoluut of relatief) 
en zelfs formules. 
Als je klikt op de knop OPMAAK… krijg je de kans te bepalen wat Lettertype, Rand of 
Patronen moeten zijn als aan de voorwaarde wordt voldaan. 
Merk op dat de knop TOEVOEGEN>> toelaat Voorwaarde2 en Voorwaarde3 toe te 
voegen. 
 

 1. Open de map 04.00 - Rapport; 
De bedoeling is cellen met een percentage onder de helft te kleuren; 

2. Selecteer het bereik I6:I15 (de percentages); 
3. Kies in het menu voor OPMAAK - VOORWAARDELIJKE OPMAAK…; 
4. Elke geselecteerde cel onder de 50% moet in kleur; 

Vul daarom in zoals in het kader en kies onder OPMAAK… een rode 
opvulkleur en witte letters: 
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5. Druk op OK; 
6. Test uit door andere punten in te vullen voor de vakken; 
7. Selecteer opnieuw het bereik I6:I15; 

Kies in het menu voor OPMAAK - VOORWAARDELIJKE OPMAAK… 
Druk op de knop VERWIJDEREN…; 
Kruis VOORWAARDE1 aan en druk op OK en nogmaals OK; 

8. Alle cellen met onvoldoende punten voor een vak moeten gekleurd 
worden; 
Selecteer het bereik C6:G15 (het puntengebied): 

9. Kies in het menu voor OPMAAK - VOORWAARDELIJKE OPMAAK…; 
10. Kijk na of C6 je actieve cel is. In het dialoogkader moet je immers 

verwijzen naar de cel met de maximum punten voor een vak (in dit 
voorbeeld C5 aangezien de actieve cel in de C-kolom staat); 
Vul in en kies onder OPMAAK… een rode opvulkleur en witte letters: 
 

 
Let op de gemengde celadressering! 

11. Druk op OK; 
Alle vakresultaten onder de helft worden gekleurd; 

12. Test uit door andere punten in te vullen voor de vakken; 
Wijzig ook eens C5 in 20 en merk op dat iedereen nu onvoldoende 
heeft voor dat vak; 

13. Selecteer bijvoorbeeld ook eens de cel F8 en ga naar OPMAAK - 
VOORWAARDELIJKE OPMAAK… 
Merk op dat de celverwijzing in het kader correct werd aangepast; 

14. Sluit de map zonder op te slaan. 
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6.2 Voorwaarde afhankelijk van een niet-actieve cel 
In het geval de gewenste opmaak niet afhankelijk is van de (gehele) celwaarde zal je 
in het dialoogvenster van het menu OPMAAK - VOORWAARDELIJKE OPMAAK… moeten 
kiezen voor FORMULE IS: 

 

In een dergelijk geval geef je de formule in zoals ze past voor de actieve cel. Als de 
celverwijzingen juist zijn wat absoluut en relatief betreft zal de formule correct werken 
voor álle geselecteerde cellen. 
De formule bestaat steeds uit twee delen: de cel waarop je wil testen en de 
voorwaarde waaraan ze moet voldoen. Een dergelijke formule is een logische 
formule die resulteert in WAAR of ONWAAR.  
 

 1. Open de map 04.00 - Rapport; 
De rij van de cursist met de hoogste punten moet gekleurd worden. 

2. Selecteer het bereik A6:I15 (alle gegevens van de cursisten); 
3. Kies in het menu voor OPMAAK - VOORWAARDELIJKE OPMAAK…; 
4. Kijk na of A6 je actieve cel is; 

In dat geval moet het dialoogkader ingevuld worden om te bepalen 
wanneer de zesde rij in kleur moet komen. Daarvoor is niet A6 
bepalend maar wel I6. Als I6 het hoogste percentage is van alle 
percentages, moet de gewenste kleur toegepast worden; 
Vul in zoals hieronder en kies onder OPMAAK… een lichtgele opvulkleur:
 

 
Let op de juiste dollartekens; 

5. Druk op OK; 
De beste van de klas komt in kleur; 

6. Test uit door andere punten in te vullen voor de vakken; 
7. Sluit de map zonder op te slaan. 
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  Als je niet meer zeker bent van een functie, probeer ze dan eerst uit in een lege cel 
vooraleer ze in te typen bij VOORWAARDELIJKE OPMAAK… 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 04.03 - Voorwaardelijke opmaak. 

Maak uit de oefenmap alle herhalingsoefeningen. 

Maak uit de oefenmap een aantal van de ‘overkoepelende’ oefeningen. 
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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 Wiskunde & Trigonometrie 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om  

• de belangrijkste wiskundige functies toe te passen.        
 

1.1 De functie SOM 
 
=SOM(getal1;getal2;...) 
Telt getallen op binnen één of meerdere celbereiken. 
 
Argumenten 

getal1; getal2; ... 
De getallen die moeten worden opgeteld. Het aantal argumenten is beperkt tot 
30. Als argument kan je zowel getallen, celverwijzingen als celbereiken opgeven. 
Lege cellen, logische waarden, tekst of foutwaarden in het argumentenbereik 
worden genegeerd. 

 

Bovenstaande figuur is opgebouwd uit 2 delen die beiden hetzelfde werkblad 
voorstellen. Het bovenste deel geeft het werkblad met de resultaten van de formules 
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. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in cel A1 het getal 120, in cel A2 het getal 113, in cel A3 het 

getal -7,5, en in cel B1 het getal 55; 
3. Plaats in cel C1 de formule =SOM(A1:A3;B1)  

(het resultaat is 280,5); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Als alternatief voor de functie SOM() kan je de operator "+" gebruiken. 
Wanneer veel getallen moeten opgeteld worden, resulteert de functie SOM() 
meestal in veel kortere formules dan de operator "+". De twee onderstaande 
formules voeren dezelfde berekening uit. 
 
= SOM(A1:A10) 
 
= A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10  

 

  Je kan ook snel getallen optellen via de knop          AUTOSOM op de werkbalk 
STANDAARD.  

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.01 - Evaluatie. 

 
 

1.2 De functie PRODUCT 
 
=PRODUCT(getal1;getal2;...) 
Vermenigvuldigt getallen binnen één of meerdere celbereiken. 
 
Argumenten 

getal1; getal2; ... 
De getallen die moeten worden vermenigvuldigd. Het aantal argumenten is 
beperkt tot 30. Je kan zowel getallen, celverwijzingen als celbereiken opgeven. 
Lege cellen, logische waarden, tekst of foutwaarden in het argumentenbereik 
worden genegeerd. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in cel A1 het getal 2, in cel A2 het getal 4, in cel B1 het getal 2 

en in cel B2 het getal 5; 
3. Plaats in cel C1 de formule =PRODUCT(A1:A2;B1:B2) (het resultaat 

is 80); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Als alternatief voor de functie PRODUCT() kan je de operator "*" (sterretje) 
gebruiken. De twee onderstaande formules voeren dezelfde berekening uit. 
 
=PRODUCT(A1;A5)   
 
= A1*A5   

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.01 - Dvd 

 
 

1.3 De functie AFRONDEN 
 
=AFRONDEN(getal;aantal-decimalen) 
Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Bij deze functie worden de 
algemeen geldende regels voor het afronden toegepast (vanaf 0,5 wordt naar boven 
afgerond). 
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Argumenten 

1. getal 
Het getal of het getal als resultaat van een formule dat moet worden afgerond. 

2. aantal-decimalen 
Het aantal decimalen waarop het getal moet worden afgerond.  Wordt voor dit 
argument de waarde nul opgegeven, zal worden afgerond op het 
dichtstbijzijnde gehele getal.  
 

 

 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in cel A1 het getal 8,38786; 
3. Plaats in cel B1 de formule =AFRONDEN(A1;2) 

(Het resultaat is 8,39); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren; 
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  Wanneer voor het argument "aantal-decimalen” een negatief getal wordt 
opgegeven, kan het getal worden afgerond op tientallen (-1), honderdtallen 
(-2), duizendtallen (-3), enz.... 
In onderstaande voorbeelden bevat de cel A1 het getal 32745,36: 
 
= AFRONDEN(A1;-1) = 32750 
= AFRONDEN(A1;-2) = 32700 
= AFRONDEN(A1;-3) = 33000 
= AFRONDEN(A1;-4) = 30000  

 

  Het getal dat moet worden afgerond kan ook een resultaat van een formule 
zijn bijvoorbeeld: 
 
=AFRONDEN(A10*B3;1) 

 

  Indien je via de menuoptie OPMAAK – CELEIGENSCHAPPEN - GETAL het aantal 
decimalen groter instelt dan waarop je afrondt, wordt er aangevuld met nullen. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.01 - Afronden. 

 
 

1.3.1 Aanverwante functies 

=AFRONDEN.BENEDEN(getal;significantie) Rondt een getal naar beneden af, 
op het dichtstbijzijnde veelvoud 
van significantie (= veelvoud 
waarop wordt afgerond). 

=AFRONDEN.BOVEN(getal;significantie) Rondt een getal naar boven af, 
verder van nul af, op het 
dichtstbijzijnde veelvoud van 
significantie (= veelvoud waarop 
wordt afgerond) 

=AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(getal;aantal-
decimalen) 

Rondt een getal naar beneden af. 

=AFRONDEN.NAAR.BOVEN(getal;aantal-decimalen) Rondt een getal naar boven af, 
verder van nul af.  
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1.4 De functie GEHEEL 
 
=GEHEEL(getal;aantal-decimalen) 
Converteert een decimaal getal naar een geheel getal door het decimale deel te 
verwijderen.  Gehele getallen worden door deze functie niet gewijzigd. 
 
Argumenten 

1. getal 
Het getal dat geconverteerd moet worden naar een geheel getal. 
 

2. aantal-decimalen (optioneel) 
Hiermee kan het aantal decimalen dat moet worden behouden, worden 
opgegeven, m.a.w. hoe nauwkeurig er moet worden afgekapt. In dit geval 
wordt er niet geconverteerd naar een geheel getal zodat we in feite aan de 
uiteindelijke bedoeling van deze functie voorbijgaan.  Wanneer deze tweede 
parameter wordt weggelaten, wordt de standaardwaarde van 0 decimalen 
gebruikt. Dit betekent dat alles na de komma zal worden afgekapt. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 

2. Typ in cel A1 het getal 8,336; 

3. Plaats in cel B1 de formule =GEHEEL(A1)  
(het resultaat is 8); 

4. Plaats in cel B2 de formule =GEHEEL(A1;2)  
(het resultaat is 8,33); 

5. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 
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1.4.1 Aanverwante functies 

=INTEGER(getal) kan ook gebruikt worden om getallen naar gehele waarden te 
converteren. Deze functie rondt een getal naar beneden af op het 
dichtstbijzijnde gehele getal. Voor positieve getallen geven de functies 
GEHEEL() en INTEGER() dezelfde resultaten. Pas wanneer met 
negatieve getallen wordt gewerkt, worden de verschillen tussen beide 
functies merkbaar. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.01 - Wiskundige functies 

 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.01 - Gehele waarde. 





 

 

Hoofdstuk 2 Statistische functies 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om  

• de belangrijkste statistische functies toe te passen. 
 

2.1 De functie GEMIDDELDE 
 
=GEMIDDELDE(getal1;getal2;...) 
Berekent het rekenkundige gemiddelde van getallen.  
 
Argumenten 

getal1; getal2;... 
De getallen waarvan het gemiddelde moet worden berekend. Het aantal 
argumenten is beperkt tot 30. Je kan zowel getallen, celverwijzingen als 
celbereiken opgeven. Lege cellen, logische waarden of tekst in het 
argumentenbereik worden genegeerd.  Cellen met de waarde 0 worden echter 
wel in de berekening opgenomen. 

 

 

 

 



12 Functies Excel 2003 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in cel A1 het getal 24, in cel A2 het getal 12, in cel A3 het getal

3 en in cel A4 het getal 0; 
3. Plaats in cel B1 de formule =GEMIDDELDE(A1:A3)  

(het resultaat is 13); 
4. Plaats in cel B2 de formule =GEMIDDELDE(A1:A4)  

(het resultaat is 9,75); 
5. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Let op, wanneer de optie NULWAARDEN (EXTRA - OPTIES - WEERGAVE) staat 
uitgevinkt worden nulwaarden niet weergegeven en lijkt het alsof deze cellen 
leeg zijn terwijl ze toch worden gebruikt in de berekening van het gemiddelde. 

 

  Het gemiddelde kan je ook manueel berekenen door alle getallen op te tellen 
en vervolgens de som te delen door het aantal getallen. Wanneer het 
gemiddelde van veel getallen moet berekend worden, resulteert de functie 
GEMIDDELDE() meestal in een veel kortere formule. De twee onderstaande 
formules voeren dezelfde berekening uit (op voorwaarde dat alle cellen een 
getal bevatten).  
 
= GEMIDDELDE(A1:A10)   
 
= (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10) / 10 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.02 - Gemiddelde. 

 
 

2.2 De functie AANTAL 
 
=AANTAL(waarde1;waarde2;...) 
Telt het aantal cellen dat numerieke waarden (getallen) bevat.  
 
Argumenten 

waarde1; waarde2; ... 
De waarden waarvan het aantal getallen moet worden berekend. Het aantal 
argumenten is beperkt tot 30. Argumenten die getallen, datums of getallen in 
tekstopmaak bevatten, worden geteld. Lege cellen, logische waarden, tekst of 
foutwaarden in het argumentenbereik worden genegeerd.  Cellen met de waarde 
0 worden echter wel in de berekening opgenomen. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ de onderstaande waarden in (cel E1 is leeg) ; 

 
 
 
 

3. Plaats in cel A2 de formule =AANTAL(A1:F1) 
(het resultaat is 4); 

4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

2.2.1 Aanverwante functies 

=AANTALARG(waarde1;waarde2;...) Telt het aantal waarden, m.a.w. telt het 
aantal niet-lege cellen.  

=AANTAL.LEGE.CELLEN(bereik) Telt het aantal lege cellen in het opgegeven 
bereik. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.02 - Werknemers. 
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2.3 De functie RANG 
 
=RANG(getal;verw;volgorde) 
Geeft de rang weer van een getal in een bereik met getallen en dit volgens de 
grootte van de getallen.  
 
Argumenten 

2. getal 
Het getal waarvan je de rang wenst te bepalen in een bereik met getallen. 

3. verw 
is een bereik of een verwijzing naar een bereik met getallen. 

4. volgorde (optioneel) 
een getal dat aangeeft hoe de rang moet worden bepaald. Is dit het getal 0 of 
weggelaten dan wordt er in aflopende volgorde gesorteerd en bij een ander 
getal in oplopende volgorde. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ de onderstaande getallen in; 

 
 
 

3. Plaats in cel A2 de formule =RANG(C1;A1:E1)  
(het resultaat is 3); 

4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 
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  Identieke getallen krijgen dezelfde rang. Door identieke getallen in een lijst 
wordt een rang overgeslagen en krijgen getallen na de identieke getallen een 
daaropvolgende rang. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.02 - Rang. 

 
 

2.4 De functie MIN 
 
=MIN(getal1;getal2;...) 
Bepaalt de kleinste waarde in een reeks getallen.  
 
Argumenten 

1. getal1;getal2;... 
De getallen waarvan de kleinste waarde moet worden bepaald. Het aantal 
argumenten is beperkt tot 30. Met lege cellen, logische waarden of tekst wordt 
geen rekening gehouden. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ de onderstaande waarden in. Van sommige deelnemers zijn nog 

geen gegevens opgevraagd en worden de cellen niet ingevuld; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Plaats in cel A9 de formule =MIN(B2:B7)voor het gewicht van de 

lichtste deelnemer (Het resultaat is 55); 
4. Plaats in cel A10 de formule =MIN(C2:C7) voor de lengte van de 

kleinste deelnemer (Het resultaat is 170); 
5. Plaats in cel A11 de formule =MIN(D2:D7) voor de laagste score (Het 

resultaat is 0); 
6. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Indien geen enkel argument een getal bevat, zal het resultaat van de functie 
MIN() gelijk zijn aan 0. 

 
 

2.4.1 Aanverwante functies 

=MAX(getal1;getal2;...) Bepaalt de grootste waarde in een reeks getallen. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.02 - Inwoners. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.02 - Kwis. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.02 - Statistische functies. 

 



 

 

Hoofdstuk 3 Tekstfuncties 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om  

• de weergave van tekst te wijzigen. 
 

3.1 De functie HOOFDLETTERS 
 
=HOOFDLETTERS(tekst) 
Zet tekst om naar hoofdletters. 
 
Argumenten 

1. tekst 
De tekst die naar hoofdletters moet worden omgezet. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 het woord vdab (in kleine letters); 
3. Plaats in cel A2 de formule =HOOFDLETTERS(A1)(het resultaat is 

“VDAB” in hoofdletters); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

 

  Als argument kan een celverwijzing naar één cel of een tekenreeks (tussen 
aanhalingstekens) worden opgegeven. 
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  Teksten die reeds in hoofdletters staan worden door de functie 
HOOFDLETTERS() niet gewijzigd. 

 

  Getallen, datums en tijden worden door de functie HOOFDLETTERS() 
omgezet naar tekst. 

 

3.1.1 Aanverwante functies 

=KLEINE.LETTERS(tekst) Zet tekst om naar kleine letters. 

=BEGINLETTERS(tekst) Zet in de opgegeven tekenreeks, de eerste letter en elke 
andere letter die volgt op een ander teken dan een letter, 
om in een hoofdletter. Alle andere letters van de 
tekenreeks worden omgezet in kleine letters. 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.03 - Personeel. 

 

 

3.2 De functie LENGTE 
 
=LENGTE(tekst) 
Geeft als resultaat het aantal karakters van een tekst (met andere woorden berekent 
de lengte van een tekst). 
 
 
Argumenten 

1. tekst 
De tekst waarvan het aantal karakters moet worden berekend. Spaties in de 
tekst worden ook als karakters beschouwd. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 het woord autobandventieldopje; 
3. Plaats in cel A2 de formule =LENGTE(A1) (het resultaat is “20”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Voor het argument "tekst" kan een celverwijzing naar één cel of een 
tekenreeks (tussen aanhalingstekens) worden opgegeven.  

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.03 - Lengte. 

 
 
 

3.3 De functie LINKS 
 
=LINKS(tekst;aantal-tekens) 
Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters links uit de tekenreeks. 
 
Argumenten 

1. tekst 
De tekst waaruit links een aantal karakters moet worden gehaald. 

2. aantal-tekens (optioneel) 
Het aantal karakters dat links uit de tekenreeks moeten worden gehaald. 
Wordt voor dit argument een negatieve waarde opgegeven zal de functie 
resulteren in een foutwaarde. Indien dit argument wordt weggelaten krijgt deze 
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de standaardwaarde "1". In dit geval wordt enkel het meest linkse karakter uit 
de tekenreeks opgehaald. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 het rijksregisternummer 121274 123 12 ; 
3. Plaats in cel A2 de formule =LINKS(A1;6) (het resultaat is “121274”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Indien het argument "Aantal-tekens" groter is dan het totaal aantal karakters 
van de tekenreeks zal het resultaat van de functie de volledige tekst bevatten. 

 
 

3.3.1 Aanverwante functies 

=RECHTS(tekst;aantal-tekens) Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters 
rechts uit de tekenreeks. 
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3.4 De functie DEEL 
 
=DEEL(tekst;begin_getal;aantal-tekens) 
Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters uit de tekst beginnend bij de 
opgegeven positie. 
 
Argumenten 

1. tekst 
De tekst waaruit de karakters moeten worden opgehaald. 

2. begin_getal 
Een getal dat de beginpositie weergeeft van het eerste karakter dat uit de 
tekst moet worden opgehaald. Het meest linkse karakter van de tekst heeft als 
beginpositie het getal 1, het tweede karakter de beginpositie 2, enz....  Wordt 
voor dit argument een negatieve waarde opgegeven, zal de functie resulteren 
in een foutwaarde. 

3. aantal-tekens 
Het aantal karakters dat uit de tekst moet worden opgehaald. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ onderstaande gegevens in; 

 

 
 

3. Plaats in cel B2 de formule =DEEL(A2;6;13) om enkel het 
cijfergedeelte uit het ISBN-nummer te bekomen (het resultaat is “90 430 
0499 5”); 

4. Kopieer de formule van B2 naar de cellen B3 tot en met B5; 
5. Plaats in cel C2 de formule =DEEL(A2;18;1)om het laatste cijfer 

(controlecijfer) van het ISBN-nummer te bekomen (het resultaat is “5”); 
6. Kopieer de formule in C2 naar de cellen C3 tot en met C5; 
7. Vergelijk jouw resultaat met onderstaand voorbeeld: 

 

 
 

8. Bewaar de werkmap onder de naam ‘ISBN’. 

 

  Indien het argument "Begin_getal" groter is dan het totaal aantal karakters 
van de tekst zal de functie resulteren in een lege tekststring (""). 

 

  Indien de argumenten "Begin_getal" en "aantal-tekens" samen groter zijn dan 
het totaal aantal karakters van de tekst zal de functie de tekens vanaf de 
beginpositie tot het einde van de tekenreeks weergeven. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.03 - Codes. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.03 – Adresgegevens. 
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3.5 De functie TEKST.SAMENVOEGEN 
 
=TEKST.SAMENVOEGEN(Tekst1;Tekst2;...) 
Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekst. 
 
Argumenten 

1. Tekst1; Tekst2;.. 
De teksten die tot één tekst moeten worden samengevoegd. Het aantal 
argumenten is beperkt tot 30. 

 

 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ onderstaande gegevens in; 

 

 
 

3. Plaats in cel C2 de formule  
=TEKST.SAMENVOEGEN(A2;".";B2;"@";"bestuur.be") (het 
resultaat is “An.Vervloet@bestuur.be”); 

4. Kopieer de formule in cel C2 naar de cellen C3 tot en met C5; 
5. Bewaar de werkmap onder de naam ‘emailadres’. 
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  De argumenten kunnen tekenreeksen, getallen of verwijzingen naar één cel 
zijn. 

 

  De tekenreeksen moeten tussen aanhalingstekens geplaatst worden, 
celverwijzingen niet. Om spaties tussen de verschillende tekstfragmenten in te 
voegen kan een spatie tussen aanhalingstekens (" ") worden gebruikt. 

 

  Als alternatief voor de functie TEKST.SAMENVOEGEN() kan je de operator 
"&" gebruiken. 
De formule =A1&"beeld"&A2 in cel A4 geeft ook “computerbeeldscherm” 
als resultaat (met in A1 het woord “computer” en in A2 het woord “scherm”). 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.03 - Geduld. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.03 - Tekstfuncties. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 4 Datum & Tijd 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om  

• de belangrijkste datum- en tijdfuncties toe te passen. 
Bij de volgende functies wordt de standaardopmaak van de cel waarin je een datum- 
of tijdfunctie toepast, aangepast naar een datumopmaak. Via de menuoptie OPMAAK 
– CELEIGENSCHAPPEN kan je de opmaak aanpassen volgens je wensen. 

4.1 De functie VANDAAG 
 
=VANDAAG() 
Geeft als resultaat de huidige datum.  
 
Argumenten 

De functie VANDAAG() heeft geen argumenten. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Plaats in A1 de formule =VANDAAG() (de huidige datum wordt 

weergegeven); 
3. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Omdat Excel achter de schermen datums omzet naar gewone getallen kan 
met datums ook gerekend worden. 
 
- De formule "=VANDAAG() - 1" geeft de datum van gisteren. 
- De formule "=VANDAAG() + 1" geeft de datum van morgen. 

 

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

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.04 - Inschrijving. 
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4.2 De functie NU 
 
=NU() 
Geeft als resultaat de huidige datum en tijd. 
 
Argumenten 

De functie NU() heeft geen argumenten. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Plaats in A1 de formule =NU() (de huidige datum en tijd worden 

weergegeven); 
3. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

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

 

  De functie NU() wordt alleen uitgevoerd wanneer het werkblad wordt 
berekend. Het resultaat van de functie wordt dus niet voortdurend bijgewerkt. 

 

  Omdat Excel achter de schermen datums omzet naar gewone getallen kan 
met datums ook gerekend worden. 
 
- De formule "=NU() + 1" geeft de datum van morgen (het uur blijft hetzelfde) 
- De formule "=NU() + 1/24" geeft dezelfde datum maar één uur verder. 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.04 - Nu. 
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4.3 De functie DAG 
 
=DAG(Datum) 
Geeft als resultaat de dag (getal tussen 1 en 31) van de opgegeven datum. 
 
Argumenten 

1. Datum 
De datum waarvan de dag moet worden berekend.  

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 de datum 21/05/1981; 
3. Plaats in A2 de formule =DAG(A1) (het resultaat is “21”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Omdat Excel achter de schermen datums converteert naar gewone getallen 
kan voor het argument "Datum" ook een serieel getal worden opgegeven. De 
twee onderstaande formules geven hetzelfde resultaat (1 januari 1900 komt in 
Excel immers overeen met het serieel getal 1). 
 
=DAG("1-1-1900")  
 
=DAG(1) 
 
 
Om te achterhalen welk serieel getal bij een bepaalde datum hoort kan je de 
datum intypen in een cel en er vervolgens de opmaak "Getal" aan geven. 

 

  Als je voor het argument rechtstreeks een datum ingetypt, moet deze tussen 
aanhalingstekens worden geplaatst. 
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4.4  De functie WEEKDAG 
 
=WEEKDAG(Datum;Type_getal) 
Geeft als resultaat de dag van de week (standaard een getal tussen 1 en 7) voor de 
opgegeven datum. 
 
Argumenten 

1. Datum 
De datum waarvan de weekdag moet worden berekend. Wanneer voor dit 
argument rechtstreeks een datum wordt ingetypt, moet deze tussen 
aanhalingstekens worden geplaatst. 

2. Type_getal (optioneel) 
Een getal (1, 2 of 3) dat aangeeft welke weekdag met welk resultaat van de 
functie WEEKDAG() overeenkomt. 

Type_getal = 1 1 = Zondag, 2 = Maandag, ......., 7 = Zaterdag 

Type_getal = 2 1 = Maandag, 2 = Dinsdag, ......., 7 = Zondag 

Type_getal = 3 0 = Maandag, 1 = Maandag, ......., 6 = Zondag 

 

 
 

 
 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 de datum 21/05/1981; 
3. Plaats in A2 de formule =DAG(A1) (het resultaat is “21”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 
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  Omdat Excel achter de schermen datums converteert naar gewone getallen 
kan voor het argument "Datum" ook een serieel getal worden opgegeven. De 
twee onderstaande formules geven hetzelfde resultaat (1 januari 1900 komt in 
Excel immers overeen met het serieel getal 1). 
 
=WEEKDAG("1-1-1900") 
 
=WEEKDAG(1) 
 
 
Om te achterhalen welk serieel getal bij een bepaalde datum hoort kan je de 
datum intypen in een cel en er vervolgens de opmaak "Getal" aan geven. 

 

  Indien het argument "Type_getal" wordt weggelaten krijgt dit de 
standaardwaarde 1 en zal bijgevolg een functieresultaat van 1 overeenkomen 
met de weekdag "zondag". 

 
 

4.5 De functie MAAND 
 
=MAAND(Datum) 
Geeft als resultaat de maand (getal tussen 1 en 12) van de opgegeven datum. 
 
Argumenten 

1. Zoekwaarde 
De datum waarvan de maand moet worden berekend. Wanneer voor dit 
argument rechtstreeks een datum wordt ingetypt moet deze tussen 
aanhalingstekens worden geplaatst. 
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  Omdat Excel achter de schermen datums converteert naar gewone getallen 
kan voor het argument "Datum" ook een serieel getal worden opgegeven. De 
twee onderstaande formules geven hetzelfde resultaat (1 januari 1900 komt in 
Excel immers overeen met het serieel getal 1). 
 
=MAAND("1-1-1900") 
 
=MAAND(1) 
 
Om te achterhalen welk serieel getal bij een bepaalde datum hoort kan je de 
datum intypen in een cel en er vervolgens de opmaak "Getal" aan geven. 

 
 

4.6 De functie JAAR 
 
=JAAR(Datum) 
Geeft als resultaat het jaartal (getal tussen 1900 en 9999) van de opgegeven datum. 
 
Argumenten 

1. Datum 
De datum waarvan het jaartal moet worden berekend. Wanneer voor dit 
argument rechtstreeks een datum wordt ingetypt moet deze tussen 
aanhalingstekens worden geplaatst 

 
 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 de datum 11/12/2003; 
3. Plaats in A2 de formule =MAAND(A1) (het resultaat is “12”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 de datum 2/7/1963; 
3. Plaats in A2 de formule =JAAR(A1) (het resultaat is “1963”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Omdat Excel achter de schermen datums converteert naar gewone getallen 
kan voor het argument "Datum" ook een serieel getal worden opgegeven. De 
twee onderstaande formules geven hetzelfde resultaat (1 januari 1900 komt in 
Excel immers overeen met het serieel getal 1). 
 
=JAAR("1-1-1900") 
 
=JAAR(1) 
 
Om te achterhalen welk serieel getal bij een bepaalde datum hoort kan je de 
datum intypen in een cel en er vervolgens de opmaak "Getal" aan geven. 

 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.04 - Data. 
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4.7 De functie UUR 
 
=UUR(Tijd) 
Geeft als resultaat het uur (getal tussen 0 en 23) van de opgegeven tijd. 
 
Argumenten 

1. Tijd 
De tijd waarvan het uur moet worden berekend. Wanneer voor dit argument 
rechtstreeks een tijd wordt ingetypt moet deze tussen aanhalingstekens 
worden geplaatst. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 het uur 14:02:23; 
3. Plaats in A2 de formule =UUR(A1) (het resultaat is “14”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Omdat Excel achter de schermen tijden converteert naar gewone decimale 
getallen kan voor het argument "Tijd" ook een serieel getal worden 
opgegeven. De twee onderstaande formules geven hetzelfde resultaat 
(12:00:00 komt in Excel immers overeen met het serieel getal 0,5). 
 
=UUR("12:00:00") 
 
=UUR(0,5) 
 
Om te achterhalen welk serieel getal bij een bepaalde tijd hoort kan je de tijd 
intypen in een cel en er vervolgens de opmaak "Getal" aan geven. 
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4.8 De functie MINUUT 
 
=MINUUT(Tijd) 
Geeft als resultaat de minuten (getal tussen 0 en 59) van de opgegeven tijd.  
 
Argumenten 

1. Tijd 
De tijd waarvan de minuten moeten worden berekend. Wanneer voor dit 
argument rechtstreeks een tijd wordt ingetypt moet deze tussen 
aanhalingstekens worden geplaatst. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 het uur 11:32:53; 
3. Plaats in A2 de formule =MINUUT(A1) (het resultaat is “32”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Omdat Excel achter de schermen tijden converteert naar gewone decimale 
getallen kan voor het argument "Tijd" ook een serieel getal worden 
opgegeven. De twee onderstaande formules geven hetzelfde resultaat 
(12:00:00 komt in Excel immers overeen met het serieel getal 0,5). 
 
=MINUUT("12:00:00") 
 
=MINUUT(0,5) 
 
Om te achterhalen welk serieel getal bij een bepaalde tijd hoort kan je de tijd 
intypen in een cel en er vervolgens de opmaak "Getal" aan geven. 
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4.9 De functie SECONDE 
 
=SECONDE(Tijd) 
Geeft als resultaat de seconden (getal tussen 0 en 59) van de opgegeven tijd.  
 
Argumenten 

1. Tijd 
De tijd waarvan de seconden moeten worden berekend. Wanneer voor dit 
argument rechtstreeks een tijd wordt ingetypt moet deze tussen 
aanhalingstekens worden geplaatst. 

 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 het uur 9:12:58; 
3. Plaats in A2 de formule =SECONDE(A1) (het resultaat is “58”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Omdat Excel achter de schermen tijden converteert naar gewone decimale 
getallen kan voor het argument "Tijd" ook een serieel getal worden 
opgegeven. De twee onderstaande formules geven hetzelfde resultaat 
(12:00:00 komt in Excel immers overeen met het serieel getal 0,5). 
 
=SECONDE("12:00:00") 
 
=SECONDE(0,5) 
 
Om te achterhalen welk serieel getal bij een bepaalde tijd hoort kan je de tijd 
intypen in een cel en er vervolgens de opmaak "Getal" aan geven. 
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  Maak uit de oefenmap Oefening 05.04 - Tijden. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.04 - Garantie. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.04 - Datum- en tijdfuncties. 

 



 

 

Hoofdstuk 5 Logisch 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om  

• de belangrijkste logische functies toe te passen. 
 

5.1 De functie ALS 
 
=ALS(Logische_test;Waarde-als-waar;Waarde-als-onwaar) 

Geeft als resultaat een waarde (waarde-als-waar) wanneer het resultaat van de 
logische test WAAR is en geeft een andere waarde (waarde-als-onwaar) wanneer 
het resultaat van de logische test ONWAAR is .  
 

Argumenten 

1. Logische test 
Logische expressie die resulteert in de waarde WAAR of ONWAAR. In dit 
argument kunnen alle vergelijkingsoperatoren (<,>,<>,=) gebruikt worden. 

2. Waarde-als-waar 
De waarde die door de functie ALS() als resultaat wordt gegeven indien de 
logische test WAAR is. Voor dit argument kan een waarde (getal, tekst, datum, 
enz...), een celverwijzing of een formule opgegeven worden. 

3. Waarde-als-onwaar  (optioneel) 
De waarde die door de functie ALS() als resultaat wordt gegeven indien de 
logische test ONWAAR is. Voor dit argument kan een waarde (getal, tekst, 
datum, enz...), een celverwijzing of een formule opgegeven worden. Indien dit 
argument wordt weggelaten zal de functie resulteren in de waarde ONWAAR 
indien de logische test ONWAAR is. 
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In de twee laatste formules worden functies gebruikt als argument van een 
andere functie.  Dit wordt nesten van functies genoemd. Je vindt hierover meer 
informatie in het hoofdstuk "Nesten van functies". 

 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in A1 de waarde -10; 
3. Plaats in cel A2 de formule =ALS(A1<0;”koud”;”warm”) (het 

resultaat is “koud”); 
4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Indien het argument "Waarde-als-waar" leeg wordt gelaten zal de functie 
ALS() de waarde 0 als resultaat geven indien de logische test WAAR is.  De 
formule "=ALS(10>5;;"Fout")" geeft dus als resultaat de waarde 0. 

 

  Voor het samenstellen van uitgebreidere tests kunnen ALS-functies worden 
genest door deze als argumenten "Waarde-als-waar" en/of "Waarde-als-
onwaar" op te geven. Meer informatie over het nesten van functies vind je in 
het hoofdstuk "Nesten van functies". 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.05 - Sportclub. 

 

 

5.2 De functie EN 
 
=EN(Voorwaarde1;Voorwaarde2;Voorwaarde3;...) 

Combineert een aantal voorwaarden.  De functie EN() geeft als resultaat de waarde 
WAAR indien alle argumenten WAAR zijn. Zijn één of meer van de argumenten 
ONWAAR dan zal ook het functieresultaat ONWAAR zijn. 
 

Argumenten 

1. Voorwaarde1;Voorwaarde2;Voorwaarde3;... 
De voorwaarden die WAAR of ONWAAR kunnen zijn en die moeten 
gecombineerd worden via de EN-functie. Het aantal argumenten is beperkt tot 
30. 

In de onderstaande figuur worden de waarheidstabellen voor de EN-functie met 
respectievelijk 2 en 3 voorwaarden weergegeven : 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in cel A1 48%; 
3. Typ in cel A2 66%; 
4. Plaats in cel A3 de formule 

=ALS(EN(A1>50%;A2>50%);"geslaagd";"herexamen") (het 
resultaat is “herexamen”); 

5. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.05 - Bonus. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.05 - Rapport. 
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5.3 De functie OF 
 
=OF(Voorwaarde1;Voorwaarde2;Voorwaarde3;...) 

Combineert een aantal voorwaarden.  De functie OF() geeft als resultaat de waarde 
WAAR indien minstens één van de argumenten WAAR is. Enkel indien alle 
argumenten ONWAAR zijn, zal ook het functieresultaat ONWAAR zijn. 

Argumenten 

1. Voorwaarde1;Voorwaarde2;Voorwaarde3;... 
De voorwaarden die WAAR of ONWAAR kunnen zijn en die moeten 
gecombineerd worden via de OF-functie. Het aantal argumenten is beperkt tot 
30. 

In de onderstaande figuur worden de waarheidstabellen voor de OF-functie met 
respectievelijk 2 en 3 voorwaarden weergegeven: 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in cel A1 de tekst mei; 
3. Typ in cel A2 het getal 668; 
4. Typ in cel B1 de tekst juni; 
5. Typ in cel B2 het getal 365; 
6. Plaats in cel C1 de formule 

=ALS(OF(A2>500;B2>500);"korting";"geen korting") (het 
resultaat is “korting”); 

7. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 
 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.05 - Korting. 

 

 

5.4 De functie NIET 
 
=NIET(Logische_waarde) 

Keert de logische waarde van het opgegeven argument om. Indien het argument 
"Logische_waarde" WAAR is zal het resultaat van deze functie ONWAAR zijn en 
omgekeerd.  

Argumenten 

1. Logische_waarde 
Een waarde of expressie die WAAR of ONWAAR kan zijn en waarvan de 
logische waarde moet worden omgekeerd. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in cel A1 het getal 78; 
3. Plaats in cel A2 de formule =ALS(NIET(A1>50);"niet 

geslaagd";"geslaagd") 
(het resultaat is “geslaagd”); 

4. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  De functie NIET() kan gebruikt worden om te controleren of een waarde niet 
gelijk is aan een andere waarde. 

 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.05 - Logische functies. 

 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 05.05 - Niet. 





 

 

Hoofdstuk 6 Nesten van functies 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om  

• een ingewikkelde formule samen te stellen door meerdere functies in elkaar te 
nesten. 

 
Wanneer het resultaat van de ene functie gebruikt wordt als argument van de andere 
spreken we over het nesten van functies. Uiteraard moet de geneste functie 
resulteren in een gegevenstype dat door het argument van de eerste functie vereist 
wordt. 
In Excel kunnen functies tot maximum 7 niveaus in elkaar worden genest. 
  
Voorbeeld 1 (nesten op 1 niveau) 

= MACHT( PRODUCT(2,3 ; 5,18) ; SOM(1;1) ) 
= MACHT( 11,914 ; 2 )  
= 141,943396 
In dit voorbeeld worden de functies PRODUCT en SOM op het eerste niveau genest 
in de functie MACHT.  
 
 
Voorbeeld 2 (nesten op 2 niveaus) 

= AFRONDEN( MACHT( PRODUCT(2,3 ; 5,18) ; SOM(1;1) )  ; GEHEEL( PI() )  )  
= AFRONDEN( MACHT( 11,914 ; 2)  ;  GEHEEL( 3,14…)  )   
= AFRONDEN( 141,943396  ; 3 )  
= 141,943   
In dit voorbeeld worden de functies MACHT en GEHEEL op het eerste niveau genest 
in de functie AFRONDEN. De functies PRODUCT en SOM worden genest in MACHT 
en zijn dus ten opzichte van AFRONDEN genest op het tweede niveau. De functie PI 
is genest in GEHEEL en staat dus t.o.v. AFRONDEN ook op niveau 2.  
 
Geneste functies kunnen gewoon worden ingetypt maar ze kunnen ook via de wizard 
FUNCTIE INVOEGEN worden samengesteld. Klik op de knop FUNCTIE INVOEGEN   om 
deze wizard op te starten. Tijdens het invoeren van de functieargumenten via het 
venster FUNCTIEARGUMENTEN kan je een andere functie nesten door in de keuzelijst 
links op de formulebalk de betreffende functie te selecteren. Op deze manier kunnen 
meerdere functies in elkaar worden genest. Om terug naar een bovenliggend niveau 
te gaan, klik je in de formule (formulebalk) op de functie waarvan je het venster 
FUNCTIEARGUMENTEN terug zichtbaar wil maken. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 

2. Typ in de cel A1 het getal 12,233, in cel A2 het getal 56,265 en in cel 
A3 het getal 4,456; 

3. Plaats in cel A4 de formule =AFRONDEN(SOM(A1:A3);2) (het 
resultaat is 72,95); 

4. We ontwerpen in A5 dezelfde formule via de wizard FUNCTIE INVOEGEN; 

5. Selecteer cel A5 en klik op de knop FUNCTIE INVOEGEN  ; 
6. Selecteer de categorie ALLES en klik vervolgens in de onderste 

keuzelijst op de functie AFRONDEN; 
7.  Klik op de knop OK. Het venster FUNCTIEARGUMENTEN van de functie 

AFRONDEN verschijnt; 
8. Selecteer in de keuzelijst rechts in de formulebalk de functie som. Het 

venster Functieargumenten van de functie SOM verschijnt; 
9. Selecteer in het werkblad het bereik A1:A3. De verwijzing A1:A3 

verschijnt in het invoervak van GETAL1; 
10. Klik in de formule (in de formulebalk) op de functie Afronden.  Je komt 

weer in het venster FUNCTIEARGUMENTEN van de functie AFRONDEN 
terecht; 

11. Klik in het invoervak AANTAL-DECIMALEN en typ het getal 2; 
12. Klik op OK; 
13. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Het nesten van functies wordt vaak toegepast bij de ALS-functie. Door de 
argumenten WAAR en/of ONWAAR te vervangen door een ALS-functies kan 
het aantal mogelijke resultaten van de ALS-functie worden uitgebreid. 
 
 
 
 
 
 
 
De formule in A2 bevat één ALS-functie en kan twee verschillende resultaten 
geven, namelijk "Koud" of "Warm". In A3 worden twee ALS-functies in elkaar 
genest. Deze formule kan drie verschillende resultaten geven ("Koud", 
"Warm" of "Heet"). In A4 wordt zowel het WAAR- als het ONWAAR-argument 
vervangen door een ALS-functie. In dit geval kan de formule vier verschillende 
resultaten geven. In A5 en A6 wordt telkens gebruik gemaakt van vier ALS-
functies. In beide gevallen kan de formule vijf mogelijke resultaten weergeven. 
In A5 wordt genest tot 2 niveaus, in A6 tot 3.   
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  Maak uit de oefenmap Oefening 05.06 - Nesten. 

 

  Maak uit de oefenmap een aantal van de overkoepelende oefeningen. 
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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 

 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 
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Hoofdstuk 1 Maken van grafieken 

Na dit hoofdstuk zal je volgende taken kunnen uitvoeren: 

• een nieuwe grafiek aanmaken 

• de wizard grafieken gebruiken 

• de belangrijkste grafiekonderdelen herkennen 

1.1 Algemeen 
Een meer visuele voorstelling van het cijfermateriaal kan gegevens vaak 
verduidelijken. Je kan dit bereiken door een grafiek aan te maken. 
Grafieken bestaan in alle vormen en maten. Zo zijn er de bekende taartgrafieken en 
histogrammen of kolomgrafieken, maar ook de minder bekende ring-, radar- en 
3D-grafieken. Het is zelfs mogelijk een combinatie hiervan te gebruiken. 
Als je cijfermateriaal in een grafiek wenst te plaatsen, denk dan ook eventjes na over 
de grafiekvorm. Een evolutie zal je niet in een taartgrafiek kunnen voorstellen, een 
verhouding niet in een lijngrafiek enz. 
Wanneer je in Excel een grafiek hebt gemaakt van bepaalde gegevens en dat 
cijfermateriaal wordt achteraf gewijzigd, dan moet je de grafiek niet opnieuw maken. 
De grafiek wordt automatisch aangepast. 

1.2 Een grafiek maken 
Excel maakt gebruik van een handige wizard om je te helpen bij het aanmaken van 
een grafiek. Wanneer je een grafiek wenst aan te maken in Excel, doe je er goed aan 
eerst alle nodige gegevens te selecteren. Indien je slechts een enkele cel selecteert, 
dan zal Excel op basis daarvan zelf een bereik gaan samenstellen. Soms worden 
hierdoor te veel cellen geselecteerd. 
Selecteer van bij het begin de nodige cellen, met inbegrip van eventuele tekstlabels 
die in de kolom- en/of rijkoppen terug te vinden zijn. (Hierdoor zal de wizard meestal 
de categorieas en de legende correct kunnen aanmaken.) 
Een grafiek kan aan de map toegevoegd worden als een afzonderlijk blad of kan 
samen met de cijfergegevens op eenzelfde blad staan. 

Om de Wizard Grafieken op te starten klik je op het icoontje  in de 
standaardwerkbalk of kies je INVOEGEN – GRAFIEK… in het menu. 
Bij het gebruiken van de Wizard Grafieken zal je vier stappen moeten doorlopen: 

1. kiezen van het gewenste grafiektype; 
2. selecteren van de juiste brongegevens; 
3. definiëren van grafiekopties; 
4. bepalen van de locatie van de grafiek. 

Deze stappen worden nu één voor één besproken. 
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1.2.1 Stap 1: Grafiektype  
In het eerste dialoogvenster zie je links een aantal standaard grafiektypen. 

 
Naast de standaardtypen zijn er ook een aantal aangepaste typen ter beschikking. 
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Elk type is niet voor elke situatie geschikt. Zo kan je een verhouding best weergeven 
aan de hand van een cirkelgrafiek en een evolutie met een lijngrafiek. 

 

Afhankelijk van de manier waarop je de 
gegevens wenst voor te stellen, kan je een 
of ander subtype selecteren. De eerste drie 
categorieën (Kolom, Staaf en Lijn) bieden 
ongeveer dezelfde subtypes aan. 

Naast de gegroepeerde kolommen, waar 
elke waarde als een aparte kolom wordt 
voorgesteld, kan je ook kiezen voor een 
gestapelde kolom. Hier wordt elke categorie 
als een enkele kolom voorgesteld en wordt 
de bijdrage van elke waarde vergeleken. 

In de 100% gestapelde kolom wordt het 
percentage dat elke waarde bijdraagt aan 
het totaal vergeleken. Het totaal van de 
volledige kolom zal dus altijd 100% zijn. 

De volgende drie subtypes bieden dezelfde 
mogelijkheden maar dan in 3D. 

 

Als je de knop  ingedrukt houdt, krijg je een 
grafiekvoorbeeld op basis van de geselecteerde gegevens. 
Indien er geen gegevens geselecteerd zijn dan blijft dit venstertje blanco. 

 



4 Grafieken Excel 2003 

 

1.2.2 Stap 2: Brongegevens van grafiek 
Indien je op voorhand gegevens geselecteerd hebt, staat het overeenstemmende 
bereik al ingevuld. 
Controleer eventueel het gegevensbereik van de grafiek. Indien nodig kan je dit 
aanpassen door op het knopje  (dialoogvenster samenvouwen) te klikken. Als je 
dit doet, kom je in het werkblad terecht en kan je de selectie aanpassen. 

 
Heb je nog niets geselecteerd, dan kan je op de gebruikelijke manier de benodigde 
cellen alsnog selecteren. Je kan indien nodig gegevens uit meerdere werkbladen 
selecteren. 
 

  Wens je gegevens te selecteren die zich in niet aaneengesloten bereiken bevinden, 
kan je deze bereiken selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. 

 

  Je neemt best de kolommen of de rijen die je als gegevensreeksen wil gebruiken op 
in je oorspronkelijke selectie. 

 
Indien je geen tekstlabels hebt opgenomen in je selectie, dan kan je dit op het 
tabblad REEKS aanpassen. In onderstaand voorbeeld werden alleen de 
cijfergegevens geselecteerd voor opname in de grafiek. Als gevolg hiervan, 
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verschijnen in de legende de standaardnamen “Reeks1”, “Reeks2”, enz. Op de X-as 
(de categorieas) verschijnen de waarden 1, 2, enz. 

 
Op het tabblad REEKS kan je dit alsnog aanpassen. Selecteer de gewenste reeks in 
het venster REEKS en definieer vervolgens in het vak NAAM de cel met het gewenste 
tekstlabel. 
Je kan hetzelfde doen voor de categorieas. Hier zal je echter meestal meerdere 
cellen selecteren, een per categorie. 
Na het aanpassen van de gegevens voor “Reeks1” en voor de categorieas bekom je 
onderstaand resultaat. 
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Wens je een gegevensreeks toe te voegen, dan kan dit via dit zelfde tabblad. 
Klik onderaan het venstertje REEKS op de knop TOEVOEGEN. Rechts in het venster 
verwijs je bij NAAM naar de cel die de naam voor de nieuwe reeks bevat en bij 
WAARDEN naar de cel(len) die de waarden van de nieuwe reeks bevatten. 
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  Indien je een rij of kolom met jaartallen geselecteerd hebt, kan het zijn dat Excel niet 
begrijpt dat je de jaartallen als labels wilt gebruiken. De jaartallen zouden als een 
gewone gegevensreeks kunnen beschouwd worden. 

Om ervoor te zorgen dat Excel de jaartallen wel degelijk als dusdanig herkent, kan je 
de jaartallen laten voorafgegaan door een weglatingsteken (‘). 

 

1.2.3 Stap 3: Grafiekopties 
In dit dialoogvenster kan je volgende tabbladen invullen: 

• Titels: grafiektitel, langs X-as, langs Y-as 

• Assen: al dan niet plaatsen van assen 

• Rasterlijnen: verticaal of horizontaal, primair (vanuit de schaalverdeling) of 
secundair (vanuit de tussenliggende waarden) 

• Legenda: mogelijkheid tot aanwezigheid en plaatsing van de legende. 

• Gegevenslabels: plaatsen van de exacte waarden of tekst boven de 
gegevenspunten 

• Gegevenstabel: waarden worden in tabelvorm onder de grafiek geplaatst. In 
dit geval wordt de legende best verwijderd. 
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Je kan op elk tabblad onmiddellijk de effecten van de aangebrachte wijzigingen 
bekijken. Deze instellingen kunnen later uiteraard gewijzigd worden. 

 

1.2.4 Stap 4: Locatie grafiek 
Hier kan je de plaats van de grafiek bepalen. Je kunt deze als een zwevend object in 
een werkblad invoegen, of je laat de grafiek op een nieuw blad invoegen. 

 
 

  Indien je heel snel een grafiek wenst aan te maken met de standaardinstellingen, 
selecteer dan één cel of een celbereik en druk op de toets F11. 

Excel maakt dan automatisch op een nieuw werkblad een grafiek op basis van de 
geselecteerde gegevens en dit zonder gebruik te maken van de Wizard Grafieken. 

Heb je slechts één cel aangeduid, dan zal Excel dit uitbreiden. 

 

  Als je grafiek klaar is, kan je de Wizard eenvoudig oproepen door eerst de grafiek 

aan te klikken en vervolgens in de standaardwerkbalk op het icoontje  te klikken. 
Je kan dan de vier stappen opnieuw doorlopen en eventueel wijzigingen aanbrengen. 
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 1. Begin een nieuwe werkmap en breng volgende gegevens in (rij 6 en 
kolom F bevatten totalen); 
 

 
2. Veronderstel dat je van deze gegevens een kolomgrafiek wilt maken 

met op de X-as de steden en op de Y-as de kwartalen; 
Selecteer alle gegevens die nodig zijn om een grafiek op te bouwen: de 
omschrijving voor de reeksen, de omschrijving voor de X-as en de 
waarden. Selecteer dus de cellen A1 tot en met E5; 

3. Klik op het icoontje  in de standaardwerkbalk of kies INVOEGEN – 
GRAFIEK… in het menu. De Wizard Grafieken wordt gestart en je krijgt 
het scherm van stap 1 (Grafiektype). 
Selecteer het grafiektype KOLOM en klik op de knop VOLGENDE; 

4. Stap 2 van de Wizard (Brongegevens van grafiek) verschijnt. 
Op de X-as vind je de kwartalen, de gegevens worden in rijen 
voorgesteld. Je wilt op de X-as niet de kwartalen maar de steden 
terugvinden. Klik op het keuzerondje KOLOMMEN. 
 

 
De grafiek wordt onmiddellijk aangepast; 
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5. Controleer eventueel het gegevensbereik van de grafiek. 
Klik op de knop VOLGENDE; 

6. Stap 3 van de wizard (Grafiekopties) verschijnt. Je wilt in je voorbeeld 
een titel voor de grafiek opnemen, namelijk “Cijfers Vlaanderen”. Klik in 
het tekstvak GRAFIEKTITEL en tik de tekst Cijfers Vlaanderen in. Na 
enkele seconden wordt het grafiekvoorbeeld aangepast. 
Klik op de knop VOLGENDE; 

7. Stap 4 (Locatie grafiek) van de wizard verschijnt. Selecteer de optie ALS 
EEN NIEUW BLAD. Klik op de knop VOLTOOIEN; 

8. Het volgende scherm verschijnt. 
Merk op dat in de menubalk een nieuw item opgenomen is, nl. GRAFIEK 
in plaats van DATA; 
 

9. Als de grafiek geselecteerd is, verschijnt normaal gezien op je scherm 
ook de werkbalk grafieken. Is dit niet het geval, dan kun je deze 
oproepen via het menu BEELD – WERKBALKEN – GRAFIEK; 
 

 
10. Op de Y-as heeft Excel automatisch de waarden tussen 0 en 25000 

geplaatst. Op de X-as vind je de verschillende steden; 
Rechts op het scherm vind je de legende; 
Bovenaan vind je de titel die je hebt ingetikt; 

11. Klik nu onderaan je scherm op het tabblad met de gegevens (Blad1); 
12. Wijzig het getal voor Leuven van kwartaal1 (de cel B2) in 30000 en 

bevestig door op ENTER te drukken; 
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13. Klik op het blad van Grafiek1. De grafiek is aangepast aan het nieuwe 
cijfermateriaal; 

14. Bewaar de werkmap onder de naam Grafiek. 

 

  Wanneer je de cijfers voor de grafiek selecteert, selecteer dan ook de tekst die je 
voor de labels van je grafiek wenst te gebruiken. Deze tekst verschijnt dan op de X-
as en in de legende. 

Wanneer je cijferreeksen voor grafieken maakt, vermijd blanco rijen en/of kolommen. 

 

1.3 Grafiekonderdelen 
Hieronder vind je een overzicht van een grafiek met de belangrijkste onderdelen. 

 
 

 Grafiektitel 
 Grafiekgebied 
 Tekengebied 
 Y-as (waarde-as) 
 X-as (categorie-as) 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 06.01 - Fruitwinkel 
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1.4 Stappenplan 

 Maak een nieuw werkblad en tik je gegevens in of open een bestaande werkmap 
met gegevens. 

 Selecteer de gegevens voor je grafiek. 

 Klik op het icoontje  in de standaardwerkbalk of kies INVOEGEN – GRAFIEK… in 
het menu. 

 Kies in stap 1 van de Wizard Grafieken voor het gewenste type en subtype en 
klik op VOLGENDE. 

 In stap 2 pas je eventueel de gegevensbron aan indien nodig en wijzig je 
eventueel het keuzerondje van rijen in kolommen of omgekeerd. Klik op de knop 
VOLGENDE. 

 In stap 3 tik je de nodige gegevens in bij de verschillende tabkaarten en maak je 
de nodige keuzes. Tenslotte klik je op de knop VOLGENDE. 

 In stap 4 bepaal je de plaats van de grafiek en klik je op de knop VOLTOOIEN. 
 



 

 

Hoofdstuk 2 De onderdelen van een grafiek 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• de onderdelen van een grafiek te herkennen; 

• de onderdelen van een grafiek correct te selecteren. 

2.1 Overzicht 
Als de grafiek geselecteerd is, verschijnt normaal de werkbalk Grafiek. De eerste 
knop in deze werkbalk bevat een keuzelijst. Hier kan je een bepaald gebied in de 
grafiek selecteren. 

 

Enkele toelichtingen: 

Grafiekgebied Dit is het volledige gebied van de grafiek inclusief de 
legende en de titels. 

Tekengebied Dit is het gebied waar de grafiektekening op staat, dus 
zonder de legende, titels, aswaarden, ... 

Categorieas Is de horizontale as of X-as. De streepjes op deze as 
worden maatstreepjes genoemd. 

Waardeas Is de verticale as of Y-as. 

Gegevensreeks De waarden voor de verschillende kwartalen zijn de 
gegevensreeksen. Deze waarden worden voorgesteld 
door kolommen met eenzelfde kleur of grijswaarde. 

Je kan ook een bepaald onderdeel van een grafiek selecteren door erop te klikken. 
De naam van het geselecteerde onderdeel verschijnt dan in het tekstvak van de 
werkbalk GRAFIEK. 



14 Grafieken EXCEL 2003 

 

 1. Open de werkmap ’06.00 - Grafiek’. Selecteer het blad met de grafiek. 
2. Controleer of de werkbalk GRAFIEK verschijnt. Roep die anders op via 

het menu. 
3. Open de afrollijst in de werkbalk Grafiek en klik op REEKS “KWARTAAL1”. 

De eerste kolom voor iedere stad is nu geselecteerd. 
4. Klik in de afrollijst op REEKS “KWARTAAL2”. 

Zoals je ziet, wordt nu de tweede kolom voor iedere stad gemarkeerd. 
5. Klik in de afrollijst op LEGENDA. 

De legende wordt geselecteerd. De selectie wordt aangeduid door 8 
selectieblokjes die je toelaten om de legendegrootte eventueel aan te 
passen. 

 

  Klik op de vierde kolom van de stad Lier. Je merkt dat de vierde kolom van élke stad 
geselecteerd wordt. In de afrollijst verschijnt de tekst ‘Reeks “Kwartaal4”’. 

Klik nu op de legende. Deze wordt gemarkeerd en de tekst ‘Legenda’ verschijnt in de 
afrollijst van de werkbalk Grafiek. 

 

  Wanneer je tweemaal op een gegevensreeks klikt (opgelet dit is NIET het zelfde als 
dubbelklikken), dan kan je één gegevenspunt selecteren. Je selecteert dan een 
afzonderlijke waarde uit een gegevensreeks, je markeert dan één kolom voor één 
enkele stad. 

 

 6. Klik op de derde kolom van de stad Gent. 
Voor alle steden wordt de derde kolom geselecteerd. 

7. Klik nogmaals op de derde kolom van de stad Gent. 
Je merkt dat alleen deze kolom gemarkeerd wordt. 
In de afrollijst zie je de tekst REEKS “KWARTAAL3” PUNT ”GENT” verschijnen. 
 

 



 

 

Hoofdstuk 3 Een grafiek bewerken 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• het grafiektype te wijzigen 

• grafiekobjecten bij te plaatsen 

• de grafiek op te maken 

• de grafiek te verplaatsen 

3.1 Wijzigen van het grafiektype 
Soms zal het resultaat van de Wizard Grafieken niet echt dat zijn wat je ervan had 
verwacht. Ofwel is de schikking voor verbetering vatbaar ofwel heb je niet echt het 
juiste grafiektype gekozen. 
Nadat de grafiek aangemaakt is, verschijnt de werkbalk Grafiek op het scherm. 

 
Activeer de grafiek door erop te klikken in het werkblad of door naar het grafiekblad 
te gaan. 
Kies in het menu GRAFIEK - GRAFIEKTYPE, of klik met de rechtermuisknop op het 
grafiekgebied en kies GRAFIEKTYPE in het snelmenu, of klik de afrollijst open van de 
knop GRAFIEKTYPE  in de werkbalk GRAFIEK. 

Het scherm van de 1e stap van de Wizard wordt getoond. Kies hier het gewenste 
type en subtype. 

 1. Open indien nodig de werkmap ’06.00 - Grafiek’ en selecteer het blad 
met de grafiek; 

2. Controleer of de werkbalk GRAFIEK verschijnt. Roep die anders op via 
het menu; 

3. Open de afrollijst GRAFIEKTYPE in de werkbalk GRAFIEK; 
4. Kies het grafiektype 3D-KEGELDIAGRAM. De grafiek wordt onmiddellijk 

aangepast aan het nieuwe type; 
5. Een andere mogelijkheid om het grafiektype te wijzigen is via het menu. 

Kies GRAFIEK – GRAFIEKTYPE. 
De eerste stap uit de Wizard wordt getoond; 

6. Kies voor kolomgrafiek, het eerste subtype (gegroepeerde kolom); 
7. Bewaar de map. 

 

  Naast de standaardtypes heb je ook nog de aangepaste types in het venster van 
grafiektype. 
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3.2 Grafiekonderdelen verplaatsen 
Wanneer je een grafiek aanmaakt, plaatst Excel alle onderdelen op een vooraf 
vastgestelde plaats. Indien nodig, kan je sommige grafiekonderdelen verplaatsen. Dit 
kan soms via het menu. 
De grafiekonderdelen worden echter het makkelijkst verplaatst door ze te verslepen. 
 

 8. Open indien nodig de werkmap ‘06.00 - Grafiek’ en selecteer het blad 
met de grafiek; 

9. Controleer of de werkbalk GRAFIEK verschijnt. Roep die anders op via 
het menu; 

10. Open de afrollijst GRAFIEKOBJECTEN in de werkbalk GRAFIEK; 
11. Kies LEGENDA (de legende wordt nu gemarkeerd); 
12. Kies voor het menu OPMAAK - GESELECTEERDE LEGENDA; 
13. Klik op de tabkaart PLAATSING en selecteer de optie ONDER; 

 

 
14. Klik op de knop OK. De legende staat nu onderaan je grafiek; 
15. Klik op de legende en sleep die naar het midden van je grafiekgebied; 
16. Klik op de grafiektitel en sleep die een beetje naar links; 
17. Bewaar je map. 

 

  De meeste grafiekonderdelen kun je verslepen met de muis. 
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3.3 Grafiekonderdelen opmaken 
Je kan grafiekonderdelen niet alleen verplaatsen, je kan ze ook een andere opmaak 
geven. Selecteer het betrokken onderdeel door erop te klikken of selecteer het uit de 
lijst met de knop . 

Je kunt de opmaak op vier verschillende manieren wijzigen. 
Een eerste mogelijkheid bestaat erin op het onderdeel te dubbelklikken. 
Hierna zie je het scherm dat getoond wordt bij het dubbelklikken op de grafiektitel. 

 
Dit scherm kan ook opgeroepen worden door in het menu OPMAAK -
 GESELECTEERD(E)... te klikken (dit menuonderdeel verschilt volgens het 
geselecteerde item). Ook met de knop  kom je in dit scherm terecht. 

Een laatste mogelijkheid om de gegevens te wijzigen vind je in het snelmenu. 
Naargelang het grafiekonderdeel krijg je verschillende opmaakmogelijkheden. De 
meeste opmaakvensters bevatten meerdere tabbladen. 
In bovenstaand scherm zijn dat de tabbladen PATRONEN waarmee je de achtergrond 
en rand opmaakt, LETTERTYPE om het lettertype, grootte, kleur,... van de tekst aan te 
passen en UITLIJNING. 
 

 18. Open indien nodig de map ‘06.00 - Grafiek’ en selecteer het blad met 
de grafiek; 

19. Controleer of de werkbalk GRAFIEK verschijnt. Roep die anders op via 
het menu; 

20. Je wilt de grafiektitel opmaken door hem in een ander lettertype en 
andere kleur te plaatsen. Je wenst er ook een kader rond te plaatsen; 
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Dubbelklik op de grafiektitel. Het dialoogvenster GRAFIEKTITEL OPMAKEN 
verschijnt; 
 

 
 

21. Selecteer het tabblad LETTERTYPE en breng volgende wijzigingen aan: 
lettertype Comic Sans MS, puntgrootte 14 en een rode kleur; 

22. Selecteer het eerste tabblad PATRONEN en breng volgende wijzigingen 
aan: aangepaste rand, bij TYPE selecteer je de laatste optie, een rode 
kleur, bij DIKTE selecteer je eveneens de laatste optie; 

23. Bevestig alles door op de knop OK te klikken; 
24. Het resultaat zou er zo moeten uitzien; 

 

25. Bewaar je document. 
 
Selecteer je gegevensreeksen, dan krijg je de volgende tabbladen PATRONEN, AS, Y-
FOUTBALKEN, GEGEVENSLABELS, REEKSVOLGORDE en OPTIES. 
 

 26. Wijzig het getal voor het kwartaal1 van Leuven in 20000; 
27. Dubbelklik op de gegevensreeks van Kwartaal 1 voor Leuven; 
28. Op het eerste tabblad wijzig je de kleur voor deze reeks 

(rechtergedeelte VLAK) naar groen; 
29. Selecteer het vijfde tabblad REEKSVOLGORDE. Je gaat hier de volgorde 
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van de kwartalen omkeren. Zorg ervoor dat de eerste kolom de 
gegevens voor het vierde kwartaal toont, de tweede kolom die voor het 
derde kwartaal enz. 
In het vak REEKSVOLGORDE is de reeks Kwartaal1 geselecteerd. Klik 
driemaal op de knop OMLAAG. Selecteer de reeks Kwartaal 2 en klik 
tweemaal op de knop OMLAAG. Selecteer de reeks Kwartaal 3 en klik 
eenmaal op de knop OMLAAG. De volgorde van de gegevensreeksen is 
nu omgekeerd; 
 

 
 

30. Klik op de knop OK om te bevestigen; 
31. Het resultaat zou er zo kunnen uitzien. 
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32. Bewaar je map. 
 
Hierna volgt nog een ander voorbeeld. Voor grafiekonderdelen zoals de X-as (klik 
eerst op één van de provincienamen) komen hier nog een aantal extra tabbladen bij. 
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 33. Selecteer de Waardeas (Y-as) in de werkbalk GRAFIEK; 

34. Klik vervolgens op de knop AS OPMAKEN  ; 
35. Selecteer het tweede tabblad SCHAAL en breng volgende wijzigingen 

aan. Het MAXIMUM breng je op 30000, de waarde van de PRIMAIRE 
EENHEID op 10000 en je wenst de eenheden als veelvouden van 1000 
(duizend) te tonen. 
Merk op dat de automatische instelling wordt uitgevinkt; 
 

 
 

36. Klik op de knop OK om te bevestigen; 
Het resultaat zou er zo kunnen uitzien; 
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37. Je wenst de titel bij de Y-as (Duizenden) anders uit te lijnen; 
38. Dubbelklik op het woordje “Duizenden”. Het dialoogvenster AANDUIDING 

VAN GEBRUIKTE EENHEDEN verschijnt; 
39. Selecteer het tabblad UITLIJNING en breng de stand op 0°; 

 

 
 

40. Klik op de knop OK om te bevestigen; 
41. Het resultaat zou er zo moeten uitzien (detail); 

 

 
42. Bewaar je map. 

 

3.4 Grafiekonderdelen toevoegen en verwijderen 
Wanneer in stap 3 geen grafiekopties toegevoegd werden, dan kan dit scherm 
opnieuw opgeroepen worden via GRAFIEK - GRAFIEKOPTIES of door te klikken met de 
rechtermuisknop in de grafiek en te kiezen voor GRAFIEKOPTIES. 
De legende en de gegevenstabel kunnen ook toegevoegd (of verwijderd) worden met 

de knoppen  en . 
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3.5 De brongegevens van een grafiek wijzigen 
Wanneer je een grafiek maakt kan het gebeuren dat je niet alle onderdelen voor de 
grafiek hebt geselecteerd of dat je rijen en/of kolommen van cijfers hebt opgenomen 
voor je grafiek die eigenlijk niet thuishoren in de grafiek. Je moet uiteraard de grafiek 
niet opnieuw maken. Je kan de brongegevens achteraf nog aanpassen. 
Bij een verkeerde selectie van de gegevens kunnen deze aangepast worden via het 
menu GRAFIEK - BRONGEGEVENS of BRONGEGEVENS uit het snelmenu. 
 

 1. Open indien nodig de map ‘06.00 - Grafiek’; 
2. Klik in het blad Blad1 ergens in een cel waar iets is ingevuld, 

bijvoorbeeld de cel C2; 
3. Maak een nieuwe grafiek door op F11 te duwen; 

Er wordt onmiddellijk een nieuwe grafiek gemaakt in een nieuw 
werkblad namelijk GRAFIEK2; 

4. Als je deze grafiek bekijkt merk je dat vijf reeksen worden gemaakt. 
De vijfde reeks in de legende is echter niet benoemd en hoort eigenlijk 
niet thuis in de grafiek. In deze reeks vind je immers het totaal per 
kwartaal. 
Op de X-as vind je ook nog het totaal voor iedere stad. Ook deze 
gegevens horen niet thuis in de grafiek; 

5. Kies om dit op te lossen voor het menu GRAFIEK – BRONGEGEVENS; 
Je krijgt volgend dialoogvenster: 
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6. Klik op het icoontje dialoogvenster samenvouwen  ; 
7. Selecteer de cellen A1 tot en met E5; 
8. Vouw het dialoogvenster opnieuw open; 
9. Klik op OK; 

De grafiek is aangepast; 
10. Bewaar de map. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 06.03 - Uitgaven 

 

3.6 Gegevens toevoegen en verwijderen 
Wanneer je een grafiek maakt kan het gebeuren dat de cijfers voor de grafiek in 
verschillende werkbladen of werkmappen staan. Je kan immers geen meervoudige 
selectie over verschillende bladen maken. Het is ook mogelijk dat er achteraf nog 
cijfers bijkomen. Je hebt bijvoorbeeld een grafiek voor de maanden januari tot april 
en je wil deze nu uitbreiden met de cijfers van de maand mei. Je kan gegevens aan 
een grafiek toevoegen via het menu GRAFIEK – GEGEVENS TOEVOEGEN. Wanneer het 
cijfermateriaal dat aan de grafiek moet toegevoegd worden zich in hetzelfde 
werkblad bevindt als de grafiek dan kan je het ook in de grafiek zelf slepen.  
Het kan ook gebeuren dat bepaalde gegevens niet meer in de grafiek thuis horen, 
dan kan je die natuurlijk ook uit de grafiek verwijderen zonder dat je daarvoor het 
cijfermateriaal moet verwijderen. 

3.6.1 Gegevens toevoegen 
Wanneer je cijfermateriaal gaat tussenvoegen, tussen de cijfers die als brongegeven 
dienen voor je grafiek, zal de grafiek zich automatisch aanpassen. Heb je cijfers op 
een andere plaats in je werkmap die aan de grafiek moeten worden toegevoegd dan 
zal je dit zelf manueel moeten aanpassen. 
Gegevensreeksen kunnen toegevoegd worden aan de grafiek via het menu GRAFIEK 
- GEGEVENS TOEVOEGEN. 

 
Meestal is het echter eenvoudiger de gegevens naar de grafiek te slepen of in de 
grafiek te plaatsen via KOPIËREN - PLAKKEN. 
Een nieuwe reeks wordt altijd achteraan toegevoegd. 
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 1. Open de werkmap ‘06.00 - Boekenwinkel’; 
2. In het blad OPWIJK vind je de cijfers van de grafiek in blad GRAFIEK1; 
3. Plaats de celaanwijzer in rij 3; 

Kies het menu INVOEGEN – RIJEN; 
4. In cel A3 tik je de tekst Lotto, in B3 het cijfer 15000, in C3 het cijfer 

16600, in D3 het cijfer 17000, in E3 het cijfer 18000 en in F3 het cijfer 
19000; 

5. Je wilt deze nieuwe informatie toevoegen aan de grafiek; 
Activeer het werkblad GRAFIEK1; 

6. Kies in het menu GRAFIEK - GEGEVENS TOEVOEGEN…; 
Het dialoogvenster GEGEVENS TOEVOEGEN verschijnt; 

7. Klik eventueel op het icoontje dialoogvenster samenvouwen . 
8. Selecteer in het blad OPWIJK de cellen A3 tot en met E3. Klik eventueel 

op . om weer open te vouwen en klik op OK. 
De grafiek wordt bijgewerkt met de nieuwe gegevens; 

9. In het blad met de naam MAZENZELE vind je nog gegevens die moeten 
worden toegevoegd. Het gaat hier om een reeks nieuwe gegevens; 

10. Selecteer het blad GRAFIEK1; 
11. Kies in het menu GRAFIEK - GEGEVENS TOEVOEGEN…; 

Het dialoogvenster GEGEVENS TOEVOEGEN verschijnt; 

12. Klik op het icoontje dialoogvenster samenvouwen  ; 
13. Selecteer in het blad MAZENZELE de cellen A2 tot en met E2; 
14. Druk tweemaal op de toets ENTER. Of vouw het dialoogvenster opnieuw 

open via de knop  en druk daarna op de knop OK; 
Je krijgt dan volgend dialoogvenster: 
 

 
15. In dit dialoogvenster kan je aanduiden of de informatie die je toevoegt 

een nieuwe reeks van gegevens is of dat het om nieuwe punten voor 
een bestaande reeks gaat. Je kan ook aanduiden of de cijfers in een rij 
of kolom staan. In dit voorbeeld gaat het om een nieuwe reeks die in 
een rij staat. Klik op de knop OK; 
De grafiek is aangepast; 

16. De grafiek is oorspronkelijk gebaseerd op de cijfers van januari tot april. 
De cijfers voor de maand mei zijn ingetikt na het maken van de grafiek 
en moeten nog aan de grafiek worden toegevoegd; 
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Selecteer het blad GRAFIEK1; 
17. Kies in het menu GRAFIEK - GEGEVENS TOEVOEGEN…; 

Het dialoogvenster GEGEVENS TOEVOEGEN verschijnt; 

18. Klik eventueel op het icoontje dialoogvenster samenvouwen  ; 
19. Selecteer in het blad OPWIJK de cellen F1 tot en met F5; 
20. Druk tweemaal op de toets ENTER; 

Je krijgt dan volgend dialoogvenster: 
 

 
21. Selecteer de optie NIEUWE PUNTEN. Het gaat immers om bijkomende 

punten bij een bestaande reeks; 
22. Klik op de knop OK; 

De grafiek is aangepast; 
23. Indien een grafiek als object in een werkblad staat, dan kan je 

gegevens aan je grafiek toevoegen door te slepen. 
Selecteer het blad met de naam DENDERMONDE; 
In dit blad vind je een grafiek voor de maanden januari tot april voor de 
cijfers van kranten, tijdschriften en rookwaren. De cijfers voor snoep en 
de cijfers van de maand mei staan nog niet in de grafiek; 

24. Selecteer de cijfers voor snoep, de cellenreeks A5:E5; 
25. Sleep de cijfers in de grafiek en laat de muisknop los. 

De grafiek wordt onmiddellijk aangepast; 
26. Selecteer de cijfers voor de maand mei, de cellenreeks F1:F5; 
27. Sleep de cijfers in de grafiek en laat de muisknop los. 

De grafiek wordt onmiddellijk aangepast; 
28. Bewaar je document onder de naam Boekenwinkel_af. 

 

3.6.2 Gegevens verwijderen 
Reeksen die niet meer thuis horen in de grafiek kan je verwijderen door gebruik te 
maken van de knop DELETE of door in het menu te kiezen voor BEWERKEN - WISSEN. 
 

 1. Open indien nodig het werkblad ’06.00 - Grafiek’; 
2. Selecteer het blad GRAFIEK1; 
3. Klik op de kolom met de gegevens van het eerste kwartaal van de stad 
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Lier. Bij iedere stad is nu het eerste kwartaal geselecteerd; 
4. Druk op de knop DELETE; 

De kolom van het eerste kwartaal verdwijnt onmiddellijk uit de grafiek. 
In het blad met je cijfers vind je echter deze cijfers nog terug; 

5. Selecteer de legende; 
6. Kies in het menu BEWERKEN - WISSEN - ALLES. 

De legende staat niet meer op je grafiek; 
7. Bewaar het document. 

 

3.6.3 Gegevens verplaatsen 
Je kan kolommen verplaatsen via de optie GEGEVENSREEKS OPMAKEN in het 
snelmenu. Je vindt er het tabblad REEKSVOLGORDE. 
Je kan ook een gegevensreeks in je grafiek selecteren, kies dan in het menu OPMAAK 
– GESELECTEERDE REEKS… en activeer het tabblad REEKSVOLGORDE. 

3.7 De grafieklocatie wijzigen 
Een grafiek kan gemaakt worden in een apart blad of als een object in een bestaand 
blad. Je kan dit uiteraard achteraf nog wijzigen. 
De locatie van de grafiek kan herbepaald worden door in het snelmenu te kiezen 
voor LOCATIE. 
 

 1. Open indien nodig het werkblad ’06.00 - Grafiek’; 
2. Klik op het tabblad met de naam GRAFIEK1; 
3. Kies in het menu GRAFIEK – LOCATIE…; 
4. Klik bij het keuzerondje ALS OBJECT IN; 
5. Selecteer het werkblad BLAD1; 

 

 
6. Klik op OK. De grafiek staat nu in het blad met de basisgegevens; 
7. Merk op dat het cijfermateriaal van de grafiek is gemarkeerd; 
8. Klik nu in een willekeurige cel, de grafiek is niet meer geselecteerd en 
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de markering van de cellen verdwijnt. In de menubalk vind je het menu 
van grafieken niet meer terug; 

9. Klik met de muis ergens willekeurig in de grafiek en je hebt het menu 
van GRAFIEK terug. De grafiek is opnieuw geselecteerd, enz.;  

10. Bewaar het document. 

 
 

  Maak uit de oefenmap Oefening 06.03 - Aanpassen grafieken 
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3.8 Stappenplan 

 Wijzigen van het grafiektype. 

• Selecteer de grafiek waarvan je het grafiektype wil wijzigen. 

• Kies in het menu GRAFIEK – GRAFIEKTYPE…, of klik met de rechtermuisknop op 
het grafiekgebied en kies GRAFIEKTYPE… in het snelmenu. 

• Wijzig het grafiektype en eventueel het subtype en klik op OK. 

 Een grafiekonderdeel verplaatsen. 

• Selecteer de grafiek waarin je iets wil verplaatsen. 

• Klik bij het onderdeel van de grafiek dat je wil verplaatsen en sleep het naar 
een andere plaats. 

 Een grafiekonderdeel opmaken. 

• Selecteer de grafiek waarin je opmaak van een onderdeel wil wijzigen. 

• Selecteer het onderdeel dat je wil wijzigen en kies in het menu van opmaak 
het eerste menuonderdeel of klik met je rechtermuisknop bij het 
desbetreffende onderdeel. 

• Doe de nodige aanpassingen in het dialoogvenster van opmaak. 

• Klik tenslotte op OK. 

 De brongegevens van een grafiek wijzigen. 

• Selecteer de grafiek waarvan je de brongegevens wil wijzigen. 

• Kies in het menu GRAFIEK – BRONGEGEVENS… of klik met de rechtse muisknop 
in de grafiek en kies in het snelmenu voor BRONGEGEVENS…. 

• Klik op het icoontje dialoogvenster samenvouwen . 

• Selecteer de brongegevens voor je grafiek, ENTER en klik op OK. 

 Gegevens aan je grafiek toevoegen of verwijderen. 

• Selecteer de grafiek waaraan je gegevens wil toevoegen . 

• Kies in het menu GRAFIEK - GEGEVENS TOEVOEGEN…. 

• Klik op het icoontje dialoogkader samenvouwen . 

• Selecteer de gegevens die wil toevoegen en klik op OK. 

• In het dialoogkader PLAKKEN SPECIAAL maak je de nodige keuzes en klik op 
OK. 

• Selecteer de grafiek waarin je gegevens wil verwijderen. 

• Selecteer het grafiekonderdeel dat je wil verwijderen. 

• Duw op de DELETE (Del)- toets. 

 Een grafieklocatie wijzigen. 
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• Selecteer de grafiek waarvan je de locatie wil wijzigen . 

• Kies in het menu GRAFIEK – LOCATIE… of klik met de rechtermuisknop in de 
grafiek en kies in het snelmenu voor LOCATIE... 

• Maak een keuze voor de plaats van je grafiek en klik op OK. 
 

 



 

 

Hoofdstuk 4 Een grafiek afdrukken 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• een grafiek apart af te drukken 

• een grafiek samen met het gegevensblad af te drukken 

4.1 Algemeen 
Tot slot van het onderwerp grafieken iets over het afdrukken van grafieken. Je kan 
een ingevoegde grafiek afdrukken als deel van een werkblad. De werkwijze is dan 
dezelfde als bij het afdrukken van een werkblad. 
Wil je enkel de grafiek afdrukken dan moet je deze eerst selecteren. Als je een 
grafiek op een nieuw blad geplaatst hebt is dit niet nodig. Kies je in het menu 
BESTAND - PAGINA-INSTELLING dan vind je hier een tabblad GRAFIEK in plaats van 
BLAD. 
 

 
 
 

  Maak uit de oefenmap de herhalingsoefening 06.04 - Case 
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4.2 Stappenplan 

 Selecteer de grafiek of het grafiekblad. 

 Kies je in het menu BESTAND - PAGINA-INSTELLING, maak de nodige keuzes in het 
tabblad GRAFIEK en klik op de knop AFDRUKKEN. 
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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 

 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 
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Hoofdstuk 1 Werkmappen beveiligen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• werkmappen geheel of gedeeltelijk te beveiligen 
 
Op het moment dat je een werkmap bewaart, kan je een wachtwoord opgeven om te 
vermijden dat je bestand kan: 

• geopend worden door onbevoegden; 
• overschreven wordt door een gewijzigde versie van het bestand; 

 
In het venster OPSLAAN ALS…  vind je bovenaan rechts in de werkbalk de knop 
EXTRA. Kies hier voor de optie ALGEMENE OPTIES... 

 

 

Het onderstaande dialoogvenster verschijnt. Achter WACHTWOORD VOOR OPENEN kan 
je een wachtwoord ingeven om te voorkomen dat je bestand kan geopend worden 
door onbevoegden. Enkel personen die het wachtwoord kennen, zijn in staat het te 
openen. 
Wens je het bestand enkel te bewaren als een Alleen-lezen-bestand (een bestand 
dat wel geopend kan worden maar niet overschreven) voeg dan een wachtwoord toe 
achter WACHTWOORD VOOR SCHRIJFBEVOEGDHEID. 

 

 
Je kan ook enkel de keuze ALLEEN-LEZEN AANBEVOLEN aanvinken zonder wachtwoord 
in te geven. Wanneer het document later wordt geopend, verschijnt het 
onderstaande waarschuwingsvenster: 
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Je kan het bestand als alleen-lezen openen door op de knop JA te klikken (let op de 
titelbalk). Bij klikken op NEE wordt het bestand met alle rechten geopend en kan het 
na aanpassingen worden vervangen door de gewijzigde versie ervan. 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Typ in de cellen A1, A2 en A3 je uiterst geheime afspraakjes; 
3. Kies de menuoptie OPSLAAN ALS… en klik op de knop EXTRA; 
4. Kies voor ALGEMENE OPTIES…; 
5. Typ in het tekstvak WACHTWOORD VOOR OPENEN veilig007 als 

paswoord en klik op OK; 
6. Herhaal het paswoord in het dialoogkader WACHTWOORD BEVESTIGEN; 
7. Geef het bestand de naam veiligopslaan; 
8. Sluit de werkmap. 

 

  Een alleen-lezen-bestand kan wel nog worden bewaard onder een andere naam (of 
onder dezelfde naam maar dan in een andere map). Het bewaarde bestand is geen 
alleen-lezen-bestand meer. Het originele bestand kan echter nooit overschreven 
worden. 

 

  Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig, kunnen maximum 15 karakters lang zijn en 
kunnen letters, cijfers en symbolen bevatten. 

 

  Via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING – WERKMAP BEVEILIGEN  kan je ook 
bepaalde aanpassingen in de werkmap voorkomen: 
 

 
• Structuur: zorgt ervoor dat geen bladen kunnen verwijderd, toegevoegd, 

verplaatst, herbenoemd of verborgen worden; 

• Vensters: voorkomt het vergroten en verplaatsen van je venster. 

Je kan deze beveiliging instellen met of zonder wachtwoord. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 07.01 - Map beveiligen. 
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1.1 Stappenplan 

 Opslaan met wachtwoord 

• Kies voor de menuoptie OPSLAAN ALS… en klik op de knop EXTRA en kies voor 
ALGEMENE OPTIES… 
WACHTWOORD VOOR OPENEN: indien enkel bevoegden het document mogen 
openen  
WACHTWOORD VOOR SCHRIJFBEVOEGDHEID: indien bevoegden het document 
mogen wijzigen 

 Opslaan als alleen-lezenbestand 

• Kies voor de menuoptie OPSLAAN ALS… en klik op de knop EXTRA en kies voor 
ALGEMENE OPTIES… 
Vink de optie ALLEEN-LEZEN AANBEVOLEN aan. 

 



 

 

Hoofdstuk 2 Werkblad gedeeltelijk beveiligen 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• celinhoud (formules) te beveiligen 
 
Om bepaalde gegevens in je werkmap te beschermen tegen overschrijven, kan je 
deze cellen beveiligen. 
Het beveiligen van cellen bestaat uit 2 stappen. 
 
Stap 1 
Je selecteert de cellen die de variabele gegevens bevatten. Dit zijn de cellen die 
gewijzigd moeten kunnen worden (cellen met getallen, geen cellen met formules). Dit 
kan ook een meervoudige selectie zijn. Via de menuoptie OPMAAK – 
CELEIGENSCHAPPEN – BESCHERMING  krijg je volgend venster: 

 

Standaard staat de optie GEBLOKKEERD voor alle cellen aan. Dit betekent dat de 
cellen beveiligd zouden zijn tegen overschrijven als je de bladbeveiliging zou 
activeren (zie stap 2). 
De geselecteerde cellen wil je in de toekomst echter nog wijzigen. Daarom dien je 
voor deze cellen GEBLOKKEERD uit te vinken. 
 
Stap 2 
Via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING –  BLAD BEVEILIGEN krijg je volgend 
dialoogvenster: 
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Na bevestiging worden alle cellen in het werkblad beveiligd tegen overschrijven 
behalve die cellen waarvan je eerder de eigenschap GEBLOKKEERD hebt uitgevinkt. 
Je kan nu alleen de inhoud van deze laatste cellen nog wijzigen. 
 
Je kan de beveiliging annuleren via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING - BEVEILIGING 
BLAD OPHEFFEN. 
 

 1. Open het bestand beveiliging in Excel; 
2. Selecteer het cellenbereik C2:C4; 
3. Kies voor de menuoptie OPMAAK – CELEIGENSCHAPPEN en klik op het 

tabblad BESCHERMING; 
4. Zet de optie GEBLOKKEERD uit en klik op OK; 
5. Kies via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING –  BLAD BEVEILIGEN en klik 

op OK; 
6. Test uit door het getal 5 in te voeren in cel C2 en in cel D2; 
7. Bewaar het bestand onder de naam beveiliging. 

 

  Bij het beveiligen van een werkblad via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING – BLAD 
BEVEILIGEN is het aangeraden om ook een wachtwoord op te geven. De beveiliging 
kan dan enkel nog worden opgeheven door iemand die het wachtwoord kent. Je kan 
ook opgeven wat de gebruikers na het beveiligen van het werkblad toch nog mogen 
aanpassen en wat niet. Bijvoorbeeld als je bij het beveiligen CELEIGENSCHAPPEN 
aanvinkt, dan blijft de optie OPMAAK – CELEIGENSCHAPPEN beschikbaar. 

 

  In het dialoogvenster OPMAAK – CELEIGENSCHAPPEN – BESCHERMING vind je 
ook het selectievakje VERBORGEN. Plaats je hier een vinkje dan zal de 
celinhoud in de formulebalk niet meer zichtbaar zijn nadat je de 
bladbeveiliging hebt aangezet. 
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  Beveiligde cellen kan je niet meer wijzigen maar je kan ze wel nog kopiëren naar 
niet-beveiligde cellen. 
Indien een beveiligde cel een formule bevat, en indien onder OPMAAK – 
CELEIGENSCHAPPEN – BESCHERMING een vinkje geplaatst werd bij VERBORGEN is 
het de waarde (= het resultaat) en niet de formule zelf die gekopieerd wordt. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 07.02 - Werkblad beveiligen 
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2.1 Stappenplan 
 

 Beveiligen van cellen 

• Stap 1:  
Selecteer de cellen die de variabele gegevens bevatten. Kies voor de 
menuoptie OPMAAK – CELEIGENSCHAPPEN – BESCHERMING en schakel de optie 
GEBLOKKEERD uit. 

• Stap 2 
Beveilig het blad via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING – BLAD BEVEILIGEN 

 Annuleren van de beveiliging  

•  via de menuoptie EXTRA – BEVEILIGING – BEVEILIGING BLAD OPHEFFEN. 
 





 

 

Hoofdstuk 3 Datavalidatie 

Na het doornemen van dit hoofdstuk ben je in staat om 

• de invoer van gegevens te beperken door voorwaarden te stellen. 
 

3.1 Wat is valideren? 
In Excel is het mogelijk om aan een cel (of celbereik) datavalidatie toe te wijzen. 
Datavalidatie betekent dat de gegevens die in een cel worden ingevoerd, 
gecontroleerd worden vooraleer ze effectief ingevoerd worden. Ze moeten namelijk 
aan criteria voldoen. Deze criteria kan je opgeven via de menuoptie DATA – 
VALIDEREN…–  INSTELLINGEN. In dit dialoogvenster kan je in de keuzelijst TOESTAAN: 
opgeven welk soort gegevens mogen ingevoerd worden. 

 

Mogelijke waarden in de keuzelijst TOESTAAN: 

Toestaan Beschrijving 

Alle waarden Er worden geen beperkingen ingesteld. Je kan deze optie gebruiken 
als je alleen een invoerboodschap wil plaatsen zonder beperkingen. 

Geheel getal De invoer kan alleen een geheel getal zijn. 

Decimaal Je kan gehele en decimale getallen invoeren. 

Lijst Je kan een lijst van invoer specificeren. De mogelijkheden worden 
getoond in een vervolgkeuzelijst. 

Datum De invoer moet een datum zijn. 

Tijd De invoer moet een tijd zijn. 

Lengte tekst Je bepaalt het aantal karakters waaruit de invoer mag bestaan. 

Aangepast De invoer wordt geëvalueerd op basis van een ingegeven formule. 
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Naast de criteria die je instelt op het tabblad INSTELLINGEN kan je ook optioneel een 
invoerbericht en een foutmelding laten verschijnen. Het invoerbericht verschijnt op 
het moment dat de cel met de betreffende validatie wordt geselecteerd. De 
foutmelding verschijnt wanneer je een ongeldige waarde invoert. 
 

 
 

  Indien je de gegevens niet direct intypt maar doorvoert of berekent met een formule 
dan wordt er geen rekening gehouden met de criteria van de datavalidatie. 

 

  Indien je de ene cel volledig naar de andere cel kopieert en plakt (dus zowel 
celinhoud als celopmaak), wordt de datavalidatie eveneens gekopieerd.  
Gebruik PLAKKEN SPECIAAL indien je enkel de inhoud, de opmaak of de datavalidatie 
wenst te kopiëren.  

 

3.2 Validatie met gehele getallen 
Wanneer in een bepaalde cel enkel gehele getallen mogen worden ingevoerd, 
selecteer je in het dialoogvenster GEGEVENSVALIDATIE – INSTELLINGEN onder 
TOESTAAN: de optie GEHEEL GETAL. Een verdere verfijning van het criterium kan je 
instellen via de keuzelijst GEGEVEN: 
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 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. Tik onderstaande gegevens in: 

 
3. In het bereik B2 tot en met B6 mogen enkel gehele getallen tussen 1 en 

10 ingevoerd worden; 
4. Selecteer de cellen B2 tot en met B6; 
5. Kies de menuoptie DATA – VALIDEREN…; 
6. In de keuzelijst TOESTAAN: selecteer je GEHEEL GETAL; 
7. In de keuzelijst GEGEVEN: selecteer je de optie TUSSEN; 
8. Tik in het vak MINIMUM de waarde 1 en in het vak MAXIMUM de waarde 

10; 
9. Selecteer het tabblad INVOERBERICHT; 

10. Typ als Titel Informatie; 
11. Typ als invoerbericht Voer een getal in tussen 1 en 10; 
12. Selecteer het tabblad FOUTMELDING; 
13. Typ als Titel Stop!; 
14. Typ als invoerbericht Je probeert een ongeldige waarde in 

te voeren. Enkel getallen tussen 1 en 10 zijn 
toegestaan; 

15. Klik op OK; 
16. Klik in cel B2 (bekijk het invoerbericht); 
17. Typ in cel B2 de waarde 0 en druk op Enter (bekijk de foutmelding); 
18. Klik op de knop OPNIEUW en typ de waarde 1; 
19. Probeer in cel B3 de volgende waarden uit: 1; 8; 10; 12; 5,25; 
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-6; leerstof; 12-7-2004; 
20. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

3.3 Validatie met keuzelijst 
Je kan via validatie ook enkel waarden toelaten uit een keuzelijst. Selecteer hiervoor 
in het dialoogvenster GEGEVENSVALIDATIE – INSTELLINGEN onder TOESTAAN: de optie 
LIJST. De mogelijke waarden die in de lijst moeten verschijnen, voer je in onder 
BRON:. Dit kan door middel van een celbereik (indien de mogelijke waarden zich 
reeds in het werkblad bevinden) of door de waarden in te typen gescheiden door het 
lijstscheidingsteken (kommapunt). 
 

 1. Begin een nieuwe werkmap en typ onderstaande gegevens in; 

 
2. Selecteer het bereik B2:B5; 
3. Selecteer de menuoptie DATA – VALIDEREN – INSTELLINGEN; 
4. Selecteer in de keuzelijst TOESTAAN: de optie LIJST; 

5. Typ Frans;Engels;Duits in het tekstvak onder BRON en klik op OK; 

6. Selecteer het bereik C2:C5; 
7. Selecteer de menuoptie DATA – VALIDEREN – INSTELLINGEN; 
8. Selecteer in de keuzelijst TOESTAAN: de optie LIJST; 
9. Klik in het tekstvak onder BRON en selecteer in het werkblad het bereik 

E1:E10 (verplaats indien nodig het dialoogvenster Gegevensvalidatie) 
en klik op OK; 

10. Test de keuzelijsten in het bereik B2:C5 uit; 

11. Overschrijf de cellen E1 en E2 met 10 en 20 en zet de reeks verder tot 
de cel E10: 

12. Test opnieuw de keuzelijsten in het bereik C2:C5; 
13. Voeg vanaf E9 vijf nieuwe cellen in en maak opnieuw de reeks tot de 

vroegere cel met 100 (is nu 150); 
14. Test opnieuw de keuzelijsten in het bereik C2:C5; 
15. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 
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  Het is niet mogelijk om bij het definiëren van de bronwaarden voor de keuzelijst te 
verwijzen naar een bereik op een ander werkblad. Je kan dit probleem omzeilen door 
het bereik met de bronwaarden een naam te geven. In het tekstvak BRON plaats je 
dan deze bereiknaam voorafgegaan door een =-teken. Hoe je cellen kan benoemen, 
vind je terug in de module Varia. 

 

3.4 Validatie voor datums 
Indien je in het dialoogvenster GEGEVENSVALIDATIE – INSTELLINGEN onder TOESTAAN: 
kiest voor de optie DATUM dan kan je de invoer beperken tot enkel datums.  
 

 1. Begin een nieuwe werkmap; 
2. In cel A1 mag enkel een datum uit het jaar 2003 worden ingevoerd. 

Klik in A1 en selecteer de menuoptie DATA – VALIDEREN… – 
INSTELLINGEN; 

3. Selecteer DATUM in het vak TOESTAAN; 
4. Selecteer TUSSEN in het vak GEGEVEN; 

5. Typ 1/1/2003 als begindatum en 31/12/2003 als einddatum; 

6. Klik op OK; 
7. In cel A2 mag enkel een datum vóór 1/1/2000 worden ingevoerd. 

Klik in A2 en selecteer de menuoptie DATA – VALIDEREN… – 
INSTELLINGEN; 

8. Selecteer DATUM in het vak TOESTAAN; 
9. Selecteer KLEINER DAN in het vak GEGEVEN; 

10. Typ 1/1/2000 als einddatum; 

11. Klik op OK; 
12. In cel A3 mag enkel een datum in de toekomst worden ingevoerd (de 

huidige datum is ook niet geldig). 
Klik in A3 en selecteer de menuoptie DATA – VALIDEREN… – 
INSTELLINGEN; 

13. Selecteer DATUM in het vak TOESTAAN; 
14. Selecteer groter dan in het vak GEGEVEN; 

15. Typ in het vak BEGINDATUM de functie =VANDAAG(); 

16. Klik op OK; 
17. Test de validatieregels van de 3 cellen uit; 
18. Sluit de werkmap zonder te bewaren. 

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 07.03 - Datavalidatie 
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3.5 Stappenplan 

 Validatie toewijzen 

• Via de menuoptie DATA – VALIDEREN… – INSTELLINGEN. 

 Validatie met gehele getallen 

• Via de menuoptie DATA – VALIDEREN… – INSTELLINGEN. Kies onder TOESTAAN: 
de optie GEHEEL GETAL.. Kies onder GEGEVEN: de juiste criteria. 

 Validatie met keuzelijst 

• Via de menuoptie DATA – VALIDEREN… – INSTELLINGEN. Kies onder TOESTAAN: 
de optie LIJST. Voer onder BRON de mogelijke waarden die in de lijst moeten 
voorkomen. 

 Validatie voor datums 

• Via de menuoptie DATA – VALIDEREN… – INSTELLINGEN. Kies onder TOESTAAN: 
de optie DATUM. Kies onder GEGEVEN: de juiste criteria. 

 
 
 

  Maak uit de oefenmap een aantal van de overkoepelende oefeningen 



 

 

COLOFON 

Sectorverantwoordelijke Ortaire UYTTERSPROT 

Cursusverantwoordelijk Ann VAN BUGGENHOUT 

Didactiek  

Medewerkers Werkgroep Excel 

Versie april 2005 

Peoplesoftnummer 31802 

Oefenbestand Excel2003BasisOef.zip 

 



 

 

 



 

EExxcceell  22000033  ((nnll)) 

Varia 

Deze cursus is eigendom van VDAB Competentiecentra © 

PSnr: 31802 april 2005

 





 

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 

 1.1 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 
 



 

 

INHOUD 

Hoofdstuk 1 Grafische elementen 3 

1.1 Werkbalk Tekenen ...........................................................................................3 

1.2 AutoVormen .....................................................................................................3 

1.2.1 Vormen invoegen .............................................................................................4 

1.2.2 Hulpmiddelen bij het tekenen. ..........................................................................5 

1.2.3 Selecteren en bewerken...................................................................................6 

1.2.4 AutoVormen opmaken......................................................................................8 

1.2.5 Volgorde instellen.............................................................................................9 

1.2.6 Figuren groeperen..........................................................................................10 

1.2.7 Tekst toevoegen.............................................................................................12 

1.2.8 Verbindingslijnen ............................................................................................14 

1.3 Figuren ...........................................................................................................15 

1.3.1 WordArt ..........................................................................................................15 

1.3.2 Diagram of organigram invoegen ...................................................................17 

1.3.3 Illustratie invoegen .........................................................................................21 

1.3.4 Afbeelding invoegen.......................................................................................22 

1.4 Stappenplan ...................................................................................................24 

Hoofdstuk 2 Doorvoeren 27 

2.1 Mogelijkheden ................................................................................................27 

2.2 Aangepaste lijsten ..........................................................................................28 

2.2.1 Een nieuwe lijst maken en gebruiken .............................................................28 

2.2.2 Een lijst bewerken en verwijderen ..................................................................29 

2.3 Stappenplan ...................................................................................................31 

Hoofdstuk 3 Cellen benoemen 33 

3.1 Celnamen gebruiken ......................................................................................33 

3.1.1 Verwijzing naar één cel ..................................................................................33 

3.1.2 Verwijzing naar een bereik .............................................................................34 

3.2 Celnamen definiëren ......................................................................................34 

3.3 Celnamen maken ...........................................................................................35 

3.4 Celnamen toepassen .....................................................................................36 



II Varia Excel 2003 

 

3.5 Celnamen verwijderen ................................................................................... 36 

3.6 Labels ............................................................................................................ 36 

3.7 Stappenplan................................................................................................... 39 

Hoofdstuk 4 Uitgebreid plakken 41 

4.1 Plakken met het infolabel............................................................................... 41 

4.2 Plakken met de keuzeknop............................................................................ 42 

4.3 Plakken speciaal ............................................................................................ 43 

4.4 Stappenplan................................................................................................... 45 

Hoofdstuk 5 Schermcontrole 47 

5.1 Het scherm splitsen ....................................................................................... 47 

5.2 Titels blokkeren.............................................................................................. 48 

5.3 Meerdere vensters ......................................................................................... 49 

5.3.1 Meerdere werkbladen .................................................................................... 49 

5.3.2 Meerdere werkmappen.................................................................................. 50 

5.3.3 Werkruimte .................................................................................................... 50 

5.4 Stappenplan................................................................................................... 52 

Hoofdstuk 6 Spellingscontrole 53 

Hoofdstuk 7 Zoeken en Vervangen 55 

 



 

 

Hoofdstuk 1 Grafische elementen 

Na dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• de knoppen van de werkbalk Tekenen te gebruiken 

• AutoVormen en figuren in te voegen 

• grafische elementen te selecteren en bewerken 

• tekenobjecten te groeperen en hun volgorde in te stellen 

1.1 Werkbalk Tekenen 
In de module rond opmaak heb je gezien hoe een cel kan opgemaakt worden aan de 
hand van tekstkleur, randen en patronen. Excel beschikt echter over meer grafische 
mogelijkheden dan opmaak op celniveau. 
De werkbalk tekenen verzamelt bijna alle grafische elementen en bewerkings-
mogelijkheden binnen Excel. De werkbalk kan je activeren en sluiten met de knop 
TEKENEN op de werkbalk STANDAARD. De werkbalk opent zich (in standaard 
omstandigheden) onderaan je scherm, boven de statusbalk.  

    
 het menu TEKENEN bevat uitgebreide bewerkingmogelijkheden 

 laat toe enkel grafische objecten te selecteren  

 biedt een keuzemenu met allerlei vormen en lijnen 

 tekent een Lijn of Pijl 

 plaatst een Rechthoek of Ovaal 

 plaatst een Tekstvak  

 voegt WordArt (uitgebreide grafische tekstopmaak) in 

 plaatst een Diagram of organigram, Illustratie, Afbeelding uit bestand 

 geeft de mogelijkheden van Opvulkleur, Lijnkleur en Tekstkleur 

 geeft de mogelijkheden van Lijn-, Streep- en Pijlstijl 

 past Schaduw en 3D toe en bepaalt hun stijl en instellingen 

De werking van de knoppen komt uitgebreid aan bod in de volgende paragrafen. 

1.2 AutoVormen 
AutoVormen zijn een reeks van eenvoudige vormen die zich gemakkelijk laten 
bewerken. Je vindt ze terug in het menu AUTOVORMEN op de werkbalk TEKENEN. 
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In enkele submenu's vind je diverse vormen 
verzameld: Lijnen, Basisvormen, Blokpijlen, 
Stroomdiagram, Sterren en Vaandels en 
Toelichtingen. 
Via de opdracht MEER AUTOVORMEN… wordt het 
taakvenster ILLUSTRATIES geopend waarin een 
uitgebreidere catalogus kan geraadpleegd 
worden, eventueel op de online-dienst van 
Microsoft. 
Een paar eenvoudige, veel gebruikte vormen 
staan als afzonderlijke knop op de werkbalk: LIJN, 
PIJL, RECHTHOEK en OVAAL. 

 
Je kan ook AutoVormen inbrengen zonder de werkbalk TEKENEN: kies in het menu 
INVOEGEN - AFBEELDING, en vervolgens AUTOVORMEN. Hiermee open je de werkbalk 
AUTOVORMEN met dezelfde keuzes als het menu op de tekenwerkbalk. 

 
 

1.2.1 Vormen invoegen 
Je kan een AutoVorm op twee manieren op je werkblad krijgen: tekenen of plaatsen. 

• Bij het tekenen bepaal je onmiddellijk de eigenschappen van de illustratie: 
plaats, grootte, richting, vorm,…  

• Bij plaatsen krijg je het standaardformaat. Dit kan je nadien nog aanpassen. 
Methode:  

• Klik op de knop met gewenste vorm: je cursor verandert in een dun zwart 
kruisje; 

• Daarna heb je de keuze: 

− om te tekenen: klik en sleep in één beweging tot je de gewenste vorm 
bekomt; 

− om de vorm te plaatsen: klik op de plaats waar je de vorm wilt. 
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 1. Neem een lege werkmap; 
2. Activeer - indien nodig - de werkbalk TEKENEN door middel van de knop 

TEKENEN op de werkbalk STANDAARD; 
3. Klik op de knop RECHTHOEK; merk op dat de knop is geactiveerd; 
4. Teken de rechthoek op je werkblad door klikken en doorslepen tot je 

een rechthoek van ongeveer 3 bij 5 cellen hebt; 
5. Kies in het menu AUTOVORMEN, BASISVORMEN een LACHEBEKJE. Het 

menu sluit zich en je cursor is gewijzigd in een dun kruisje.  Klik ergens 
op je werkblad : je krijgt de vorm in standaardformaat; 

6. Kies in het menu opnieuw het lachebekje maar teken die deze keer tot 
je een vorm hebt van ongeveer dubbele grootte als de vorige; 

7. Kies op de werkbalk TEKENEN de knop Pijl en teken op je werkblad een 
pijl van het midden van de cel B2 naar D8. De pijl wijst in de richting die 
je "getrokken" hebt; 

8. Sla je werk op onder Tekenen. 

 

  Pijlen en lijnen kunnen alleen maar getekend worden. Een lijn of pijl plaatsen 
in een standaardgrootte kan dus niet.  

 

  Door te dubbelklikken op de knop, kan je een lijn, pijl, rechthoek of ovaal 
meerdere keren invoegen. Je blijft vormen plaatsen of tekenen tot je de knop 
weer uitklikt. 

 

1.2.2 Hulpmiddelen bij het tekenen. 
Om het tekenen te vereenvoudigen, kan je enkele opties en hulptoetsen inschakelen. 
De hulptoetsen Ctrl, Alt of Shift beïnvloeden direct het tekenen. Je kan terwijl je 
tekent een hulptoets indrukken en je ziet onmiddellijk het effect ervan. 
 

Toets Werking 
Ctrl Centreert de vorm rondom de plaats waar je begint te tekenen. 
Shift Zorgt voor een symmetrische vorm : een rechthoek wordt 

vierkant, een ovaal wordt een cirkel, lijnen en pijlen worden 
geplaatst per 15°. 

Alt Laat de vorm met het cellenrooster van het werkblad 
overeenkomen. 

 
Deze toetsen kunnen onderling gecombineerd worden om het gewenste resultaat te 
krijgen. Combineer je bijvoorbeeld de Ctrl- en de Shift-toets terwijl je een ovaal tekent 
vanuit een punt, dan krijg je een perfecte cirkel rondom dat punt. 
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Anderzijds kan je in het menu TEKENEN op de werkbalk TEKENEN twee opties 
aanvinken die het tekenen zullen beïnvloeden. Je vindt onder UITLIJNEN de 
mogelijkheid om bij het tekenen de vorm te koppelen aan zijn omgeving. 
De optie AAN RASTER zal elke vorm die je tekent aan het onderliggende cellenraster 
van Excel koppelen. Dit is alsof je de Alt-toets continu zou ingedrukt houden. Het 
indrukken van de Alt-toets werkt nu omgekeerd en heft de koppeling op. 
 

 
 

De tweede optie, AAN VORM, zal een vorm tegen een nabijgelegen vorm laten 
"plakken". Dit kan een zijde, een hoekpunt, het middelpunt of één van de andere 
referentiepunten van de vorm zijn. 

1.2.3 Selecteren en bewerken 
Alle elementen die je in Excel tekent of plaatst zweven boven het werkblad en 
kunnen dus de inhoud van de cellen eronder of eerder getekende vormen verbergen. 
Door de illustratie te verplaatsen, worden de cellen eronder terug zichtbaar. 
Om een element te selecteren, klik je erop. De cursor verandert in een muispijl met 
vier zwarte pijltjes op het moment dat je de muis op een selecteerbaar element 
plaatst. Bij lijnen of figuren die enkel uit lijnen bestaan (zonder opvulling), zal je de 
cursor nauwkeurig op een lijn moeten plaatsen. 
Eenmaal geselecteerd krijg je bewerkingsgrepen rond je figuur: 

• De witte bolletjes zijn de formaatgrepen: je kan ze op de hoeken en in het 
midden van elke zijde vinden. Plaats de muis erop en je ziet twee zwarte pijltjes 
die de richting aanduiden waarin het formaat kan wijzigen. 
Met de hoekgrepen kan je het formaat in twee richtingen wijzigen, met andere 
woorden de twee aangrenzende zijden verschuiven. De formaatgrepen in het 
midden van de zijde laten je enkel die zijde verplaatsen. 

• De groene bol is de rotatiegreep waarmee je de figuur kan draaien. Je muis-
aanwijzer wordt een zwart rotatiepijltje . Vorm en grootte blijven ongewijzigd. 

• Het gele ruitje is de aanpassingsgreep: hiermee kan je de vorm wijzigen. De 
cursor verandert in een klein driehoekje . De grootte van de vorm wijzigt niet. 

Hierna een voorbeeld van elke greep. 
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Basisvorm en 
selectiecursor 

Onderaan 
verlengd  

Vervormd  Geroteerd  

 
Onder TEKENEN – DRAAIEN OF SPIEGELEN op de werkbalk TEKENEN vind je de 
mogelijkheid om een vorm te spiegelen, over een vaste 90° te draaien of de modus 
VRIJ DRAAIEN te activeren. Hierbij wordt elke hoekpunt een rotatiegreep. 
Om een AutoVorm te verwijderen, moet je die eerst selecteren. Wissen doe je dan 
met de toets Delete of Backspace. 
 

 9. Heropen zonodig jouw map Tekenen; 
10. Selecteer de eerder getekende rechthoek en versleep die op een 

lachebekje. De rechthoek had je eerst getekend, waardoor die op de 
achtergrond blijft; 

11. Selecteer een lachebekje en wijzig de grootte door een formaatgreep in 
de hoek te verslepen. De vorm laat zich in twee richtingen manipuleren; 

12. Selecteer een formaatgreep in het midden van de onderzijde en trek 
hiermee de vorm omlaag : je kan enkel de vorm langer maken, niet 
breder; 

13. Neem de aanpassingsgreep aan de mond vast en probeer te wijzigen; 
14. Neem de groene rotatiebol bovenaan het lachebekje vast. Versleep dit 

tot het gezichtje omgekeerd staat; 
15. Selecteer de pijl. Merk op dat de pijl slechts 2 formaatgrepen kent. Kies 

de formaatgreep aan de pijlpunt en versleep die een kolom verder; 
16. Dubbelklik op de knop OVAAL, houdt de Shift-toets ingedrukt en teken 

een cirkel vanuit de cel B15; je krijgt een perfecte cirkel; 
17. De tekencursor (ovaal) is nog actief, de knop op de werkbalk is nog 

steeds gekleurd. Teken nu met de Ctrl- en Shift-toets ingedrukt een 
cirkel vanuit een kruispunt van het cellenrooster.  Je zou een volmaakte 
cirkel met het middelpunt op dat kruispunt moeten hebben; 

18. Klik de knop OVAAL terug uit; 
19. Selecteer de eerst getekende cirkel en verwijder met Delete; 

20. Herbewaar onder dezelfde naam Tekenen. 
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  Minimale verplaatsingen kunnen gemakkelijk met de pijltjestoetsen op je toetsenbord.

 

  Als de knop OBJECTEN SELECTEREN  actief is, kan je gemakkelijk een volgende 
object selecteren met de Tab-toets. 

 

  Bij het roteren kan je de hulptoetsen gebruiken. De Ctrl-toets laat de vorm draaien 
rond het tegenoverstaande punt. De Shift-toets beperkt de draaihoek per 15 graden. 

 

1.2.4 AutoVormen opmaken 
Een AutoVorm kan je – in tegenstelling tot andere illustraties - zelf volledig bewerken. 
Hiervoor heb je de opmaakknoppen op de werkbalk TEKENEN of de instellingen in het 
opmaakvenster. 

Met de knoppen OPVULKLEUR , LIJNKLEUR , TEKSTKLEUR , LIJNSTIJL  en 
STREEPSTIJL   kan je elke AutoVorm vlug een eigen opmaak geven. 

Meer uitgebreide opties vind je terug onder de eigenschappen. Die vraag je in het 
menu OPMAAK en daaronder de eerste keuze AUTOVORM….  

Het venster AUTOVORM OPMAKEN omvat verschillende tabbladen waarmee je de vorm 
kan opmaken. Hieronder zie je een voorbeeld met de belangrijkste mogelijkheden 
voor een AutoVorm. 
 

    
 

 21. Heropen zonodig jouw map Tekenen; 
22. Wijzig de eigenschappen van de pijl: selecteer de pijl en kies in het 
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menu OPMAAK - AUTOVORM. Het venster AUTOVORM OPMAKEN verschijnt. 
Kies het eerste tabblad KLEUREN EN LIJNEN en klik onder LIJN, KLEUR op 
het pijltje om het keuzemenu te openen.  Kies een kleur naar smaak uit; 

23. Kies bij DIKTE of STIJL voor 2,25 pt; 
24. Kies onder PIJLEN, EINDSTIJL voor de derde soort (geopende pijl) en klik 

op OK. Bekijk je resultaat; 
25. Selecteer nu een lachebekje en open het opmaakvenster ervan. Stel de 

KLEUR in op groen en verschuif de DOORZICHTIGHEID tot 25%.  
Onder LIJN, KLEUR kies je Rood; 

26. Klik op het tweede tabblad, GROOTTE en pas de DRAAIHOEK aan tot 90°; 
27. Vink het HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING VERGRENDELEN-vakje aan. Wijzig 

de HOOGTE in 200%; 
28. Klik op OK en bekijk het resultaat. 

 

  Je vindt de eigenschappen van een geselecteerd item (een cel, een AutoVorm, een 
grafiekdeel, …) steeds als eerste menu-item in het menu OPMAAK terug. 

 

  De sneltoets voor eigenschappen is steeds Ctrl+1. Hierbij gebruik je de "1" op het 
alfanumeriek klavier, dus Shift+&. 

 

  Dubbelklikken op een autovorm opent meestal de eigenschappen. 
Als er echter tekst in staat moet je dubbelklikken op de rand van de vorm om het 
eigenschappenvenster te openen.. 

1.2.5 Volgorde instellen 
Als er meerdere figuren op een werkblad staan, kunnen die elkaar overlappen. Elke 
figuur die je plaatst, krijgt namelijk een volgorde toegekend. Een later ingevoegde 
figuur zal zo steeds op de vorige liggen. Je kan dit vergelijken met het uitknippen van 
papieren vormen die je dan op een werkvlak legt. De laatst geknipte vorm zal 
bovenop de vorige liggen. 

Je kan de volgorde wel wijzigen: selecteer een figuur en kies in het menu TEKENEN 
voor VOLGORDE, je ziet volgende keuzes: 

 

De opties NAAR VOORGROND of NAAR ACHTERGROND brengen je figuur onmiddellijk 
voor of achter alle andere. De opties NAAR VOREN of NAAR ACHTEREN laten je figuur 
niveau per niveau stijgen of dalen. 
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 29. Verplaats de twee lachebekjes zodat ze elk een zijde van de rechthoek 
bedekken; 

30. Selecteer de rechthoek en kies in het menu TEKENEN, VOLGORDE, NAAR 
VOORGROND. De rechthoek komt nu voor de gezichtjes te liggen; 

31. Voeg een nieuwe vorm in van het type RUIT. Plaats die zodanig dat de 
andere vormen bedekt zijn. Deze nieuwe vorm heeft nu het hoogste 
niveau;  

32. Wijzig de volgorde door telkens het niveau van de ruit te verlagen: Kies 
TEKENEN, VOLGORDE, NAAR ACHTEREN en bekijk telkens het resultaat. Ga 
door tot de ruit de achterste vorm is;  
(Tip: gebruik hiervoor de herhaaltoets: functietoets F4) 

33. Kies een lachebek en breng die tot voor de rechthoek. 
34. Sluit de map. 

 

  Het keuzemenu VOLGORDE kan je ook verkrijgen door met de rechtermuisknop op 
de figuur te klikken. 

 

1.2.6 Figuren groeperen 
Als je een set van vormen hebt geplaatst, kan je die tot één vorm bundelen. Dit levert 
een aantal voordelen op: 

• De groep wordt nu steeds in zijn geheel geselecteerd; 

• De onderlinge posities blijven steeds gelijk;  

• De plaats en grootte van de groep kunnen in één keer gewijzigd worden; 

• De volgorde van de groep kan gewijzigd worden zonder dat de onderlinge 
volgorde binnen de groep wijzigt; 

• Opmaakkenmerken kunnen voor alle elementen van de groep samen toegepast 
worden: lijndikte, opvulkleur, … 

Om een reeks AutoVormen te groeperen, selecteer je elke vorm terwijl je de Shift- of 
Ctrl-toets ingedrukt houdt. Voor elke vorm die bij de selectie komt, zie je de 
formaatgrepen. 
Heb je een vorm te veel geselecteerd dan deselecteer je die op dezelfde manier (ook 
met de Shift- of Ctrl-toets). 
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  Om een groep vormen die dicht bijeen staan te selecteren, kan je ook de 
zogenaamde "lasso-techniek" gebruiken:  

• Activeer de knop OBJECTEN SELECTEREN  op de werkbalk TEKENEN. 

• Selecteer rond de groep AutoVormen die je wilt bundelen. Je krijgt een 
rechthoekige stippellijn ("lasso") die alle - volledig ingesloten - vormen selecteert.
 

 

 
Eenmaal de gewenste vormen geselecteerd zijn, kies je in het menu TEKENEN voor 
GROEPEREN. De groep krijgt formaatgrepen op zijn omtrek terwijl de individuele 
vormen die verliezen. Je kan nu de groep bewerken als één enkele vorm. 
Om individuele onderdelen van een groep te wijzigen, moet je eerst de GROEP 
OPHEFFEN. Deze keuze vind je in het menu TEKENEN als je een gegroepeerde vorm 
selecteert. Nadien de groep weer samenstellen kan zeer eenvoudig: klik één van de 
groepsdelen aan en kies in het menu TEKENEN voor de optie OPNIEUW GROEPEREN. 
Alle groepsdelen worden automatisch meegeselecteerd en opnieuw gegroepeerd. 
 

 1. Begin een nieuwe map; 
2. Teken een cirkel op je werkblad als eerste bol van een sneeuwman;  

(Tip: denk hierbij aan het gebruik van de Shift-toets!) 
3. Plaats een tweede, kleinere cirkel erboven; 
4. Teken een LACHEBEKJE als derde "bol" bovenop de vorige; 
5. Dubbelklik op de knop LIJN en teken twee neerwaartse armen vanuit de 

middelste bol. Klik de knop LIJN terug uit; 
6. Klik op de knop OBJECTEN SELECTEREN; 
7. Selecteer alle onderdelen van de sneeuwman: begin op een plaats 

links van en boven de sneeuwman, klik en sleep met de "lasso" tot 
rechtsonder de volledige sneeuwman. Alle onderdelen zijn individueel 
geselecteerd; 
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8. Kies GROEPEREN in het menu TEKENEN; 
9. Gebruik één van de formaatgrepen om de sneeuwman te verkleinen; 

10. Wijzig de LIJNKLEUR naar Grijs-25% en de LIJNSTIJL naar 2¼ pt; 
11. Kopieer de sneeuwman en plaats die naast de eerste. (Tip: dit kan 

eenvoudig door Ctrl en slepen); 
12. Selecteer de eerste sneeuwman en hef de groep op via TEKENEN - 

GROEP OPHEFFEN; 
13. Wijzig de posities van de armen naar opwaarts en het mondje naar 

ongelukkig; 
14. Hergroepeer de sneeuwman via TEKENEN - OPNIEUW GROEPEREN. 

Controleer dit door de figuur te verplaatsen; 

15. Bewaar je bestand als Snowman en sluit het. 

 

  Je kan ook alle groeperingacties uitvoeren met de rechtermuisknop. In een submenu 
GROEPEREN vind je de drie acties terug. 

 

1.2.7 Tekst toevoegen 

Met de knop TEKSTVAK  op de werkbalk TEKENEN voeg je een rechthoek in die 
tekst kan bevatten. 

AutoVormen bezitten echter ook die eigenschap. Selecteer een AutoVorm, tik je tekst 
in en deze wordt in de AutoVorm geplaatst. Je kan ook terecht bij het snelmenu. Klik 
met de rechtermuisknop op een autovorm en kies TEKST TOEVOEGEN. Je kan nu tekst 
invoegen in de AutoVorm. 
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De tekstopmaak kan je instellen zoals in een cel. De tekst schikt zich zo goed 
mogelijk binnen de vorm. Als de vorm te klein wordt, zal de tekst niet meer getoond 
worden. Wijzig de tekstgrootte of vergroot de vorm om alle tekst te tonen. 
Tekst toevoegen wijzigt de AutoVorm wel. Klikken op een AutoVorm selecteert niet 
alleen de AutoVorm maar plaatst je ook onmiddellijk in de tekstmodus. Om het 
formaat te wijzigen, de vorm te verplaatsen of bewerken moet je eerst de tekstmodus 
afsluiten. Hiervoor druk je op de toets Esc of klik je op de grijze, gearceerde rand van 
de AutoVorm of kies je in het snelmenu TEKSTBEWERKING AFSLUITEN. 

     
De AutoVorm met tekst kan je nu verplaatsen met behulp van die grijze rand. 
Een speciale vorm van tekst is WordArt. Meer hierover vind je in de paragraaf 
WordArt (p.15). 
 

 1. Open de werkmap ‘08.00 - Evaluatie'. De bedoeling is een 
beslissingsschema voor een test typen te bouwen; 

2. Selecteer de bovenste rechthoek en typ de tekst  Doe de test; 

3. Klik met de rechtermuisknop op de driehoek en selecteer TEKST 
TOEVOEGEN. Typ in:  Fouten:  en druk op Enter voor de volgende lijn. 
Typ:  - 0,5% ?  en druk op Esc om de tekstbewerking te sluiten.  
Pas de grootte van de vorm aan tot de tekst erin past; 

4. Selecteer de ruit en typ:  Snelheid? ; 

5. Selecteer de rechthoek naast de ruit door er met de rechtermuisknop in 
te klikken en kies in het snelmenu TEKST TOEVOEGEN. Typ Ga verder! 
en kies in het snelmenu TEKSTBEWERKING AFSLUITEN; 

6. Plaats een AutoVorm van het type ACHTHOEK onder de rechthoek 
linksonder. Voorzie de tekst: Herhaal de laatste 3 lessen; 

7. Stop de tekstbewerking en kies OPMAAK – AUTOVORM en vervolgens het 
tabblad UITLIJNING. Stel de tekstuitlijning op horizontaal en vertikaal 
gecentreerd; 

8. Plaats een BLOKPIJL – PIJL-LINKS onder de rechthoek ernaast en voorzie 
de tekst: Herhaal de test! ; 

9. Maak met een TRAPEZIUM en een cirkel een uitroepteken. Plaats in het 
trapezium de tekst: Doe verder maar typ trager; 

10. Selecteer –indien nodig- het trapezium en breidt de selectie uit door 
met de Shift-toets ingedrukt de cirkel aan te klikken. Groepeer dit tot 
één uitroepteken met het snelmenu: klik rechts op de cirkel en kies 
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GROEPEREN- GROEPEREN;  
11. Pas de plaatsing en grootte van de elementen aan zodat de achthoek, 

blokpijl en het uitroepteken onder de drie rechthoeken passen; 

12. Bewaar de oefening als Evaluatie. 

 

1.2.8 Verbindingslijnen 
Met een verbindingslijn kan je twee AutoVormen koppelen. De lijnen blijven de vorm 
volgen als je die verplaatst. Bij het tekenen van een verbindingslijn krijg je een 
speciale cursor ( ) en lichten de bruikbare verbindingspunten van een vorm blauw 
op als je in hun omgeving komt. Bij een verbindingspijl wijst de pijl naar de tweede 
vorm. 

      
Met de aanpassingsgreep ( ) kan je het traject van bepaalde lijnen bijsturen.  

Om een verbinding te verkrijgen, kan je ook op de begin- en eindvorm klikken; Excel 
neemt dan een punt dichtst bij je klik.  Achteraf pas je - indien nodig - de 
verbindingslijnen aan door die, met de rode bol, naar een ander punt te verslepen. 
 

 13. Open - indien nodig - je oefening 'Evaluatie'; 
14. Kies in het menu AUTOVORMEN – VERBINDINGSLIJNEN een RECHTE 

VERBINDINGSLIJN. Teken deze lijn vanaf het punt middenonder van de 
bovenste rechthoek naar de top van de driehoek. Als de verbinding 
geslaagd is, zijn beide eindpunten rood, zoniet kleuren die groen; 

15. Verplaats ter controle de rechthoek een tweetal cellen naar links; 
16. Kies in VERBINDINGSLIJNEN een RECHTE VERBINDINGSLIJN MET PIJL;  
17. Klik in de driehoek en klik in de rechthoek rechts ervan. Er komt een 

verbindingspijl wijzend naar de rechthoek. Wijzig indien nodig de 
aanhechtingspunten door de rode bolletjes te verslepen naar de 
gewenste plaats. Deze lichten blauw op. Verbind de hoek rechtsonder 
van de driehoek met de linkerzijde van de rechthoek; 

18. Kies opnieuw zo'n verbindingslijn in het menu; 
19. Klik in de driehoek en verbind met de top van de ruit; 
20. Verbind alle andere hoeken van de ruit op logische wijze met de 

bovenzijde van één van de rechthoeken eronder. Gebruik het type 
GEKROMDE VERBINDINGSLIJN MET PIJL; 

21. Verbind elke rechthoek met de figuur eronder. Houd de lijn zo kort 
mogelijk; 
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22. Maak met een GEBOGEN VERBINDINGSLIJN MET PIJL een verbinding 
tussen de pijlpunt en de rechthoek bovenaan het werkblad.  Gebruik de 
gele formaatgrepen om de lijn naast andere figuren te laten lopen; 

23. Verbind het uitroepteken en de rechthoek "Ga verder!" met de 
rechthoek rechtsonder "Volgende les". Gebruik hierbij telkens de 
GEKROMDE VERBINDINGSLIJN MET PIJL. Zorg dat de lijnen elkaar niet 
kruisen; 

24. Selecteer beide pijlen die in de rechthoek rechtsonder toekomen; 
gebruik hiervoor de Shift-toets. Pas de dikte van de pijlen aan via de 
knop LIJNSTIJL naar 3 punten en wijzig de PIJLSTIJL naar PIJLSTIJL2; 

25. Bewaar de oefening als Evaluatieschema. 

 

  Een sleepactie op een verbindingslijn verplaatst de lijn en koppelt die ook los. 
Gebruik de handvatten en formaatgrepen om aanhechtingsplaats en lijnverloop te 
bewerken. 

Verbindingslijnen blijven de vorm waarmee ze verbonden zijn volgen als je die vorm, 
verplaatst. 

 

1.3 Figuren 
Onder figuren verstaan we grafische elementen die niet tot de familie van de 
AutoVormen behoren. Meestal zijn het complexere elementen met uitgebreide 
mogelijkheden. 

1.3.1 WordArt 
WordArt is een speciale vorm van tekst waarmee je tekst in een opvallende opmaak 
als een grafisch object in je werkblad plaatst. De knop WORDART INVOEGEN  op de 
werkbalk TEKENEN start een mini-wizard die je in twee stappen tot een creatief 
resultaat brengt. 

  Als de werkbalk TEKENEN niet op het scherm staat, kan je ook via het menu 
WordArt invoegen: kies INVOEGEN - AFBEELDING - WORDART…   

De eerste stap is de WORDART-GALERIE, waar je uit een waaier van stijlen kunt 
kiezen: selecteer een stijl en klik op OK. Je kan ook dubbelklikken op je keuze.  
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Het tweede venster, WORDART-TEKST BEWERKEN, verschijnt. Plaats je tekst in het 
invulvak TEKST:. Met de Enter-toets voer je tekst op meerdere regels in, wat soms 
noodzakelijk is om bepaalde effecten zichtbaar te maken. 
Vervolgens kies je best een lettertype en de tekstopmaak (vet en/of cursief). 
Tekstgrootte is minder belangrijk: die kan je met de grootte van je WordArt-object op 
het werkblad bepalen. 
Klik op OK om het resultaat te verkrijgen.  

    
Je tekst verschijnt als een WordArt-object op je werkblad samen met een werkbalk 
WORDART.  Hierop bevinden zich de belangrijkste opmaak- en 
bewerkingsmogelijkheden. De tekstballonnetjes verduidelijken de mogelijkheden. 
 

 1. Neem een leeg werkblad; 
2. Kies op de werkbalk Tekenen de knop WORDART INVOEGEN; 
3. Kies de eerste stijl op de tweede rij en klik OK; 

4. Typ de tekst  Water in Beweging  in; 
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5. Kies het lettertype ARIAL BLACK en klik op OK; 
6. De WordArt-vorm en werkbalk staan op je werkblad; 

 

 
 

7. Kies op de werkbalk WORDART de knop WORDART-VORM en kies in de 
lijst de optie GOLF 1 en bekijk het resultaat; 

8. Kies op de werkbalk TEKENEN de opvulkleur LICHTBLAUW; 
9. Kies onder SCHADUWSTIJL de SCHADUWSTIJL 13; 

10. Open het venster WORDART-TEKST BEWERKEN door te dubbelklikken op 
de WordArt en wijzig het woordje  in  naar  en.  Klik op OK; 

11. Kies onder WORDART- TEKENAFSTAND de optie LOS. Vergelijk met 
onderstaand resultaat; 
 

 
 

12. Sla je werkmap op onder de naam  Water_Beweging. 

 

  Veel WordArt-objecten kan je verder opmaken met schaduw- en 3D-effecten.  

Dubbelklikken op WordArt brengt je bij het venster WORDART-TEKST BEWERKEN  in 
plaats van het opmaakvenster. 

 

1.3.2 Diagram of organigram invoegen 
Met de knop DIAGRAM OF ORGANIGRAM INVOEGEN op de werkbalk TEKENEN open je een 
venster met de keuze van een organigram of één van de vijf diagramtypes in te 
voegen. 
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Diagram Gebruik en opbouw 

Organigram Hiërarchische structuren. 
Het organigram gedraagt zich als een verzameling autovormen en 
verbindingslijnen en is volledig bewerkbaar. 

Cyclus Processen met een doorlopende (terugkerende) cyclus.  
Cirkelvormende pijlen verwijzen naar opeenvolgende stappen 
(tekstvakken) en zijn niet bewerkbaar. 

Radiaal Relaties van onafhankelijke elementen t.o.v. één (centraal) element. 
Opgebouwd uit onderling verbonden cirkels (standaard) met tekst. 
De cirkels kunnen bewerkt worden. 

Pyramide Relaties, onderling gefundeerd op elkaar, gerangschikt van basis 
naar top. 
De gestapelde trapeziums en driehoekige top zijn AutoVormen 
voorzien voor tekst. De afzonderlijke delen zijn bewerkbaar. 

Venn Relaties tussen groepen met overlappende gebieden. 
De cirkels overlappen steeds met alle andere en zijn gekoppeld met 
een tekstvak. Onderlinge schikking kan niet gewijzigd worden. 

Doel Stappen tot een doel. 
Deze concentrische cirkels worden met een lijn en kaderloos 
tekstvak gekoppeld. Ze zijn -beperkt- bewerkbaar. 

 
Met deze diagrammen kunt u een proces verduidelijken met een grafische weergave 
van de verschillende factoren, facetten, afhankelijken en andere parameters. 
Een diagram wordt op het werkblad ingevoegd als een geheel. Je kan de totale 
grootte of plaats wijzigen door middel van de gearceerde rand die rondom het 
diagram verschijnt bij selectie. 
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Het organigram heeft andere en meer uitgebreide mogelijkheden voor vorm en 
opmaak. Deze zijn terug te vinden op de werkbalk ORGANIGRAM, die verschijnt als je 
een organigram selecteert. 
De mogelijkheden van de overige diagrammen verschillen nauwelijks. Bij selectie 
van elke diagramsoort verschijnt de werkbalk DIAGRAM, die steeds dezelfde 
bewerkingsmogelijkheden bevat maar qua uitzicht lichtjes verschilt. 
 

Organigram Diagram 

 

   

 

 

 
De knoppen laten toe: 

• een vorm in te voegen (organigram-element of een extra cirkel, ring of trap). 

• een vorm naar voren of naar achteren te verplaatsen of hun plaats in een 
cirkeldiagram te roteren. 

• het diagram om te keren : de volgorde van alle elementen wijzigt. 

• de indeling aan te passen met als belangrijkste optie de AutoIndeling, die de 
vorm van het diagram in totaliteit bewaart en bewerkbaar maakt. De meeste 
voorgaande knoppen werken enkel als deze optie aanstaat. 

• gelijksoortige elementen te selecteren (enkel bij organigram). 

• een AutoOpmaak voor het gehele diagram te kiezen uit een galerie, die zich in 
een afzonderlijk venster opent. 
 

 
• het diagram te wijzigen in één van de andere vier soorten met behoud van 

ingevoerde tekst en opmaak. 
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 13. Open eventueel je werkmap 'Water_Beweging'; 
14. Voeg een diagram in van het type CYCLUS; 

Het eerste tekstvak (rechtsboven) is geselecteerd: typ hierin de tekst 
Wolken en druk op de Tabtoets; je komt hierdoor automatisch in het 
volgende tekstvak; 

15. Plaats hierin de tekst Waterloop, ga naar het volgende tekstvak en vul 
hier Regen in; 

16. Voeg een volgende pijl en tekstvak in met de knop  . Je kan 
hier nu onmiddellijk Zee invullen. Herhaal dit voor het laatste element: 
Verdamping; 

17. Selecteer het volledige diagram door op de rand te klikken. Verplaats 
het diagram onder de WordArt en pas het formaat aan met de 
formaatgrepen; 

18. Kies in de werkbalk OPMAAK een kleinere puntgrootte, vette 
tekstopmaak en stel de tekstkleur op blauw in; 

19. Kies in de DIAGRAM-werkbalk de knop AUTOOPMAAK  en selecteer de 
stijl ARCERING.  Klik op OK. (Tip: je kan ook dubbelklikken op je keuze); 

20. Bekijk het resultaat en doorzoek via de optie WIJZIGEN IN de andere 
Diagramstijlen. Kies tenslotte terug voor CIRKEL; 

21. Selecteer het tekstvak Regen. Dit staat niet op z'n correcte plaats. 
Verplaats dit stroomopwaarts via de knop VORM NAAR ACHTEREN 
VERPLAATSEN ; 

22. Plaats een passende AutoVorm als zon tussen Zee en Verdamping en 
maak naar smaak op. 
Vergelijk met onderstaand resultaat; 
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23. Sluit de oefening en bewaar de wijzigingen. 

 

1.3.3 Illustratie invoegen 
Een illustratie behoort tot een grotere groep grafische bestanden dan AutoVormen. 
Dit kan je merken in het taakvenster ILLUSTRATIES dat je via de knop ILLUSTRATIE 
INVOEGEN   op de werkbalk TEKENEN opent. 

 

In dit taakvenster kan je via trefwoorden zoeken 
naar passende illustraties. Vul je niks in onder 
ZOEKEN NAAR dan worden alle illustraties gezocht in 
de aangeduide collecties onder ZOEKEN IN. Je kan 
de lijst beperken door onder RESULTATEN MOETEN 
ZIJN een kleinere selectie aan te vinken.  

   
Resultaten worden eronder weergegeven via een 
voorbeeld. Je voegt met een eenvoudige klik de 
illustratie op je werkblad in. 

De optie CLIPS ORDENEN… opent de MICROSOFT MEDIAGALERIE. Via dit venster kan je 
zoeken in en bladeren doorheen de illustraties, AutoVormen en andere figuren die op 
je pc beschikbaar zijn: zelf verzameld of  gedownload, meegeïnstalleerd met 
Microsoft Office, en indien je een open internetverbinding hebt, kan je zelfs bladeren 
in de Webcollecties van Microsoft. 
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Bij een eerste gebruik zal het venster CLIPS TOEVOEGEN AAN DE MEDIAGALERIE zich 
openen. Dit kan je gebruiken om naar alle bruikbare illustraties en mediabestanden 
te laten zoeken op je computer. 
 

  Vul je in het kader ZOEKEN NAAR: geen criterium in, dan krijg je alle illustraties die er 
beschikbaar zijn in je catalogus. Dit kan een vrij omvangrijk resultaat opleveren ! 

1.3.4 Afbeelding invoegen 
Met de knop AFBEELDING UIT BESTAND INVOEGEN  kan je een afbeelding, die je als 
bestand op je computer hebt staan, op je werkblad plaatsen. Het venster AFBEELDING 
INVOEGEN dat zich opent, is vergelijkbaar met het dialoogvenster OPENEN dat je in de 
eerste module hebt leren gebruiken. Hier selecteer je echter bij voorkeur grafische 
bestandstypen. 
Als je een afbeelding invoegt, krijg je de werkbalk AFBEELDING op je scherm. Deze 
bevat bewerkingsmogelijkheden voor de afbeelding. 

 

Knop  Naam Actie 

 AFBEELDING UIT BESTAND INVOEGEN Zelfde als op de werkbalk Tekenen. 

 KLEUR Wijzigt de kleurinstelling van de afbeelding 
van AUTOMATISCH naar GRIJSWAARDEN, 
ZWART-WIT of WASSEN (verbleekt). 

 MEER / MINDER CONTRAST Verandert de grijsbalans 

 MEER / MINDER HELDERHEID Verklaart of verduistert de afbeelding. 

 BIJSNIJDEN Wijzigt de werking van de formaatgrepen 
waardoor de afbeelding afgesneden wordt. 
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 90° LINKSOM DRAAIEN Roteert de afbeelding per 90 graden. 

 LIJNSTIJL Plaatst en bepaalt de lijnstijl rondom. 

 AFBEELDINGEN COMPRIMEREN Laat één of alle afbeeldingen comprimeren 
voor betere prestatie bij webtoepassingen of 
afdrukken ; optie tot definitief verwijderen van 
bijgesneden delen. 

 AFBEELDING OPMAKEN Opent het dialoogvenster met uitgebreide 
opmaakmogelijkheden en instellingen. 

 

 DOORZICHTIGE KLEUR INSTELLEN Laat toe om een kleur te selecteren in de 
afbeelding en die door transparant te 
vervangen. 

 BEGINWAARDEN VAN DE AFBEELDING Herstelt de eigenschappen en opmaak van 
de afbeelding zoals bij het invoegen. 
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1.4 Stappenplan 

 Werkbalk TEKENEN. 

• Klik op de knop TEKENEN  op de werkbalk STANDAARD. 

 AutoVorm invoegen. 

• Klik op de knop AUTOVORMEN op de werkbalk TEKENEN of 
kies in het menu INVOEGEN – AFBEELDING, AUTOVORMEN. 

• Kies een vorm en klik op het werkblad om een standaardvorm te krijgen of 
klik en sleep op het werkblad om vorm en grootte zelf te bepalen. 

 Lijnen of pijlen tekenen. 

• Klik op de knop LIJN of PIJL  op de werkbalk TEKENEN. 

• Teken door te klikken bij begin en naar te slepen tot het eindpunt. 

 Rechthoek of Ovaal tekenen. 

• Kies tussen de AutoVormen of klik op de knop Rechthoek of Ovaal op de 
werkbalk TEKENEN. 

• klik op het werkblad om een standaardvorm te krijgen of 
klik en sleep op het werkblad om vorm en grootte zelf te bepalen. 

 Hulptoetsen bij tekenen 

• Ctrl: centreert rondom je beginpunt. 

• Shift: maakt vormen symmetrisch en plaatst lijnen of pijlen per 15 graden. 

• Alt: laat de vorm met het cellenrooster overeenkomen. 

 Tekstvak invoegen 

• Klik op de knop TEKSTVAK  op de werkbalk TEKENEN. 

• Klik en sleep het tekstvak 

• Typ de tekst in. 

 Tekst invoegen in AutoVorm 

• Selecteer de AutoVorm 

• Typ de tekst 

• Beëindig de tekstbewerking met Esc, op de rand of naast de vorm te klikken of 
via het snelmenu TEKSTBEWERKING AFSLUITEN. 

 Objecten selecteren 

• Klik het object aan of  

• Selecteer de rand van een vorm met tekst of 
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• Klik op de knop OBJECTEN SELECTEREN  en klik het object aan of selecteer 
rondom de vorm(en) met de "lasso"-techniek. 

• Breng een object in of uit de selectie door die aan te klikken met ingehouden 
Ctrl- of Shift-toets. 

 AutoVorm opmaken 

• Selecteer de vorm en kies één van onderstaande methodes: 

• Wijzig de opmaak met de knoppen op de werkbalk TEKENEN:  

  OPVUL-, LIJN- en TEKSTKLEUR, 

  LIJN-, STREEP- en PIJLSTIJL,  
  SCHADUW- en 3D-STIJL  

• Open het dialoogvenster AUTOVORM OPMAKEN via  
- dubbelklik op de AutoVorm of 
- rechtsklik op de AutoVorm en kies AUTOVORM OPMAKEN… 
- menuoptie OPMAAK – AUTOVORM… 
- sneltoets Ctrl+1 
en bepaal de opmaak via de verschillende tabbladen. 
Bevestig met OK. 

 Volgorde instellen 

• Selecteer de vorm. 

• Kies onder TEKENEN – VOLGORDE op de werkbalk TEKENEN je optie of 
kies dit in het snelmenu onder VOLGORDE. 

 Objecten groeperen 

• Selecteer de objecten. 

• Klik in het snelmenu GROEPEREN – GROEPEREN of 
klik op TEKENEN – GROEPEREN op de werkbalk TEKENEN. 

 Groep opheffen  

• Selecteer de groep. 

• Kies in het snelmenu GROEPEREN – GROEP OPHEFFEN of  
klik op TEKENEN – GROEP OPHEFFEN GROEPEREN op de werkbalk TEKENEN. 

 Groep hergroeperen  

• Selecteer een element van de groep. 

• Kies in het snelmenu GROEPEREN – OPNIEUW GROEPEREN of 
klik op TEKENEN – OPNIEUW GROEPEREN op de werkbalk TEKENEN. 

 Formaat wijzigen van een object 

• Selecteer het object. 

• Gebruik de formaat- en aanpassingsgrepen of 
kies de instellingen in het dialoogvenster 'OBJECT' OPMAKEN  tabblad GROOTTE. 
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 Object roteren 

• Selecteer het object. 

• Gebruik de rotatiegrepen of  
kies een optie in het menu TEKENEN – DRAAIEN OF SPIEGELEN of 
bepaal de draaihoek in het dialoogvenster'OBJECT' OPMAKEN  tabblad GROOTTE. 

 Verbindingslijnen 

• Selecteer een type verbindingslijn in het menu of de werkbalk AUTOVORMEN. 

• Klik op elk van de twee vormen of hun verbindingspunten. 

• Pas met de aanpassingsgreep desnoods het traject aan. 

 WordArt invoegen. 

• Klik op de knop  WORDART INVOEGEN op de werkbalk TEKENEN. 

• Maak je keuze van vorm in het eerste venster. 

• Typ je tekst en bepaal de tekenopmaak in het tweede venster. 

 Diagram invoegen 

• Klik op de knop  DIAGRAM OF ORGANIGRAM INVOEGEN. 

• Kies het gewenste diagram of organigram en klik OK. 

• Je gekozen diagram komt op het werkblad met bijhorende werkbalk. 

• Bewerk en schik het diagram en voorzie van tekst. 

 Illustraties invoegen 

• Klik op de knop ILLUSTRATIE INVOEGEN   op de werkbalk TEKENEN. 

• Het taakvenster ILLUSTRATIES opent. 

• Vul eventuele zoekcriteria in en klik op STARTEN. 

• Klik je keuze aan. 

 Afbeelding invoegen 

• Klik op de knop AFBEELDING UIT BESTAND INVOEGEN  op de werkbalk TEKENEN. 

• Het dialoogvenster AFBEELDING INVOEGEN opent. 

• Zoek en selecteer het bestand en klik op INVOEGEN. 
 



 

 

Hoofdstuk 2 Doorvoeren 

In de module basisvaardigheden heb je reeds gezien hoe een cel kan gekopieerd 
worden met de vulgreep. Ook een reeks maken of uitbreiden kan hiermee. De 
vulgreep heeft echter meer functionaliteiten.  
Ook de kopieermogelijkheden van Excel werden reeds behandeld, maar kunnen 
aangevuld worden met een paar handige technieken. 
Na dit hoofdstuk ben je in staat om: 

• de vulgreep te gebruiken voor uitbreiding en/of aanvulling van gegevens 

• gegevens naar andere werkbladen te kopiëren 

• eigen lijsten te definiëren en te gebruiken met de vulgreep 

2.1 Mogelijkheden 
Naast de algemene werking van de vulgreep kan je ook het snelmenu gebruiken bij 
het doorvoeren. Hierbij hou je de rechtermuisknop ingedrukt om de vulgreep te 
verslepen. Op het moment dat je de rechtermuisknop lost komt het snelmenu naar 
voor met een paar handige mogelijkheden. 

       
De optie REEKS… in het snelmenu levert het dialoogvenster dat je ook via het menu 
BEWERKEN – DOORVOEREN – REEKS vindt (Zie module Basisvaardigheden, Reeksen). 
 

  De meeste keuzes vind je terug onder de knop OPTIES VOOR AUTOMATISCH 
DOORVOEREN  als je uitvult met de linkermuisknop. 
Je krijgt deze knop niet als je een keuze maakt via het snelmenu. 

 
Een andere interessante mogelijkheid van doorvoeren is van toepassing op 
gegroepeerde werkbladen. Hierbij kan je namelijk een reeks gegevens van één 
werkblad doorvoeren naar de andere. Deze optie vind je terug in het menu 
BEWERKEN – DOORVOEREN - NAAR GROEP…  
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Het volgende dialoogvenster NAAR GROEP toont je de 
mogelijkheden om alles of selectief celinhoud of opmaak te 
kopiëren. 
 

 

2.2 Aangepaste lijsten 
In een vroeger hoofdstuk heb je dagen en maanden in geschreven vorm kunnen 
doorvoeren. Dit vindt z'n oorsprong in een aangepaste lijst, die werd mee 
geïnstalleerd met Excel. Je krijgt die in het Engels en de taal van installatie. 
Deze lijsten vind je in het menu EXTRA - OPTIES…, tabblad AANGEPASTE LIJST. 

 
Deze lijsten kunnen niet verwijderd worden, maar je kan wel eigen lijsten definiëren. 

2.2.1 Een nieuwe lijst maken en gebruiken 
Zelf een lijst maken kan op twee manieren:  

• Je kan een lijst invoeren via het tabblad AANGEPASTE LIJST. 

• Gegevens die reeds op je werkblad staan, kan je importeren. 
 

 1. Open het bestand '08.00 - Groenten'; 
2. Klik in het menu EXTRA - OPTIES… op het tabblad AANGEPASTE LIJST; 
3. In de lijst AANGEPASTE LIJSTEN staat NIEUWE LIJST geselecteerd. Klik in 

het tekstvak GEGEVENS IN LIJST: 

4. Typ Bonen en druk op Enter; 

5. Typ ook volgende groentenamen in, telkens gescheiden door Enter: 
Erwten, Prei en Wortelen; 

6. Klik op de knop TOEVOEGEN om de lijst te laten opnemen in de 
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Aangepaste lijsten en sluit het dialoogvenster met OK; 

7. Vul in de cel A2 Erwten in; 

8. Voer deze cel met de vulgreep door tot cel A5 en bekijk het resultaat; 
9. Selecteer de cellen C1 tot C7; 

10. Ga naar het tabblad AANGEPASTE LIJST in het menu EXTRA – OPTIES; 
11. De geselecteerde cellen vind je terug onder de rubriek LIJST 

IMPORTEREN UIT CELLEN: als $C$1:$C$7; 
12. Klik op importeren.  De lijst staat onmiddellijk bij de Aangepaste lijsten; 
13. Klik op OK; 

14. Typ in een cel gekuist en voer dit 15 cellen naar onder door; 

15. Ga naar Blad2 en vul in de cel A2 Prei in. Plaats in de cel B2 Natuur; 

16. Vul de cel B2 uit tot je in het pop-up-venstertje terug 'Natuur' ziet; 
17. Selecteer het bereik 'Prei' tot de cel boven die tweede ’Natuur'; 
18. Voer deze selectie door tot rij 30 en wis wat je teveel hebt uitgevuld. 

 

2.2.2 Een lijst bewerken en verwijderen 
Een zelfgemaakte lijst kan je alleen bewerken in het dialoogvenster AANGEPASTE 
LIJST.  Hiervoor selecteer je in het linkerluik de gewenste lijst en bewerk je ze in het 
rechterluik. De aanpassing bevestig je met de knop TOEVOEGEN. 
Een lijst verwijder je door ze te selecteren in het luik AANGEPASTE LIJSTEN en op de 
knop VERWIJDEREN te klikken. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je op de 
permanente gevolgen van deze actie gewezen wordt. 

 
 

 19. Open het dialoogvenster AANGEPASTE LIJST. Selecteer de lijst met 
aangeboden vormen; 

20. Plaats 'gekuist' voor 'gewassen' door in het luik GEGEVENS IN LIJST: te 
selecteren en weg te knippen: hiervoor kan je enkel de sneltoets Ctrl+X 
gebruiken. Verwijder de lege lijn. 
Plaats de cursor na 'natuur' en druk op Enter. Plak 'gekuist' op de 
nieuwe lijn met de sneltoets Ctrl+V; 

21. Plaats de cursor na 'diepgevroren' en druk op Enter. Typ Vacuüm 
bereid; 

22. Verwijder 'natuur' uit reeks;  
23. Klik op TOEVOEGEN; 
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24. Selecteer de lijst met groenten in het luik AANGEPASTE LIJSTEN en voeg 
volgende groenten alfabetisch toe aan de lijst: Spinazie, Witloof, 
Andijvie; 

25. Klik op TOEVOEGEN en OK; 
26. Kopieer ’Natuur' in de cel C2 en voer dit door tot 10 cellen lager; 
27. Typ in C2 een ander woord uit de lijst en voer dit door tot je het 

opnieuw in de scherminfo leest. Vergelijk met de kolom ervoor; 
28. Kopieer de titels van A1 en B1 naar Blad3, maar wissel hun plaats; 
29. Plaats in de cel A2 van Blad3 een vorm en in B2 een groente uit de lijst; 
30. Sleep met de vulgreep de lijst met groenten door tot die zich herhaald 

(scherminfo) en keer dan één lijn terug om herhaling van de eerste 
groente te vermijden; 

31. Selecteer het bereik van A2 tot en met alle groenten en voer deze 
selectie door tot je een volledige lijst hebt. Verwijder eventueel de 
herhaalde producten; 

32. Ga naar het tabblad AANGEPASTE LIJST en selecteer de lijst met 
aangeboden vormen. Druk op de toetsencombinatie Alt+PrintScreen;  

33. Sluit het dialoogvenster; 
34. Selecteer cel D3 en plak met de sneltoets Ctrl+V.   

Het beeld van het dialoogvenster wordt als figuur ingevoegd. Met deze 
geselecteerd, kies je in het menu KLEUR op de werkbalk AFBEELDING de 
optie GRIJSWAARDE; 

35. Sla de oefening op als Groentelijst; 

36. Ga naar het tabblad AANGEPASTE LIJST en selecteer de lijst met 
groenten. Klik op de knop VERWIJDEREN en bevestig je keuze in het 
volgende dialoogvenster; 

37. Verwijder ook je tweede aangepaste reeks; 
38. Sluit de oefening. 

 

  Met de toetsencombinatie Alt+PrintScrn maak je een kopie van je 
schermbeeld. Dit is vervolgens eenvoudig te plakken als een figuur. 
Een aangepaste lijst wordt bewaard op de computer (gebruikersprofiel) 
waarop je de lijst definieert, niet in de werkmap. 
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2.3 Stappenplan 

 Doorvoeren met vulgreep 

• Selecteer de cel(len) die je wilt doorvoeren. 

• Sleep de vulgreep met de rechtermuisknop tot het gewenste bereik. 

• Kies in het snelmenu de gewenste optie. 

 Doorvoeren naar andere werkbladen 

• Groepeer de werkbladen met bron- en doelcellen. 

• Selecteer de cel(len) die je wilt doorvoeren. 

• Kies in het menu BEWERKEN – DOORVOEREN – NAAR GROEP. 

• Kies om ALLES, INHOUD of OPMAAK te kopiëren en klik op OK. 

 Aangepaste lijst maken. 

• Ga naar het menu EXTRA - OPTIES…, tabblad AANGEPASTE LIJST. 

• Typ de gegevens in, gebruik een Enter voor elk nieuwe item. 

• Klik op TOEVOEGEN. 

 Aangepaste lijst importeren 

• Selecteer de cellen die de lijst bevatten. 

• Ga naar het menu EXTRA - OPTIES…, tabblad AANGEPASTE LIJST. 

• Controleer of selecteer de cellen die de lijst bevatten via LIJST IMPORTEREN UIT 
CELLEN. 

• Klik op IMPORTEREN. 

 Aangepaste lijst verwijderen 

• Ga naar het menu EXTRA - OPTIES…, tabblad AANGEPASTE LIJST. 

• Selecteer de te wissen lijst in AANGEPASTE LIJST. 

• Klik op VERWIJDEREN en bevestig je keuze. 
 





 

 

Hoofdstuk 3 Cellen benoemen 

Na dit hoofdstuk kan je: 

• een cel een naam geven 

• een naam geven aan een bereik 

• namen gebruiken in formules 

• cellen of bereiken automatisch benoemen 

• namen verwijderen 

• titels van tabellen gebruiken als label 

3.1 Celnamen gebruiken 
In Excel kan je celnamen gebruiken in plaats van celadressen. Complexe formules 
en functies worden daardoor sneller duidelijk. “GEMIDDELDE(uitgaven)” maakt 
meteen duidelijk waarover het gaat, terwijl je bij “GEMIDDELDE(B3:B48) nog wat 
zoekwerk hebt voor je weet waarover het gaat. 
Een naam geven kan zowel voor individuele cellen als voor bereiken. In de 
formulebalk vind je helemaal links het NAAMVAK.  

 
 

 

Hier staat normaal het celadres van de actieve cel. Dit 
wordt een keuzelijst als er namen gekend zijn in het 
werkblad. Alle benoemde cellen en bereiken staan er 
alfabetisch weergegeven. 
Als je een cel- of bereiknaam aanklikt, worden de 
bijhorende cel(len) geselecteerd. 
In celverwijzingen, formules en functies kan je 
celadressen eenvoudig vervangen door celnamen. Je 
typt de celnaam in plaats van het celadres of selecteert 
die via het menu INVOEGEN - NAAM - PLAKKEN... 
 

 

3.1.1 Verwijzing naar één cel 

 1. Open het bestand '08.00 - Celnamen'; 
2. Selecteer B3 en bekijk de celnaam in het NAAMVAK; 
3. Selecteer achtereenvolgens de cellen B4 en B5 en bekijk de celnamen; 
4. Selecteer B6 en bekijk de formule in de formulebalk; 

5. Ga naar C6 en typ =breedte*  
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6. Klik in het menu INVOEGEN – NAAM - PLAKKEN… 
7. Selecteer de celnaam “diepte”, klik op OK en bevestig de formule; 
8. Vergelijk het resultaat van B6 en C6 en vergelijk in de formulebalk ook 

de inhoud; 

9. Typ in C7:  =  en duidt de cel B3 aan; typ verder:  *  en klik op B4, 
plaats nogmaals  *  en klik op B5.  Bevestig de formule; 

10. Vergelijk in de formulebalk resultaat en inhoud van B7 met C7; 
11. Bewaar de wijzigingen. 

 

3.1.2 Verwijzing naar een bereik 

 12. Open indien nodig het bestand '08.00 - Celnamen'; 
13. Klik in het NAAMVAK op "gegevens" en druk op Ctrl+B; 
14. Zet op analoge wijze "resultaten" in vet en onderlijnd; 
15. Plaats een formule met celnamen in B8. Bereken hoeveel vierkante 

meter behangpapier je nodig hebt om de vier wanden te behangen. 
(Veronderstel dat het verlies in het versnijden van de rollen 
overeenkomt met de uitsparingen voor ramen en deuren.); 

16. Controleer het resultaat: 51,75 m²; 
17. Bewaar de wijzigingen. 

 

3.2 Celnamen definiëren 
Je kan cellen of bereiken zeer eenvoudig benoemen. Selecteer ze en typ vervolgens 
de gewenste naam in het NAAMVAK. Bevestig met Enter. 
Hetzelfde resultaat bereik je via INVOEGEN – NAAM - DEFINIËREN. In het dialoogvenster 
NAAM BEPALEN tik je de naam in het tekstvak NAMEN IN WERKMAP:.  Om nog een naam 
in te voeren, klik je op de knop TOEVOEGEN.  Je kan in dit venster ook zelf een cel of 
bereik invullen in VERWIJST NAAR: en dit een naam geven. Bevestig en sluit met OK. 
Er zijn een paar regels waar je rekening moet mee houden als je een naam geeft: 

• Celnamen mogen niet langer zijn dan 255 karakters. 
• Spaties en de volgende karakters kunnen niet: +  -  *  <  >  ^  #  $  (  )  

Het eerste karakter moet een letter of een underscore (liggend streepje: _ ) zijn. 
• Celadressen zoals A1 of B$2 kunnen niet. 
• Hoofd- en kleine letters mogen maar er wordt geen onderscheid gemaakt. 
 

 18. Selecteer cel B8; 

19. Klik en schrijf in het naamvak:  tot wand, bevestig met Enter; 

20. Druk OK om de foutmelding te verwijderen en vervang de spatie door 
een liggend streepje of een punt en bevestig. 
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In het dialoogvenster NAAM BEPALEN (INVOEGEN – NAAM - DEFINIËREN) kan je ook 
constanten definiëren. Je verwijst naar een vaste waarde en kent die een naam toe. 
Die naam kan je vervolgens in de ganse werkmap gebruiken zonder dat de waarde 
in een cel staat. 

 
 

 21. De naam btw is gedefinieerd in deze werkmap '08-celnamen'; 

22. Tik in cel B2 van het blad "btw berekening" de formule  =A2*BTW . 

 

3.3 Celnamen maken 
Heel vaak staan titels in de aansluitende kolom of rij, woorden die zeer bruikbaar zijn 
als celnaam. Via INVOEGEN - NAAM - MAKEN kan je gemakkelijk die titels gebruiken om 
celnamen aan te maken. Kies in dit dialoogvenster de rij of kolom aan die de titels 
bevat, NIET waar je de namen wilt maken ! 

 
 

 23. Ga naar het blad "prijsberekening" en selecteer B3; 
24. Kies in het menu INVOEGEN - NAAM – DEFINIËREN. In het dialoogvenster 

NAAM BEPALEN: suggereert Excel de titel uit kolom A "stropapier". Klik op 
OK; 

25. Selecteer het bereik A4:B5 en open het dialoogvenster NAAM MAKEN; 
26. Klik het vinkje bij LINKERKOLOM zo nodig aan en klik op OK; 
27. Selecteer de cel B4 en controleer de naam in het naamvak; 
28. Klik in een willekeurige cel. Ga naar het dialoogvenster NAAM MAKEN en 

selecteer de naam “glasvliesbehang”. Controleer naar welke cel die 
naam verwijst. 
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3.4 Celnamen toepassen 
Als je een aantal cellen benoemt waar je in vroeger gemaakte formules al naar 
verwees, kan Excel de celadressen vervangen door de celnamen.  
Kies hiervoor INVOEGEN – NAAM – TOEPASSEN in het menu. 

 

 35. Bekijk de formules in de cellen B6 tot C7 in de formulebalk; 
36. Klik in het menu op INVOEGEN – NAAM – TOEPASSEN. Selecteer de 

namen "breedte", "hoogte" en "diepte" en druk op OK; 
37. Controleer de formules opnieuw. Vergemakkelijk dit door bij EXTRA - 

OPTIES, op het tabblad WEERGAVE, bij VENSTEROPTIES het vinkje aan te 
zetten bij FORMULES; Druk op OK; 

38. Schakel het vinkje weer uit na je controle; 
39. Sla de oefening op. 

 

3.5 Celnamen verwijderen 
Celnamen kun je verwijderen in het dialoogvenster NAAM BEPALEN door één of 
meerdere namen te selecteren en vervolgens op de knop VERWIJDEREN te klikken. 
Verwijder best geen namen die in verwijzingen of formules nog gebruikt worden. 
Excel genereert dan de foutmelding #NAAM?. 

 40. Selecteer op het tabblad "afmetingen" de cel B3; 
41. Bekijk de naam; 
42. Ga naar INVOEGEN - NAAM - DEFINIËREN; 
43. Selecteer "hoogte", druk op VERWIJDEREN en OK; 
44. Bekijk opnieuw de naam en controleer de cellen met foutmelding; 
45. Sluit het bestand zonder wijzigingen te bewaren. 

3.6 Labels 
Excel biedt je een andere mogelijkheid om namen te gebruiken. Hiervoor dienen de 
gegevens wel in een tabelstructuur te staan met éénduidige titels in de eerste kolom 
en rij. 
Daarnaast moet je een optie aanzetten binnen het menu EXTRA – OPTIES op het 
tabblad BEREKENEN. Schakel onder WERKMAPOPTIES het selectievakje LABELS IN 
FORMULES ACCEPTEREN in. 
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Vervolgens kan je de labels gebruiken door die in te typen. Wil je een bepaalde cel 
uit een tabel met zowel rij- als kolomlabels dan kan je die combineren. Gebruik een 
spatie als scheidingsteken. 
Je kan ook kolomtitels op 2 of meer rijen gebruiken om te verwijzen. Gebruik de 
volgorde waarin de titels staan als label met een spatie ertussen. We spreken hier 
van gestapelde labels. 
Wanneer je een getal of datum als label wilt gebruiken, typ je die in de formule in 
tussen aanhalingstekens ('getal'). Som(2003) zal 2003 als resultaat geven, 
som('2003') telt de gegevens in de kolom 2003 op. 
Als uitzondering op de algemene regel plaats je bij gebruik van deze labeltechniek 
best geen berekeningen onmiddellijk onder je tabel. Je laat hier best een lijn tussen 
om te vermijden dat die berekeningen meegenomen worden onder het label. 
 

 1. Plaats volgende gegevens in een nieuwe werkmap; 

 
2. Ga naar het menu EXTRA – OPTIES en vink op tabblad BEREKENEN de 

optie LABELS IN FORMULES ACCEPTEREN; 

3. Plaats in cel E3  Uurtotaal, in E4  Verplaatsing; 

4. Typ in F3 de formule  =som(uren), in F4  =gemiddelde(afstand); 

5. Plaats een autosom in cel B8; 
6. Bereken het gemiddelde van C2:C7 in cel C8 en vergelijk met de vorige 

resultaten; 

7. Plaats in A12  Ria + Roos; 

8. Voer dit door in de twee cellen ernaast; 
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9. Selecteer die twee cellen, druk op F2 om de cel te bewerken, plaats 
een gelijkheidsteken vooraan en bevestig met Ctrl+Enter. Analyseer het 
resultaat; 

10. Typ  Kosten  in H1 en de formule  =Uren*10+Afstand*0,2  in H2 
en voer de cel H2 door tot H7;  

11. Typ in de cel E5  Totale kosten  en bereken dit ernaast aan de 
hand van een formule met label(s); 

12. Typ in G8  Maximum  en bereken in H8 de grootste kost.  Selecteer de 
cel F5 en klik in de formulebalk om het bereik (blauwe omlijning) te 
controleren. Sluit de cel met Enter en houd het resultaat in het oog; 

13. Het maximum wordt verkeerdelijk toegevoegd aan de kosten. Vermijd 
dit probleem door een blanco cel te voorzien tussen je gegevens en je 
berekeningen.  
Verwijder de berekening van de grootste kost, verplaats de cel G8 één 
rij omlaag en herbereken hier het maximum. Controleer opnieuw de 
totale kosten; 

14. Sluit de werkmap en bewaar als  KostenLabels. 

 

  Herinner je dat het openen van een formulecel je een visuele hulp biedt. Ook bij 
labels zie je de gebruikte cel(len), maar het bereik is hier niet te wijzigen. 

 

  Let op bij het gebruik van labels !  Je laat Excel en dus een pc je werkblad evalueren 
en beslissen welke gegevens onder welke naam staan ! 
Zorg desnoods voor een blanco cel ter onderscheiding. 

 

  De optie labels gebruiken, wordt bewaard als eigenschap van de werkmap. Als je 
een andere of nieuwe werkmap activeert, is de optie niet terug uitgeschakeld. 
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3.7 Stappenplan 

 Naar een cel of bereik met naam gaan en selecteren 

• Klik in de vervolgkeuzelijst NAAMVAK  op de naam. 

• De cel of het bereik is geselecteerd. 

 Celnamen in formules gebruiken 

• Typ de naam in plaats van het celadres of 

• Selecteer de naam via  INVOEGEN - NAAM – PLAKKEN. 

 Celnamen definiëren  

• Selecteer de cel(len) en kies één van onderstaande methodes. 

− Klik in het naamvak. 

− Typ de gewenste naam. 

− Bevestig met Enter. 

− Kies INVOEGEN - NAAM – DEFINIËREN. 

− Schrijf de naam in het vak NAMEN IN WERKMAP.

− Klik op TOEVOEGEN of OK 

 Celnamen maken 

• Selecteer het celbereik met de namen en de waarden. 

• Kies INVOEGEN - NAAM - MAKEN. 

• Kies het vinkje bij de kolom of rij met de namen 

• Klik op OK. 

 Celnamen toepassen 

• Kies INVOEGEN - NAAM - TOEPASSEN. 

• Kies de namen die je wilt laten toepassen in alle formules. 

• Klik OK. 

 Celnamen verwijderen 

• Kies INVOEGEN - NAAM - DEFINIËREN. 

• Selecteer de namen die je wilt verwijderen. 

• Klik op VERWIJDEREN. 

 Labels gebruiken 

• Ga naar EXTRA – OPTIES, tabblad BEREKENEN. 

• Vink onder WERKMAPOPTIES,   LABELS IN FORMULES ACCEPTEREN aan. 

• Gebruik de labels zoals namen. 
 





 

 

Hoofdstuk 4 Uitgebreid plakken 

Via kopiëren en plakken kan heel wat typwerk en fouten vermeden worden. Excel 
kent echter uitgebreide mogelijkheden bij het plakken. 
Na dit hoofdstuk kan je: 

• de verschillende methodes gebruiken om te plakken met opties 

• celopmaak overnemen of achterlaten bij het plakken 

• formules of de resultaten ervan plakken 

• opmaak uit cellen kopiëren 

• gegevens tussen rijen en kolommen omwisselen 

• koppelingen naar de oorspronkelijke cellen plakken 
 

4.1 Plakken met het infolabel 
Een eerste set van mogelijkheden merk je op na een gewone plakaktie: Excel toont 
dan onder het plakgebied een infolabel. Hiermee kan je het plakresultaat alsnog 
enigszins aanpassen of beperken. 
De lijst onder het infolabel verschilt naargelang de inhoud van het kopie- en 
plakgebied. Je kan de verschillende keuzes uitproberen zolang "plakken" actief blijft. 

 

 

Zo krijg je de mogelijkheid om bij het plakken je 
oorspronkelijke opmaak mee te nemen (standaard) of 
de opmaak van het plakgebied te bewaren. 
Samen met de inhoud kan je via dit infolabel ook 
selectief de opmaak van waarden of getallen of de 
kolombreedtes mee kopiëren of zelfs enkel de opmaak.
Tenslotte kan je in plaats van de inhoud van de cellen 
te plakken, de cellen koppelen.  Je krijgt dan een 
celverwijzing naar je oorspronkelijke cel(len). 

 

 1. Open het bestand '08.00 - Plakwerk'; 
2. Selecteer de getallen en berekening in de B-kolom; deze zijn al dan niet 

voorzien van opmaak; 
3. Kopieer de selectie; 
4. Selecteer de cel D2 en plak de gegevens. De cellen worden ingevuld 

met exact dezelfde gegevens of formules en onderaan het plakgebied 
is een infolabel verschenen; 

5. Klik op het infolabel. Je ziet dat de eerste optie gebruikt is.  Selecteer 
de tweede optie AANPASSEN AAN OPMAAK VAN BESTEMMING en bekijk het 
resultaat. Controleer de formule in D7; 
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6. Wijzig de plakoptie naar ALLEEN WAARDEN. Controleer opnieuw cel D7; 
7. Plak de selectie telkens in de volgende kolom en kies de volgende 

plakoptie uit; vergelijk de resultaten; 
8. Kies bij 'Doel5' voor AANPASSEN AAN OPMAAK VAN BESTEMMING; 
9. Stop de plakaktie met de Esc-toets of de volgende kopieeraktie; 

10. Kopieer de cel B2; 
11. Selecteer het bereik C10:G10, plak en wijzig de optie naar ALLEEN 

OPMAAK; 
12. Plak de opmaak van de andere brongegevens op de lijnen 'Opmaak2' 

tot 'Opmaak5' en bekijk de resultaten. 

 

  In de statusbalk staat na een knip- of kopie-opdracht te lezen dat je de Enter-toets 
kan gebruiken om te plakken. Dit schakelt echter de plakopties uit en laat je niet 
meer verder plakken ! 

 

4.2 Plakken met de keuzeknop 
Via de werkbalk STANDAARD kan je ook plakken met opties: de knop PLAKKEN bevat 
namelijk ook een keuzelijst waarmee je selectief kunt plakken. 

 
 

 

Je kan van het gekopieerde enkel de FORMULES plakken. Hierbij 
wordt alle opmaak genegeerd. 
Kies je voor WAARDEN dan wordt enkel het resultaat van je 
oorspronkelijke cel behouden; opmaak en formules verlies je. 
GEEN RANDEN kopieert alles behalve de randen. 
TRANSPONEREN zorgt ervoor dat een tabel over 90 graden 
gedraaid wordt bij het plakken: rijen worden kolommen en 
omgekeerd. 
KOPPELING PLAKKEN levert een celverwijzing naar de originele 
cellen, dus zonder opmaak. Deze methode werkt vlugger dan 
zelf de celverwijzing maken, zeker als de broncellen op andere 
werkbladen of werkmappen moeten gezocht worden. 

PLAKKEN SPECIAAL… tenslotte opent een afzonderlijk dialoogvenster met een 
uitgebreid aanbod van plakmogelijkheden. Dit wordt besproken in de volgende 
paragraaf. 
 

 13. Open eventueel de oefening '08.00 - Plakwerk'; 
14. In de cellen A20 tot C24 staat een tabel die eigenlijk onder de hoger 

gelegen gegevens pas. Alleen staan de titels in de eerste kolom in 
plaats van de eerste rij; 

15. Selecteer dit gebied en kopieer het; 
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16. Plaats je in de cel D19 en klik op de keuzeknop van PLAKKEN in de 
werkbalk STANDAARD. Kies TRANSPONEREN; 

17. Vergelijk het resultaat met de oorspronkelijke tabel; 
18. Ga naar 'Blad1', selecteer en kopieer cellen A2 tot B7; 
19. Ga naar het werkblad 'Speciaal' cel D20; 
20. Kies de plakoptie KOPPELING PLAKKEN. De cellen bevatten nu een 

koppeling naar het eerste blad maar hebben geen opmaak; 
21. Selecteer cel G20 en klik op de knop PLAKKEN: hierdoor plak je alles: 

waarden, formules en opmaak; 
22. Plak in dezelfde cel opnieuw maar gebruik de plakoptie KOPPELING 

PLAKKEN. De cellen bevatten nu celverwijzingen maar hebben de eerder 
geplakte opmaak behouden! 

 

  Als je plakt via de keuzelijst krijg je geen infolabel met plakopties meer te zien. 

 

4.3 Plakken speciaal 
De optie PLAKKEN SPECIAAL… kan je op verschillende manieren oproepen: 

• via het menu BEWERKEN 

• via het snelmenu van de rechtermuisknop 

• via de keuzelijst van de knop PLAKKEN in de STANDAARD werkbalk 
Het dialoogvenster levert je alle voorgaande en wat nieuwe mogelijkheden bij elkaar. 

 

De opties onder PLAKKEN zijn reeds 
grotendeels besproken. 
Opmerkingen bij een cel kan je onafhankelijk 
van de celinhoud kopiëren.  
Zo ook de gegevensvalidatie die achter een 
cel kan steken. 
De opties onder BEWERKING laten toe om een 
rekenkundige bewerking uit te voeren tussen 
de gegevens die je kopieert en het 
plakgebied. 
LEGE CELLEN OVERSLAAN voorkomt dat je een 
lege cel van het kopieergebied over een 
waarde in het plakgebied plakt. 

 

 23. Open eventueel de oefening '08.00 - Plakwerk'; 
24. Activeer het werkblad ’Speciaal'. De lijst met producten moet een 

éénmalige prijsstijging kennen. In plaats van hiervoor een formule te 
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maken, kan je rechtstreeks de nieuwe prijzen plakken… 
25. Kopieer de oude prijzen (B2:B9) naar de 2 kolommen ernaast. Hierdoor 

kan je de oude en nieuwe prijzen vergelijken (Tip: gebruik de vulgreep.) 
26. Kopieer de cel G2 en selecteer de eerste kolom nieuwe prijzen; 
27. Kies in het menu BEWERKEN – PLAKKEN SPECIAAL… 
28. Vink onder BEWERKING OPTELLEN aan.  Je krijgt een reeks nieuwe 

waarden maar deze prijsstijging is niet realistisch; 
29. Selecteer en kopieer de cel G3 met de procentuele stijgingsgraad; 
30. Selecteer de tweede kolom met nieuwe prijzen, klik hierop met de 

rechtermuisknop en kies PLAKKEN SPECIAAL…  
31. Vink VERMENIGVULDIGEN aan en klik op OK. De procentopmaak is echter 

mee gekopieerd en heeft de valuta-opmaak vervangen; 
32. Klik op ONGEDAAN MAKEN op de werkbalk STANDAARD; 
33. De cel G3 heeft nog steeds z'n stippellijn om aan te duiden dat dit nog 

op het klembord staat (Je ziet dit ook in de statusbalk). Kies opnieuw 
voor PLAKKEN SPECIAAL… en duidt opnieuw de optie VERMENIGVULDIGEN 
aan. Selecteer onder PLAKKEN nu echter ook WAARDEN; 

34. Bekijk en evalueer de nieuwe prijzen; 
35. Selecteer het werkblad 'Leeg'. Om hier alle letters onder elkaar in één 

kolom te krijgen, zou je ze stuk per stuk en groep per groep kunnen 
verplaatsen of kopiëren. Het kan echter een stuk gemakkelijker: 

36. Kopieer het bereik B1:B25; 
37. Selecteer de cel A1, klik op de keuzelijst van de knop PLAKKEN en kies 

PLAKKEN SPECIAAL… 
38. Kies LEGE CELLEN OVERSLAAN en klik op OK;  
39. Bekijk het resultaat en sluit de werkmap. 

 

  Na PLAKKEN SPECIAAL… blijft de plakknop actief en kan je dus meerdere keren iets 
plakken.  Zo kan je selectief twee of meerdere elementen uit een cel halen en ergens 
anders plakken, bijvoorbeeld de waarden, hun opmaak en de kolombreedten. 

 

  Om enkel opmaak te kopiëren naar omliggende cellen kan je ook de broncel met de 
rechtermuisknop doorvoeren.  
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4.4 Stappenplan 

 Plakken met infolabel. 

• Knip of kopieer en plak de gegevens. 

• Kies in het infolabel PLAKOPTIES  de gewenste keuze. 

 Plakken met keuzelijst 

• Knip of kopieer de gegevens. 

• Klik op de keuzelijst van de knop PLAKKEN  op de STANDAARD werkbalk. 

• Duid de gewenste resultaten aan. 

 Plakken speciaal 

• Kies bij een van de plakmethodes voor de optie plakken speciaal of 
klik op BEWERKEN – PLAKKEN SPECIAAL… 

• Het dialoogvenster verschijnt: 

 
• Kies de gewenste opties en klik op OK. 

• Herhaal desnoods voor het toepassen van meerdere opties. 
 





 

 

Hoofdstuk 5 Schermcontrole 

Op bepaalde momenten moet je verschillende delen van een werkblad bewerken of 
zou je een andere deel ervan willen in de gaten houden. Soms is het handig om bij 
het invullen van grote tabellen de titels te kunnen zien. Op andere momenten heb je 
gegevens van een ander werkblad nodig of moet je meerdere werkmappen 
combineren. 
Excel biedt je een handige set van mogelijkheden.  
Na dit hoofdstuk kan je: 

• een scherm in twee of vier delen splitsen 

• titels van een tabel op het scherm houden en in verder gelegen cellen werken 

• meerdere werkbladen van een werkmap tegelijk op het scherm plaatsen 

• meerdere bestanden naast elkaar tonen 

5.1 Het scherm splitsen 
Aan de rechterzijde van het scherm vind je twee splitsingsblokjes: 

• het verticale zit boven het bovenste pijltje van de verticale schuifbalk. 

• het horizontale zit naast het rechtse pijltje van de horizontale 
schuifbalk. 

Je kan deze blokjes vastnemen en verslepen. Hierbij verschijnt een lijn 
die je scherm in twee splitst. Aan elke zijde van de lijn heb je nu een 
schuifbalk waarmee je dat deel onafhankelijk van het andere kan 
verschuiven.  
Gebruik je beide blokjes dan krijg je vier delen. 
Hetzelfde resultaat kan je verkrijgen via het menu VENSTER – SPLITSEN. De 
splitsing gebeurt dan vóór en boven de actieve cel. 

 

 

De splitsingsbalken of hun kruispunt kunnen met de muis verplaatst worden tot het 
gewenste resultaat. 
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Om de balk te verwijderen, sleep je ze naar de zijkant of de boven- of onderkant van 
het werkblad.  Het kan nog vlugger met een dubbelklik. 
De splitsing kan je ook opheffen via het menu VENSTER – SPLITSING ONGEDAAN MAKEN. 

 1. Open het bestand ’08.00 - Koffie’. Dit toont je de samenstelling van 
koffie en warme dranken uit een automatenreeks; 

2. Schuif doorheen de soorten drank. Om de dosissen te kunnen bekijken, 
wordt je scherm op een gegeven moment te klein. Je zou de 
inzoomschaal kunnen veranderen maar hierdoor wordt het werkblad 
moeilijk leesbaar. Het scherm splitsen brengt een elegante oplossing; 

3. Schuif eventueel terug naar bovenaan het werkblad; 
4. Klik en sleep de bovenste splitsingsblok tot onder rij 5 met de titels. 

Hieronder komt een dikke lijn en je krijgt twee verticale schuifbalken; 
5. Schuif met de onderste schuifbalk tot de cappuccino’s onder de titels 

komen te staan en bekijk hun samenstelling; 
6. Zodadelijk ga je vanaf kolom H verschillende berekeningen invoeren. 

De laatste kolommen zullen dan ook niet samen in beeld kunnen; 
7. Gebruik de horizontale splitsingsbalk en sleep die tot na kolom A. 

Gebruik de schuifbalk rechtsonder om de laatste kolommen nu naast 
de dranksoorten te plaatsen; 

8. Verwijder de splitsingsbalken via een dubbelklik op hun kruispunt. 
 

5.2 Titels blokkeren 
Een groot werkblad wordt veelal gekenmerkt door een rij of een kolom met titels. 
Anderzijds is het dikwijls interessant om de eerste kolom(men) in beeld te houden. 
Om deze titels vast te zetten, kies je in het menu VENSTER – TITELS BLOKKEREN. De 
rijen boven en de kolommen vóór de geselecteerde cel worden hiermee geblokkeerd. 
Een dunne lijn verraadt de titelblokkering. Ook de splitsingsblokjes zijn verdwenen.  
De titels krijg je terug los in het menu VENSTER - TITELBLOKKERING OPHEFFEN. Kies je 
in het menu VENSTER – SPLITSEN dan krijg je splitsingsbalken waar de titels stonden. 
Omgekeerd kan je een gesplitst scherm gebruiken om de titels vast te zetten. De 
splitsbalken worden dan gebruikt om de titels te definiëren. Nadien de titelblokkering 
opheffen, brengt het scherm in gesplitste toestand terug ; met SPLITSING ONGEDAAN 
MAKEN is zowel de titelblokkering als de splitsing verdwenen. 
 

 9. De oefening ’08.00 - Koffie’ staat nog op het scherm; 
10. Selecteer een cel en kies in het menu VENSTER – SPLITSEN. Verplaats 

de splitsingsbalken na kolom A en onder rij 5; 
11. Kies vervolgens VENSTER – TITELS BLOKKEREN. Let op de schuifbalken 

terwijl je doorheen de tabel schuift; 
12. Bereken in H6 het volume: tel alle dosissen behalve suiker op; 
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13. In J6 bepaal je het bekernummer: plaats "1" bij volumes tot en met 9, 
anders een "2".  Zorg er in de volgende kolom voor dat naast "1" 
Standaard en naast "2" Maxi wordt weergegeven. (Tip: denk aan de 
Als-functie); 

14. Bewaar je oefening als  Koffie. 

 

5.3 Meerdere vensters 

5.3.1 Meerdere werkbladen 
Je kan twee of meer werkbladen van een zelfde werkmap ook samen op het scherm 
krijgen. Hierdoor houd je niet alleen een overzicht maar kan je ook het maken van 
formules met cellen van een ander blad, aanzienlijk vereenvoudigen. 
Om een tweede werkblad te kunnen zien, moet je het venster verdubbelen. Dit doe je 
in het menu VENSTER – NIEUW VENSTER. Je krijgt een tweede versie van je werkmap 
op het scherm. Dit merk je aan de titelbalk waar een volgnummer na de 
bestandsnaam komt (Bestandsnaam:2). 
Herhaal dit als je meer dan twee vensters wilt. 
Kies vervolgens in het menu VENSTER – ALLE VENSTERS…  In het volgende 
dialoogvenster duid je de optie VENSTER VAN ACTIEVE WERKMAP aan en maak je een 
keuze hoe je de venster wil schikken. 

  

 

 
Excel verdeelt de vensters evenredig. Door de randen van elk venster te verplaatsen 
kan je de schikking naar eigen smaak wijzigen. 
Je kan nu in elk venster volledig autonoom een beeld kiezen: andere inzoomschaal, 
twee verschillende delen van een blad of twee verschillende bladen. 
Het maken van een formule wordt hierdoor een stuk gemakkelijker want je kan alle 
benodigde cellen op het scherm krijgen samen met de formulecel. Hierdoor zullen 
celverwijzingen enkel de naam van een ander werkblad overnemen als dat echt 
nodig is. 
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 1. Open indien nodig je oefening '08.00 - Koffie'; 
2. Bereken in cel I6 de volumeprijs: tel hiervoor telkens de 

vermenigvuldigingen op van een dosis met de overeenkomende prijs. 
Die prijs vind je op het blad 'Prijzen'. 
Het resultaat in I6 wordt dan deze onhandig lange formule: 
=B6*Prijzen!B5+Soorten!C6*Prijzen!B6+Soorten!D6*Prijzen!B7 
+Soorten!E6*Prijzen!B8+Soorten!F6*Prijzen!B9. 
Je zou dit eventueel kunnen vereenvoudigen door overal de 
bladverwijzing "Soorten!" te verwijderen, maar er bestaat een 
eenvoudigere weg: 

3. Vraag in het menu VENSTER – NIEUW VENSTER, selecteer het venster 
met volgnummer 1 en kies VENSTER – ALLE VENSTERS…  

4. Vink in het dialoogvenster de optie VENSTER VAN ACTIEVE WERKMAP aan; 
5. Wijzig de verdeling zodanig dat venster 1 ongeveer 2/3 van het scherm 

inneemt, venster 2 het andere derde; 
6. Activeer in venster 2 het werkblad 'Prijzen'. Klik terug in Venster 1; 
7. Hef de titelblokkering op met VENSTER – SPLITSING ONGEDAAN MAKEN; 
8. Maak in de cel I7 opnieuw de berekening voor de volumeprijs en houdt 

ondertussen de evolutie van de formule in het oog. Houdt er wel 
rekening mee dat je eerst op een venster moet klikken om dit actief te 
maken, de tweede klik selecteert dan een cel; 

9. Vergelijk de formules van I6 en I7 en behoud de eenvoudigste. Pas 
deze aan om te kopiëren (absoluut) en vul de volledige kolom; 

10. Bewaar en sluit je bestand. 

 

  Wil je een venster op de eerste plaats krijgen (links of boven), selecteer dit dan en 
kies VENSTER – ALLE VENSTERS… 

 

5.3.2 Meerdere werkmappen 
Op analoge wijze als meerdere vensters van één werkmap, kan je ook verschillende 
geopende Excelbestanden samen op het scherm plaatsen. 
Kies hierbij niet de optie VENSTER VAN ACTIEVE WERKMAP in het menu VENSTER – ALLE 
VENSTERS… 

5.3.3 Werkruimte 
Eenmaal je venster is ingedeeld en verdeeld, kan je dit voor later gebruik opslaan. 
Met de optie WERKRUIMTE OPSLAAN… in het menu BESTAND bewaart Excel de 
vensterinstelling en –verdeling.  In een zelfde beweging wordt ook gecontroleerd of 
de bestanden bewaard zijn en desnoods vraagt Excel je hierom.   
Dit kleine bestand bevat geen andere informatie dan de namen van de werkbladen 
en -mappen en hun ruimtelijke indeling. Zonder de bijhorende bestanden is een 
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werkruimte dus waardeloos. Je plaatst dus best ook de bestanden op eenzelfde 
locatie op je computer. 
 

 1. Open de bestanden '08.00 - FiliaalA', '08.00 - FiliaalB' en '08.00 - 
FiliaalC'; 

2. Begin ook een nieuwe werkmap en typ in de cel A1  Inkomsten 
Filialen A, B en C.  Sla deze map op als  Hoofdzetel; 

3. Kies in het menu VENSTER – ALLE VENSTERS… en plaats de resultaten 
van de 3 filialen en de hoofdzetel NAAST ELKAAR; 

4. Kopieer de tabel van een blad 'Inkomsten' naar cel A2 van de werkmap 
'Hoofdzetel'.  Verwijder de cijfers uit de kopie; 

5. Bereken in B3 het totaal van de drie filialen: klik op de knop AUTOSOM , 
en vul bij het argument GETAL1 de cel B3 van werkblad 'Inkomsten' van 
Filiaal A in door deze aan te klikken.  Plaats een scheidingsteken (;) na 
het argument en vul op gelijke wijze de argumenten GETAL2 en GETAL3 
in met de waarden van Filiaal B en Filiaal C.  Bevestig de formule. 
(Merk op dat Excel hier automatisch kiest voor vaste celadressen); 

6. Wijzig in je formule de absolute naar relatieve celadressen en kopieer 
de formule naar de andere cellen van de tabel; 

7. Bewaar deze schikking als werkruimte via BESTAND – WERKRUIMTE 
OPSLAAN… Vul  AlleFilialen  in als werkruimtenaam en klik op OK; 

8. Excel bewaart je individuele bestanden hierbij ook en vraagt je om 
eventuele wijzigingen te bewaren. Kies de optie JA in het volgende 
dialoogvenster; 

9. Sluit Excel af en herstart; 
10. Open het bestand ’08.00 - Hoofdzetel'. Op de vraag of je de gegevens 

uit de gekoppelde werkmap wilt bijwerken, kies je negatief. 
Het totaalblad wordt geopend zonder de afzonderlijke filialen. Kiezen 
voor bijwerken zou hierin geen verschil brengen maar het vraagt wel 
meer tijd om de gegevens te zoeken en in te lezen; 

11. Maximaliseer het venster indien niet volledig schermvullend; 
12. Sluit de werkmap en open de werkruimte 'AlleFilialen'. Bekijk het 

resultaat. 

 

  Een werkruimte krijgt een andere extensie: .xlw. (als deze weergave-optie actief is). 

De weergave van het pictogram van de werkruimte is ook anders. 

     

 

  Maak uit de oefenmap Oefening 08.05 - Troost. 
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5.4 Stappenplan 

 Scherm splitsen (muis) 

• Versleep horizontaal en vertikaal splitsblokje tot de gewenste positie. 

 Scherm splitsen (menu) 

• Selecteer de cel waarboven en/of waarnaast je een splitsing wilt. 

• Kies VENSTER – SPLITSEN 

 Splitsing opheffen 

• Dubbelklik op de splitsingsbalk of de kruising van de balken, 

• Of sleep de balk naar de zijkant van het scherm, 

• Of kies in het menu VENSTER – SPLITSING ONGEDAAN MAKEN. 

 Titels blokkeren 

• Kies de cel onder en/of rechts van de titels of plaats hier de schermsplitsing. 

• Kies VENSTER – TITELS BLOKKEREN. 

 Titels losmaken  

• Kies VENSTER - TITELBLOKKERING OPHEFFEN. 

• of VENSTER - SPLITSING ONGEDAAN MAKEN. 

 Meerdere vensters 

• Kies in het menu VENSTER – NIEUW VENSTER. 

• Je krijgt een tweede versie van je werkmap met een volgnummer ( naam:2 ) 

 Vensters schikken 

• Open de werkmappen die je naast elkaar wil zien, 
of meerdere vensters indien deze van éénzelfde werkmap zijn. 

• Activeer het venster dat je op de eerste plaats wil. 

• Kies VENSTER – ALLE VENSTERS… 

• Kies de schikking en eventueel de optie VENSTER VAN ACTIEVE WERKMAP. 

• Klik op OK 

 Werkruimte bewaren 

• Open de werkmappen en vensters en schik die zoals je die naast elkaar wil. 

• Kies BESTAND - WERKRUIMTE OPSLAAN… 

• Geef een naam aan de werkruimte en bepaal de opslaglocatie. (Tip: best 
samen met de afzonderlijke werkmappen). 

• Klik op OPSLAAN. 



 

 

Hoofdstuk 6 Spellingscontrole 

Na dit hoofdstuk kan je: 

• Excel spellingsfouten op je werkblad laten corrigeren 
 
Hoewel je in Excel eerder zal bezig zijn met rekenwerk, kan het toch af en toe nodig 
zijn om je tekst te controleren op schrijffouten, zeker als je een werkblad hebt met 
veel tekst. 
Via EXTRA – SPELLING start de spellingscontrole met volgende dialoogvenster: 

 
Om de spellingsfouten te vinden, gebruikt Excel één of twee woordenlijsten. De 
ingebouwde woordenlijst en een woordenlijst van de gebruiker: standaard is dit het 
bestand 'custom.dic'.  Deze woordenlijst is gemeenschappelijk met andere MS Office 
toepassingen zoals Word. 
Een ongekend woord verschijnt in het venster NIET IN WOORDENLIJST.  Eronder komen 
eventuele suggesties.  Selecteer de correcte suggestie en klik op WIJZIGEN.  Indien je 
dit op meerdere plaatsen fout geschreven hebt, kies je voor ALLES WIJZIGEN om het 
overal te verbeteren.  Maar dan voeg je het misschien beter toe aan de lijst van 
AUTOCORRECTIE,  dan wordt het de volgende keer dat je het fout typt, automatisch 
gecorrigeerd met deze suggestie. 
Indien er geen geschikte suggesties getoond worden 
Een correct woord dat echter niet in de woordenlijst voorkomt, wordt ook als mogelijk 
fout aangeduid.  Je kan dit dan EENMAAL NEGEREN of voor de rest van de controle met 
ALLES NEGEREN.  Is het een correct woord dat je veel gebruikt, kan je het TOEVOEGEN 
AAN WOORDENLIJST.  Het wordt dan de volgende keer gebruikt in de controlelijst. 
De knop ONGEDAAN MAKEN herzet je laatste wijzigen of negeren. 
Achter de knop OPTIES… (zie illustratie hieronder) vind je taal- en woordenlijstkeuze 
en de mogelijkheid om bepaalde tekstvormen te negeren. Via AUTOCORRECTIE-
OPTIES kan je toegevoegde AutoCorrecties bewerken, verwijderen of nieuwe 
toevoegen. 
AUTOOPMAAK TIJDENS HET TYPEN zorgt voor de omvorming van internetadressen en –
links en de uitbreiding van de opmaak van titelrijen en –kolommen.  
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Het tabblad INFOLABELS geeft je de controle over de werking van de infolabels. Zie de 
basismodule voor meer uitleg hierover. 

 
Je hebt bij Excel –in tegenstelling met Word- geen keuze om grammatica te 
controleren. 
 

  Je kan ook met functietoets F7 de spellingscontrole opstarten. 

 
 



 

 

Hoofdstuk 7 Zoeken en Vervangen 

In dit hoofdstuk leer je: 

• zoeken naar tekst op je werkblad 

• gericht zoeken naar tekst met opmaak, tekst in waarden of formules 

• gezochte tekst vervangen 
 
Op een groot werkblad of –map kan het vinden van een bepaald woord niet zo 
eenvoudig en zeer tijdrovend zijn. Bovendien is de kans groot dat je er één mist. 
Voor dergelijke opdrachten is een computer uitermate geschikt! Kies in het menu 
BEWERKEN – ZOEKEN. Vul in het venster ZOEKEN EN VERVANGEN het woord of de letters 
in die je wilt vinden in het tekstvak ZOEKEN NAAR:. 
VOLGENDE ZOEKEN selecteert de volgende cel die de zoekterm bevat. 
Met ALLES ZOEKEN krijg je een lijst met cellen die aan de zoekvoorwaarde voldoen. 

 
De knop OPTIES>> opent gevorderde zoekmogelijkheden. 

 
Zo kan je met BINNEN en ZOEKRICHTING kiezen om in dit werkblad of de hele werkmap 
te zoeken, rij per rij of eerder in kolommen. Zoeken beperken tot Formules, Waarden 
of Opmerkingen doe je in de keuzelijst ZOEKEN IN: 
De knop OPMAAK laat je naar specifieke opmaak zoeken. Dit omvat in Excel naast 
tekstopmaak ook getalopmaak.  Ook selectief HOOFDLETTERS/KLEINE LETTERS of 
volledig IDENTIEKE CELINHOUD zoeken behoren tot de opties. 
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Excel vindt alleen maar die tekst die volledig aan de ingestelde opties voldoet. Wees 
dus voorzichtig met het instellen dat je geen onmogelijke opdracht krijgt ! 
Op het tweede tabblad VERVANGEN, kan je op gelijkaardige manier je zoekterm laten 
vervangen door een andere tekst. 
 

  Het zoeken kan je starten met de sneltoets Ctrl+F  (Find) 
Vervangen kreeg de sneltoets Ctrl+H. 
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