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1 Basisbegrippen en technieken 

1.1 Excel begrippen 

 

 
 

Zie afbeelding: 

(1) Werkmap: een Excel bestand  
(2) Werkblad: een blad in een Excel bestand 

(3) Het Lint (de 'Ribbon') met Tabs en Groepen 
(4) Werkbalk Snelle toegang 

(5) Naamvak 
(6) Formulebalk 

 

Rijen en kolommen, en cellen en werkbladen 
Een werkmap bestaat uit een of 

meerdere werkbladen (Sheets).  
Een werkblad is een 'ruitjesvel' met 
16.384 kolommen (A, B, C, … )  

en 1.048.576 rijen (1, 2, 3, … ).  
 

Elk 'hokje', het snijpunt van een kolom 
en een rij, wordt een cel genoemd.  

De naam van een cel (zijn adres) is een 
samenstelling van zijn kolomletter en 
zijn rijnummer.  

Zie afbeelding: 

 Op het werkblad met de naam 

'Blad1', is nu geselecteerd de cel 
met de naam 'D3'  

 Kolom D en rij 3 

 Blad1!D3 

 

  

1 

2 

3 

6 5 

4 
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1.2 Het lint (de 'ribbon') 

1.2.1 De tab Start 

Als Excel wordt gestart zie je bovenaan het Lint. Het lint is samengesteld uit een 
aantal tabbladen (tabs) die elk hun eigen opdrachtknoppen en menu's bevatten.  

 

 
 

Opdrachten uitvoeren 
Door te klikken op de knoppen, opties in menu's en de mogelijkheden in de 

dialoogvensters kun je opdrachten van allerlei aard laten uitvoeren. Wil je liever 
niet met de muis maar met toetsen werken, gebruik dan sneltoetscombinaties. 
Activeer de alternatieve besturing van het lint met een druk op de 'ALT' toets, 

dan kun je opdrachten laten uitvoeren via de aangegeven toetsenbordcodes.  

Het Lint minimaliseren 
Als je dubbelklikt op een tabnaam, bijv. op Start, dan worden de opdrachten 
verborgen en zie je alleen de tabnamen in het venster. Je hebt dan het Lint 
geminimaliseerd. Voor het dagelijks gebruik is het vaak toch prettiger de 

opdrachtknoppen zichtbaar te houden. Opnieuw even dubbelklikken op een 
tabnaam, en het lint is weer opengeklapt.  

 

1.2.2 Andere Tabs in het Excel Lint 

 Bestand (File): met opdrachten zoals afdrukken, afdrukvoorbeeld, 

opslaan als, recent gebruikte bestanden, etc. 
 Start (Home): met de meest gangbare knoppen, cellen opmaken, rijen en 

kolommen invoegen/verwijderen, zoeken, etc. 
 Invoegen (Insert): met draaitabellen, grafieken, objecten etc. 
 Pagina indeling (Page layout): met pagina instellingen, afdrukbereik, … 

 Formules (Formulas): met verschillende soorten functies, namen 
beheren, controle elementen etc. 

 Gegevens (Data): met externe koppelingen, sorteren en filteren, tekst 
conversie, gegevensvalidatie, groeperen 

 Controleren (Review): met spellingscontrole, opmerkingen, beveiliging, … 

 Beeld (View): weergaven, zoomen, titelblokkering, vensters, verbergen 
en zichtbaar maken. Koppen of rasterlijnen in of uit beeld zetten.  
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1.2.3 Hulpmiddelen in het Lint 

Naast de standaardtabs in het lint verschijnen indien nodig automatisch 
contextuele tabs. Dat zijn tabbladen die je alleen ziet, als je met een zeker 

onderdeel aan het werk bent. Zo zal, als je werkt met grafieken, de 
Hulpmiddelen voor Grafieken verschijnen met de bijbehorende tabbladen 
Ontwerpen, Indeling en Opmaak. Deze hulpmiddelen verdwijnen net zo 

automatisch als de grafiek niet meer geselecteerd is.  

 
Er zijn diverse extra tabbladen met Hulpmiddelen die in het lint verschijnen op 

het moment dat je ze nodig hebt, zoals: de tabbladen met Hulpmiddelen voor 
Afbeeldingen, Hulpmiddelen voor Draaitabellen, Hulpmiddelen voor Tabellen, 
Hulpmiddelen voor Grafieken, enz. 

 

1.2.4 De indeling van de opdrachten 

De drie onderdelen van het lint zijn: 
tabbladen, (zoals Start, en 
Invoegen); 

groepen (zoals Klembord, en 
Lettertype); en  

opdrachten (zoals Plakken, en 
Onderstrepen). 

 
 
 

 
 

1.2.5 Zelf knoppen toevoegen 

Gebruik je vaak opdrachten die je 
liever wat dichter binnen handbereik 

hebt? Je kunt deze knoppen zelf 
toevoegen aan de werkbalk Snelle 

toegang. Open het menu ' Werkbalk 
Snelle toegang aanpassen' door te 
klikken op het kleine zwarte pijltje 

aan de rechterkant van het 
werkbalkje.  

 
  

http://www.avk.nl/
mailto:info@avk.nl


  EXCEL PRO 

 

© AVK > Adviesgroep Voor Kantoorinnovatie 

www.avk.nl > info@avk.nl pagina 10 van 109 

 

1.2.6 De tab Bestand 

De tab Bestand  

('BackStage' weergave)  

 Klik op Bestand 

(File).  
 Met de groepen 

Info, Opslaan als, 

Recent, Nieuw, 
Afdrukken & afdruk-

voorbeeld, Help, 
Opties, en meer.  

 

Menu Bestand: Opslaan als  
Kies Opslaan als… wanneer je een bestand wilt 

opslaan op een andere locatie, de bestandsnaam wilt 
veranderen, of de indeling ervan wilt wijzigen. 

Bestanden uit eerdere versies 
Bij gewoon Opslaan blijft de oorspronkelijke indeling 
behouden. Gebruik 'Opslaan als' wanneer je jouw 

oude bestanden wilt omzetten naar de versie 2010, 
of andersom. 

 Open het bestand op de gebruikelijke manier.  
 Klik op de tab Bestand 
 kies Opslaan als om de bestandsindeling  

te wijzigen. 

 

Menu Bestand: Recent (laatst geopende documenten)  
Een overzicht van de laatst geopende (recente) 

bestanden en een overzicht van locaties/mappen 
waar je onlangs bestanden hebt geopend. 

 Klik op de tab Bestand,  

 en kies op Recent.  

Bestanden en mappen die je vaak gebruikt kun je 

vastpinnen met de digitale punaise. Zo kun je later 
gemakkelijker je bestanden opstarten vanuit Excel.  

 

Menu Bestand: Afdrukken  
Hier stel je afdrukopties in en kun je ook een 

afdrukvoorbeeld bekijken. 

Menu Bestand: Opslaan en verzenden 
Als je het excelbestand wilt publiceren als een pdf-
bestand (dit kan ook met opslaan als). 

 

  

http://www.avk.nl/
mailto:info@avk.nl


  EXCEL PRO 

 

© AVK > Adviesgroep Voor Kantoorinnovatie 

www.avk.nl > info@avk.nl pagina 11 van 109 

 

 

1.3 Gebruikersinstellingen 

 Weergaven 
o Inzoomen 

Ctrl + Scrollen met muiswieltje: om dynamisch in en uit te zoomen 
o normale weergave, pagina-eindevoorbeeld 

 Werkbalk Snelle toegang aanpassen 
 Opties instellen  

o Bestand | Opties 

 Het Lint aanpassen 
o Bestand | Opties | Lint aanpassen 

o Lint minimaliseren 

1.3.1 Opties Instellen 

Het venster 'Opties voor Excel' laat je allerlei gebruikersvoorkeuren instellen, 

voor de manier waarop jij wilt dat het programma werkt.  

 Klik op Bestand (File).  

 Kies Opties 
Het venster 'Opties voor Excel' wordt geopend. 

 Stel allerlei opties/voorkeuren in en klik op OK. 
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1.4 Het Lint aanpassen 

1.4.1 Lint: De tab Ontwikkelaars weergeven 

Als je regelmatig macro's maakt of je wilt gebruik maken van 
besturingselementen in jouw werkblad (knoppen, selectievakjes enzovoort) dan 

heb je de tab Ontwikkelaars nodig. 
 

 
 
Deze tab wordt niet standaard getoond maar kan worden ingeschakeld in de 
Excel opties. 

De tab Ontwikkelaars weergeven in het Lint. 

 Klik op de tab 'Bestand' 

 Klik op 'Opties' 
 Klik op de groep 'Lint aanpassen' 
 Kies, in de keuzelijst boven het rechterdeelvenster, Hoofdtabbladen 

 
 Schakel (rechterkant) het selectievakje voor 'Ontwikkelaars' in 
 Klik op de knop 'OK' 

De tab is dan beschikbaar in het Lint. 
 

Invoegtoepassingen 
Afhankelijk van geïnstalleerde programma's op jouw 
computer is het mogelijk om ook daarvan tabs in te 

schakelen. Bijvoorbeeld PDF-complete van Adobe: 
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1.4.2 Maak je eigen tab in het lint 

Je kunt het lint uitbreiden met zelfgemaakte tabs, die je naar eigen keuze hebt 

ingedeeld door er nieuwe groepen en knoppen aan toe te voegen.  

 Klik op Bestand en klik op Opties 
 In het venster Opties voor Excel klik je op de 

groep 'Lint aanpassen'. 

In het venster worden alle Excel opdrachten in het deelvenster aan de linkerkant 

getoond en de bestaande tabs met groepen in het deelvenster rechts. 

 Klik op de knop 'Nieuw Tabblad' om een nieuwe Tab te maken 
De nieuwe Tab met daarin een nieuwe groep wordt in de lijst geplaatst. 

 
 Selecteer de tab en klik op de knop 'Nieuwe groep' om een nieuwe groep 

te maken. 
 Selecteer de tab of de groep en klik op de knop 'Naam wijzigen' om een 

andere naam te geven aan de zelfgemaakte tab of groep. 

 
 Kies opdrachten uit de opdrachtenlijst, en klik op 'Toevoegen' als je deze 

wilt toevoegen aan de door jou geselecteerde groep. 

Voeg zoveel opdrachtknoppen toe als je wilt.  
 Hernoemen van de tabs, groepen en opdrachten kan ook door middel van 

rechtsklikken op de tabs, groepen of opdrachtknoppen.  
 De knop 'Verwijderen' gebruik je om een geselecteerde groep of tab te 

verwijderen. 

 Met de pijlknoppen aan de rechterkant kun je de volgorde van de groepen 
wijzigen. 

 klik tenslotte op OK.  

De nieuwe tab is dan zichtbaar op het Lint.  
 

 
---- 
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2 Gegevens invoeren en verwerken 

 Tekst naar kolommen 
 Gegevens importeren uit tekst  

of csv-bestanden 
 Gegevens ophalen van het web 

 

2.1 Zelf gegevens intypen 

Een werkblad heeft miljarden cellen, en als je een cel geselecteerd hebt kun je 

deze vullen met wat je wilt: tekst, getallen, datums, formules.  
Als je gegevens intypt, komt de inhoud in de actieve cel. Een actieve cel herken 

je aan een dikkere zwarte kaderrand. Om gegevens in een cel te kunnen 
plaatsen, moet je die eerst selecteren.  
 

Gegevens invoeren in een cel. 

 Selecteer een cel  (bijv. door deze aan te klikken met de muis).  

De naam van de geselecteerde cel (hier: C2) verschijnt in het Naamvak, 
links naast de formulebalk.  

 Typ jouw gegevens, tekst en/of getallen  

 
Typ gewoon in de cel.  

Je kunt ook symbolen invoegen.  
Wat je in de cel invoert, wordt 
gelijktijdig weergegeven in de 

formulebalk. 
 

 Bevestig je invoer met een druk op de Enter–toets of de Tab–toets.  
(of klik op het vink-icoontje, direct voor de formulebalk.) 

Maak je bij het intypen van gegevens nog geen zorgen over het uiterlijk van de 
ingetypte tekst of getallen, dat regel je later door eigenschappen in te stellen. 
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Houd je bij het invoeren van gegevens aan de volgende richtlijnen: 

 Zorg dat je de gegevens invoert in de juiste cel(len) 

 Bij Getallen en Geldbedragen: typ alleen de getalswaarde 

(dus:  als je   € 1.234,50   wilt, dan typ je:   1234,5 ) 

 Datums invoeren: typ   dagnummer-streepje-maandnummer-jaartal 

(dus:  als je   09 feb 2012   wilt, dan typ je:   9-2-2012 ) 

 Om jouw invoer te bevestigen, gebruik je bij voorkeur de Enter-toets, of 
de Tab-toets. 

 Probeer te voorkomen dat je de muis gebruikt tijdens het invoeren.  

 
Er bestaan wat Excel betreft drie soorten gegevens: Getallen, Formules, en 

Tekst. Datums, en ook tijd-waarden, worden in Excel beschouwd als getallen.  
Een formule herken je omdat iedere formule begint met '=' (het 'is'-teken).  

Tekst invoeren  
Standaard uitlijning: Als Excel jouw invoer als een getal herkent, dan zul je zien 

dat de inhoud in de cel rechts uitgelijnd komt te staan. Als Excel jouw invoer niet 
als getal herkent, dan wordt de cel-inhoud links uitgelijnd.  

Getallen invoeren: 
Wanneer een getal te groot is, en niet in de kolombreedte past, dan toont Excel 
hekjes (######) om te laten zien dat de invoer niet in een cel past. 

Datum en tijd invoeren 
Datumwaarden en Tijdstippen worden in Excel beschouwd als getallen. 
Als je datums en tijden invoert, ziet Excel deze als getallen, zodat ermee kan 

worden gerekend.  
 

 

Celinhoud aanpassen 
Je kunt de inhoud van een cel (tekst of getallen) aanpassen door te 
dubbelklikken op een cel, of door op F2 te drukken. 
(Je kunt ook direct in de formulebalk klikken en daar de inhoud wijzigen.) 

Celinhoud verwijderen 
Om de inhoud van een cel te verwijderen, selecteer je de cel(len) en druk je op 

het toetsenbord op Delete.  
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2.2 Tekst naar kolommen 

Tabellen die je hebt overgenomen uit andere bronnen, zoals databases, bevatten 
soms vele gegevens in één cel, die je eigenlijk liever gesplitst wilt hebben, dus 

verdeeld over meerdere cellen.  
 

 
Voorbeeldtekst:  
 

 
Gebruik de Wizard 'Tekst naar kolommen' om de inhoud van een 

cel, of de inhoud van een reeks van cellen, te verdelen over 
verschillende kolommen. 

 Selecteer de cel of cellen, waarvan je de inhoud wilt 

splitsen 
 Start de wizard 'Tekst naar kolommen', door te klikken op 

de gelijknamige knop in de tab Gegevens. 
 WIZARD 'TEKST NAAR KOLOMMEN' – STAP 1 VAN 3 

Vink het selectievakje 'Gescheiden' aan. 

(omdat je de voorbeeldtekst wilt splitsen op basis van scheidingstekens) 
 Klik op de knop Volgende. 

 WIZARD 'TEKST NAAR 

KOLOMMEN' – STAP 2 VAN 3 
Kies het scheidingsteken 

(welk leesteken moet worden 
gezien als kolomscheiding: in 

de voorbeeldtekst zijn dat de 
Puntkomma en de Spatie) 

 Klik op de knop Volgende. 

 WIZARD 'TEKST NAAR 

KOLOMMEN' – STAP 3 VAN 3 

Pas eventueel de gegevens-
typen aan en de bestemming 

(niet noodzakelijk) 
 Klik op Voltooien 

 

Resultaat 
Voorbeeldtekst:  

 
 
 

 
 

 
  

http://www.avk.nl/
mailto:info@avk.nl


  EXCEL PRO 

 

© AVK > Adviesgroep Voor Kantoorinnovatie 

www.avk.nl > info@avk.nl pagina 17 van 109 

 

 

2.3 Reeksen doorvoeren (vulgreep) 

Je kunt een reeks van cellen automatisch invullen met opeenvolgende getallen, 
tekst of formules door gebruik van de zogenaamde 'vulgreep'.  

2.3.1 Vulgreep: Doorvoeren van Reeksen 

Wanneer je een reeks met waarden wilt doorvoeren 

kun je dat doen met de vulgreep.  
De vulgreep zie je in de rechter onderhoek van de 
geselecteerde cel als een klein zwarte blokje.  

De vulgreep (het zwarte blokje) wordt ook wel 
doorvoergreep genoemd.  

Als je erop hangt met de muis, zie je dat de 
muisaanwijzer verandert in een 'gewoon' plus teken. 
 

Slim kopiëren  
Als je met de muiscursor het 'plusje' (het zwarte blokje: de vulgreep) naar 

beneden sleept, kun je de inhoud van de cel doorvoeren.  
Je volstaat dan met alleen de eerste cel in te vullen (bijvoorbeeld: januari) en 
deze vervolgens uit te trekken (door te voeren) over meerdere cellen. 

 

Doorvoeren 

 Selecteer de cel waarvan je 
de inhoud wilt doorvoeren 

 Houdt de muis over het 
zwarte blokje rechtsonder in 
de hoek van de cel. 

De muisaanwijzer verandert in 
een +  

 Houdt de linker muisknop 
ingedrukt en sleep het blokje naar andere cellen.  

 Laat de muisknop weer los.  

 

2.3.2 Extra opties voor doorvoeren 

Als je de vulgreep hebt toegepast 
komt er bij de laatste cel een 
icoontje in beeld met meer opties 

voor het automatisch doorvoeren 
van reeksen, dit noemt met een 

infolabel met opties voor 
doorvoeren. Hier kun je in plaats van 
doornummeren kiezen voor het 

kopiëren van de inhoud of alleen de 
opmaak van de geselecteerde cellen. 
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Snel een getallenreeks laten doornummeren. 

 Typ in twee naast elkaar gelegen cellen de getallen 1 resp. 2 

 Selecteer nu de twee cellen (allebei) 

 
 Ga met de muis over het kleine zwarte vierkante blokje rechtsonder in de 

selectie. De muisaanwijzer verandert in een zwart + teken 

 Houdt nu de linkermuisknop ingedrukt en sleep het blokje naar 
aangrenzende cellen (naar omlaag, omhoog, naar rechts of naar links). 

 De reeks cellen wordt nu automatisch gevuld met de opvolgende getallen 

 

 

Excel heeft ingebouwde lijsten voor het doorvoeren van dagen (Ma t/m Zo of 
alleen werkdagen), maanden en jaren.  

 Selecteer de cel waarin je de waarde hebt getypt (bijvoorbeeld Januari) 

 Trek met muis de vulgreep een aantal cellen omlaag. 

De reeks wordt nu aangevuld met de opvolgende waarden (februari t/m … ).  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
De vulgreep werkt ook met het doorvoeren van datumwaarden.  

Je hebt als extra optie de mogelijkheid om bijv. alleen maanden door te voeren, 
of alleen werkdagen, en nog meer (zie afbeelding). 
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2.3.3 Vulgreep: Zelf reeksen maken  

Maak jouw eigen reeks om door te voeren met 
de vulgreep. 

Maak bijvoorbeeld een lijst met namen van jouw 
collega's als je deze regelmatig in werkbladen 
gebruikt.  

 Typ de namen van je collega's als een 
rijtje cellen in het werkblad. 

 Klik op Bestand en dan op 'Opties'  
 Klik op 'Geavanceerd' en scroll een stukje 

naar beneden.  

 Klik op de knop 'Aangepaste lijsten 
bewerken…' 

 
 
 

 

 Een nieuw venster opent waarin je nieuwe lijsten kunt aanmaken. 
 

 
 

 Klik nu op het selecteer-icoontje links naast de knop 'Importeren'.  
 Je kunt nu de cellen in jouw werkblad selecteren.  

 Daarna klik je weer 
op het icoontje en 

vervolgens op de 
knop 'Importeren'. 

Vanaf nu kun je voortaan deze reeks doorvoeren (aanvullen met de vulgreep) 
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2.4 Gegevens importeren 

Het handmatig invoeren van gegevens is een tijdrovend karwei. Meestal is dit 
ook niet nodig omdat de gegevens al ergens zijn. Ze staan bijvoorbeeld in een 
Access tabel of in de boekhoud applicatie. In dat geval kunnen de gegevens 

vanuit het programma waarin ze zich bevinden worden geëxporteerd zodat ze 
kunnen worden ingelezen (geïmporteerd) in Excel. 

Afhankelijk van het soort bestand; tekstbestand, Access bestand of HTML pagina, 
kunnen de gegevens op een specifieke manier worden geïmporteerd. 
 

2.4.1 Externe gegevens ophalen  

De tab Gegevens op het Lint bevat knoppen om te werken met gegevenslijsten.  

Natuurlijk vindt je daar de knoppen om lijsten te sorteren of om een filter toe te 
passen.  
Daarnaast biedt deze tab ook mogelijkheden 

om gegevens op te halen uit externe 
gegevensbestanden, al dan niet met een 

koppeling. Met de functies in deze groep 
kunnen gegevens, uit andere databases 
worden opgehaald.  

Bijvoorbeeld gegevens uit een Access-
database,  gegevens van een website, 

gegevens uit een tekstbestand (*.txt), 
enzovoorts. 
 

2.4.2 Tekstbestand Importeren  

Veel andere databasesystemen, zoals bijvoorbeeld SAP-systemen, of Exact, 

bieden de mogelijkheid om gegevens over te zetten naar een tekstbestand 
(*.txt) o een csv-bestand (*.csv).  
Als je de gegevens wilt analyseren in Excel kun je ze met kopiëren/plakken 

proberen binnen te halen op je werkblad, maar je kunt ze ook importeren. Een 
koppeling naar de brongegevens blijft dan aanwezig. 

 
Ter illustratie zie je een tekstbestand (Telefoonlijst.txt). Veronderstel dat je deze 

op je computer hebt staan, en dat je de gegevens wilt analyseren in Excel. 
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Wanneer je gegevens uit een tekstbestand wilt analyseren, kun je deze 

importeren in jouw werkblad.  

 Ga in het lint de tab Gegevens en kijk  

in de groep de 'groep Ext.geg.ophalen'  
 Klik op de knop 'Van tekst' 
 Blader naar het tekstbestand 

 Selecteer het bestand en klik op Importeren 
 

 
 

De informatie wordt nu opgehaald.  
De wizard 'Tekst importeren' verschijnt, om je in een drietal stappen door het 

import-proces te loodsen. Het ziet er soms chaotisch uit, maar in een 
tekstbestand zijn de gegevens vaak wel gerangschikt; de wizard gaat proberen 

de structuur geschikt te maken voor je werkblad.  
 
 

 
Stap 1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Kies het bestandstype (zie toelichtingen) en klik op 'Volgende' 

  

'Gescheiden' is vaak de beste 
keuze; gegevens zijn vaak 

gescheiden door:  tabs, 

spaties, komma's of ;  
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Stap 2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Selecteer de scheidingstekens die van toepassing zijn  

(zie ook voorbeeldweergave) en klik op 'Volgende' 

 

 
Stap 3 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Klik op 'Voltooien'. 
 Eventueel wordt je nog 

gevraagd aan te geven waar je 
de geïmporteerde gegevens op 
jouw werkblad wilt hebben.  

 Vul dit, indien nodig, in en klik 
dan op de knop 'OK' 

De gegevens worden in het werkblad 
geplaatst. 
 

 
  

Uitproberen. Let op de 
voorbeeldweergave onderin. 

Instellingen laten staan. 
Celeigenschappen kun je later 

nog instellen. 
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2.4.3 Importeren van het Web 

Gegevens die op het internet of intranet worden bijgehouden, kun je importeren, 
met een koppeling naar de bron.  

 Ga in het lint de tab Gegevens en kijk  
in de 'groep Ext.geg.ophalen'  

 Klik op de knop 'Van web' 

 
Het venster Nieuwe webquery verschijnt 

 Blader naar de webpagina.  
Typ het adres/de url van 
de webpagina, bijv.  

www.valuta.nl/koers  
 Klik op Ga naar 

 De webpagina wordt  
weergegeven 
 

 Selecteer de gewenste  
tabel (klik op een geel 

markeerpijltje)  
 

 En klik dan  
op Importeren 
 

 Geef tenslotte aan waar 
je de geïmporteerde 

gegevens op jouw 
werkblad wilt hebben 
 

 
De aanwezige koppelingen die je 

met 'importeren' in je 
werkbladen hebt, kun je 
terugzien en 

bewerken/verwijderen met de 
knop 'Verbindingen'. 
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2.4.4 Importeren uit een Access-tabel  

Gegevens uit een Access tabel importeren. 

 Open een bestaand of nieuw werkblad 

 Ga naar de tab 'Gegevens' 
 Klik op de knop 'Van Access' 
 Selecteer het Accessbestand en klik op de knop 'Openen' 

Het venster 'Tabel selecteren' wordt geopend 
 

 Selecteer de 
gewenste tabel 

 Klik op 'OK' 

 Vul, in het venster 
'Gegevens 

importeren' dat 
verschijnt, in waar 
de gegevens 

geplaatst moeten 
worden. 

 Klik op de knop 
'OK' 

De gegevens worden in het werkblad geplaatst. 
 
 

----- 
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3 Navigeren, Selecteren en Opmaken 

 
 

3.1 Navigeren 

Navigeren betekent naar cellen of werkbladen toe gaan. Met een muisklik kun je 

naar een andere cel gaan, of naar een ander werkblad. Als je vaker Excel 
gebruikt is het verstandiger te navigeren met behulp van het toetsenbord.  
 

3.1.1 Navigeren met het toetsenbord 

 Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren in een werkblad 

 Tab  één cel naar rechts 
 Enter  één cel naar beneden 
 PgUp (PageUp)  beeldpagina omhoog 

 PgDn (PageDown)  beeldpagina omlaag 

Ctrl combinaties 

 Ctrl + PgUp  activeer 1 werkblad naar links 
 Ctrl + PgDn  activeer 1 werkblad naar rechts 
 Ctrl + Pijltjes  spring naar grens gegevensgebied 

 Ctrl + Home  Ga naar eerste cel in het werkblad  
 Ctrl + End  Ga naar einde werkgebied 

 

Tip: Om snel te navigeren in grote werkbladen gebruik je bij voorkeur de 
Zoeken functie (Ctrl + F).   
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3.2 Selecteren  

3.2.1 Selecteren met de muis  

De eenvoudigste manier om een cel te selecteren is met de muis. 
Met de muis kun je selecties maken van groepen cellen. 

 Klik met de linker muisknop in een cel om deze te selecteren 
 Houdt de linker muisknop ingedrukt en sleep de muis naar aangrenzende 

cellen om deze als groep te selecteren. 

 
Een aaneengesloten groep cellen kun 

je selecteren met een sleepbeweging.  
De selectie wordt weergegeven met 

een dikke zwarte rand. 
Altijd is één van de geselecteerde 
cellen niet 'verkleurd'.  

Hiernaast zie je een selectie van de 
cellen B4 tot en met F8 (B4:F8).  

Cel B4 is hier de actieve cel.  
 
 

Om cellen te kunnen selecteren die 
niet aan elkaar grenzen, gebruik je de 

Ctrl toets: 

 Selecteer een cel of celbereik 
 Houdt de Ctrl-toets ingedrukt en klik 

met de muis de andere cellen aan die 
je in de selectie wilt meenemen. 

NB: de dikke zwarte rand wordt niet 
weergegeven bij deze selectie.  

 

 
Selecteer een rij door met de muis het 

rijnummer aan te klikken.  
Selecteer een kolom door met de muis 

de kolomletter aan te klikken.  
 
 

 
 

 

Snelle informatie op de statusbalk 
Snel antwoord op je vragen: 

Selecteer een reeks cellen en kijk in de statusbalk voor het snel weergeven van 
totalen, gemiddelden, aantallen, etc.  

Rechtsklik op de statusbalk als je meer informatie wilt laten weergeven.  
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3.2.2 Selecteren met de muis in combinatie met het toetsenbord  

Gebruik een combinatie van muis en de Ctrl-toets: 

(voor het selecteren van meerdere losse cellen, rijen of kolommen) 

 Houd de Ctrl toets ingedrukt 

 Selecteer met de muis de cellen/kolommen/rijen/werkbladen die je wilt 
selecteren door er op te klikken 

 Wanneer je de selectie hebt gemaakt, laat je de Ctrl toets los 

Gebruik een combinatie van de Shift en de pijltjestoetsen of de muis, als je de 
selectie wilt uitbreiden. 

 Klik op de eerste te selecteren cel/rij/kolom 
 Druk op de Shift toets en houdt deze vast 
 Klik op de laatst te selecteren cel/rij/kolom 

 Laat de Shift toets los, nu heb je 'van-tot-en-met' geselecteerd 

 

Snel reeksen en lijsten selecteren: 
Helemaal zonder muis maar wel heel praktisch:  

Selecteer hele reeksen van cellen, als je de 
Shift én de Ctrl toets combineert met de 
pijltjestoetsen, als je de selectie wilt 

uitbreiden met grote reeksen tegelijk. 

 Selecteer de eerste te selecteren cel in een tabel of reeks  

 Druk op de Shift toets en de Ctrl toets en houdt deze vast 
 Druk nu kort op een pijltjestoets, bijvoorbeeld 'omlaag' als je de selectie 

wilt uitbreiden tot de onderkant van de lijst.  

 Laat de toetsen los, nu heb je snel een hele reeks geselecteerd 

Een aaneengesloten gebied kun je in één keer selecteren met  Ctrl + * 

(en  Ctrl + A  doet hetzelfde, als je in een lijst staat). 
 

3.2.3 Meerdere werkbladen tegelijk bewerken 

Gebruik een meervoudige selectie van werkbladen om inhoud/opmaak op 
meerdere bladen (werkbladen groeperen) tegelijk toe te passen: 

 Selecteer de bladen die je wilt groeperen door met de muis op de bladen 
te klikken terwijl de Shift of Ctrl toets is ingedrukt.  

 Typ tekst en breng opmaak aan. De invoer wordt op de geselecteerde 

werkbladen doorgevoerd 

 
 Hef de groep op: rechtsklikken op een blad en kies 'Groepering bladen 

opheffen' 
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3.2.4 Selecteren speciaal: Snelle bijzondere selecties  

Met 'Selecteren speciaal' (rechts op de tab Start onder 
'Zoeken en selecteren') kun je snel cellen selecteren 

waar iets bijzonders mee aan de hand is. Bijvoorbeeld 
cellen met formules, of cellen met voorwaardelijke 
opmaak, of lege cellen, of opmerkingen, etc.  

 
Wanneer je bijvoorbeeld met één bewerking alle 

opmerkingen wilt verwijderen van je werkblad wilt 
verwijderen, of juist alle formules wilt selecteren om 
deze te beveiligen, kan dat met 'Selecteren speciaal'. 

 Toets F5, of  Ctrl + G  (Ga naar...) 
 Klik op de knop speciaal 

OF: 

 Ga naar menu Start 
 Klik op de knop 'Zoeken en selecteren' 

 Kies de gewenste optie of klik op 'Selecteren 
speciaal' voor het uitgebreide keuzevenster 

 

 
 

 Met de functie 'Zoeken en selecteren' kun je niet alleen zoeken naar tekst 

maar ook naar objecten.  
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3.3 Cellen Opmaken 

De kleur van de cellen, het lettertype, randen, tekstrichting en -uitlijning, 
getalnotatie, vet of cursief, dat alles wordt opmaak genoemd. Nadat je een of 
meer cellen hebt geselecteerd, kun je de opmaak ervan instellen met de vele 

mogelijkheden die Excel daartoe biedt.  
 

3.3.1 Handmatig opmaken met celeigenschappen  

Je kunt de opmaak van een cel, of een groep cellen geheel naar eigen wens 
instellen met behulp van de 'Celeigenschappen'. 

 Selecteer het gebied dat je wilt opmaken 
 Klik met de rechter muisknop in het gebied 

 Kies 'Celeigenschappen' 
Het venster 'Celeigenschappen' wordt geopend.  

 
 Kies het gewenste tabblad en verander de instellingen 

 

De verschillende tabbladen van het venster Celeigenschappen: 
Van links naar rechts: 

 Getal: Kies hier of een getal in de cel moet worden weergegeven als 
bedrag (valuta of financieel), datum, tijd, percentage, enz. 

 Uitlijning: Bepaal hoe de tekst moet worden uitgelijnd. Laat deze 

eventueel inspringen of plaats de tekst verticaal in plaats van horizontaal 
 Lettertype: Bepaalt lettertype, puntgrootte en kleur 

 Rand: Hier kun je randen om de hele tabel of om iedere cel plaatsen. 
Bepaal eerst de lijnstijl en daarna pas je die toe met de rand-icoontjes. 

 Opvulling: Bepaal hier de opvulkleur: hoe je de cellen wilt inkleuren. Er 

zijn allerlei extra 'Opvuleffecten' en patronen.  
 Bescherming: Ten behoeve van beveiliging.  

De meeste mogelijkheden uit het venster 'Celeigenschappen' kun je ook direct 
vinden in de tab Start (opvulling, randen, lettertype, uitlijning, getalnotatie e.d.). 
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3.3.2 Celopmaak: Getal, Tekst, Datum en Valuta  

Een getal in een cel kan je op allerlei verschillende manieren laten weergegeven.  

Bepaal zelf hoe: Standaard, met decimalen, als valuta of financieel, als datum of 
tijd, als tekst, als percentages, of stel zelf een aangepaste notatie in.  

Getalnotatie vanuit de tab Start 
Je kunt getal-opmaak direct vanuit het lint via de tab Start instellen: dat is 
eigenlijk met name handig voor financiële getalnotatie en voor procentuele 

notatie. 

 Selecteer de cellen met getallen die je wilt 

opmaken 
 Kies in het Lint de tab Start. In de groep Getal 

kun je snel-instellingen selecteren. 

Getalnotatie via het venster 'Celeigenschappen'  
Met het venster 'Celeigenschappen' heb je 

uitgebreidere mogelijkheden voor getalnotatie. 

 Selecteer de cellen met getallen die je wilt opmaken 

 Open het venster 'Celeigenschappen' 
 Kies tabblad Getal 

 
 Zie afbeelding: In het venster 'Celeigenschappen' is aan de linkerkant de 

categorie Datum geselecteerd. Je ziet dan rechts een aantal voorbeeld 
weergaven; je kiest de gewenste notatie met de muis. 

 Kies de gewenste weergave en klik op OK 
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Getalnotatie: Getallen, Valuta en Financieel.  
Met de categorie 'Getal' kun je aangeven hoeveel decimalen moeten worden 

weergegeven. 
Bij geldbedragen heb je de keuze uit Valuta en Financieel. 

Je kunt bij beide kiezen hoeveel decimalen je wilt 
weergeven en welk valutateken je wilt gebruiken. Het 
verschil tussen deze twee weergaven zit in de plaats van 

het valuta-teken (€). Bij Valuta sluit het teken aan bij het 
bedrag en bij Financieel wordt het teken aan de linkerkant 

uitgelijnd.  
Bij Valuta kun je aangeven hoe negatieve getallen worden weergegeven (met of 

zonder minteken en in rode of zwarte cijfers). Bij Financieel wordt het standaard 
minteken gebruikt.  
 

Geavanceerde Getalnotaties  
In het venster 'Celeigenschappen' kun je geavanceerde getalnotaties maken 

zoals bijvoorbeeld  000001  of  ###.#  Ook kun je instellen of je negatieve 
getallen met rode cijfers wilt weergeven. 

 Open het venster 'Celeigenschappen', tabblad Getal  

 Kies links de categorie Aangepast 

 
 Kies rechts één van de ingebouwde getalnotaties, of stel er zelf een samen 

door de code in te type onder het woordje 'Type:'. 

 Een getalnotatie kan bestaan uit maximaal vier met puntkomma 
gescheiden codesecties.  

 Elke sectie staat voor de notatie van dat getal: 

<POSITIEF>;<NEGATIEF>;<NUL>;<TEKST> 
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Aangepaste getalnotaties 
In een lijst wil je bijvoorbeeld van de getallen 12, 3 en 24 aangeven dat het om 
een aantal dagen gaat. Hiervoor gebruik je Aangepaste getalnotatie. 

 Selecteer de cellen met getallen 

 Open het venster 'Celeigenschappen',  
tabblad Getal,   

en kies de categorie 'Aangepast' 

 Voer in het vak 'Type' in:   # "dagen"  

(inclusief de dubbele aanhalingstekens) 

 Klik op de knop 'OK' 

Elk getal dat in de cellen met de aangepaste opmaak wordt ingevoerd toont 

automatisch de aanduiding 'dagen' achter het getal maar er kan toch mee 
gerekend worden. 
 

 
 

Aangepaste datumnotaties 
Gebruik een aangepaste datumnotatie 'dag - maand - jaar' (d-m-j) combinaties 
om een datumnotatie te configureren.  

Voorbeelden voor 8 september 2015: 

 type: dd-mm-jjjj toont weergave: 08-09-2015 

 type: ddd d mmm jjjj toont weergave: di 8 sep 2015 
 type: dddd/mmmm toont weergave: dinsdag/september 
 etc. 

Typecodes: 

d = dag 

 d = dagnummer zonder voorloopnul 

 dd = dagnummer met voorloopnul 

 ddd = dag van de week afgekort 

 dddd = dag van de week uitgeschreven 

m = maand 

 m = maandnummer zonder voorloopnul 

 mm = maandnummer met voorloopnul 

 mmm = maand in drie letters afgekort 

 mmmm = maand voluit 

j = jaar 

 j = jaartal zonder voorloopnul 

 jj = jaartal in twee cijfers 

 jjjj = jaartal voluit 
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3.3.3 Voorbeeld  Aangepaste getalnotatie (oefening)  

Een aangepaste getalnotatie maken 
voor het getal 123:  

 Type in een cel het getal 123. 
 Zorg dat je de cel hebt 

geselecteerd, en open het 

venster Celeigenschappen, 
tabblad Getal.  

 Kies links de categorie 
Aangepast, en klik daarna 
rechts onder het woordje 'Type' 

om (in plaats van de aanduiding 
Standaard) een aangepast type 

in te stellen. 
 Type de code 0000 

(dus vier nullen) en klik OK. 

 Het getal 123 wordt in de cel 
weergegeven als  0123, dus 

aangevuld met voorloopnullen. 
 Nog een paar voorbeeldjes zie 

je in de afbeelding hiernaast. 
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3.4 Voorwaardelijke opmaak 

3.4.1 Voorwaardelijke opmaak 

De opmaak van cellen kun je afhankelijk maken van de 
waarden in die cellen. Dat heet: voorwaardelijke opmaak.  

Voorwaardelijke opmaak is handig als je zicht wilt krijgen 
op uitkomsten van cellen. Als de cel voldoet aan bepaalde 

voorwaarden, dan krijgt de cel opmaak, bijvoorbeeld:  

o Staat in de cel het woordje 'afwezig', dan  
wordt de tekst automatisch vet weergegeven  

o Is de uitkomst van een berekening groter  
dan 3, dan kleurt de cel automatisch rood  

 

Voorwaardelijke opmaak aanbrengen: 
Je vind de knop Voorwaardelijke 

opmaak in het Lint op de tab Start.  

 Selecteer de cellen die je 

voorwaardelijk wilt opmaken. 
 Ga naar de tab Start en klik op de knop: 

'Voorwaardelijke opmaak' 

 Kies een van de ingebouwde voorwaardelijke 
opmaakregels (of maak eigen 

voorwaardelijke opmaak regels 

Voorwaardelijke opmaak verwijderen: 

 Selecteer de cellen die zijn voorzien van 
voorwaardelijke opmaak. 

 Ga naar de tab Start en klik op de knop: 

'Voorwaardelijke opmaak' 
 Kies 'Regel  wissen  >' 

(uit geselecteerde cellen, of hele werkblad) 

 

Cellen zoeken die voorwaardelijke opmaak hebben:  
Als je op een werkblad cellen hebt met voorwaardelijke 
opmaak, maar je weet niet welke cellen dat zijn:  

Klik in het Lint op de tab Start 
Klik op de knop Zoeken en selecteren 

Kies 'voorwaardelijke opmaak' 
Excel heeft nu de cellen voor je geselecteerd. 
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3.4.2 Voorwaardelijke opmaak: Mogelijkheden ontdekken 

 
Met voorwaardelijke opmaak kun je gekleurde 

weergave balken, verloopkleuren of iconen 
opnemen in cellen die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Als je klikt op de knop 'Voorwaardelijke 

opmaak' wordt er in eerste instantie een menu 
geopend. 

 

 

Je kunt daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

 Markeringsregels voor cellen: Opmaak instellen die afhangt van 

specifieke waarden (getal-grootte, tekstwaarde, of datumwaarde). 
 

 
 

 Regels voor bovenste/onderste: Kleur in een reeks van cellen de 

10 hoogste waarden, of de 25% laagste waarden, of markeer cellen die 
kleiner zijn dan het gemiddelde in de reeks. 

 Gegevensbalken: Cellen krijgen kleurenbalken; Hoe groter de waarde, 
hoe groter de kleurenbalk. 

 Kleurenschalen: Cellen worden gekleurd volgens een gekozen schaal; 

grote waarden groen, kleine waarden rood (of andersom). Met variaties. 
 Pictogramseries: Cellen krijgen gekleurde pijltjes, stoplichtjes, 

vlaggetjes e.d. Elk pictogram geeft met een kleur de waarde in de cel aan. 

Je kunt meerdere opmaakregels op een cel of cellenreeks toepassen.  
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3.4.3 Zoeken naar dubbele waarden met voorwaardelijke opmaak 

Controleer jouw cellen op dubbel ingevoerde waarden en markeer deze cellen. 

Bijvoorbeeld in een lijst met klantnummers, of e-mailadressen, dat eigenlijk een 
reeksen met unieke waarden hoort te zijn. 

Zoeken naar dubbele waarden  

 Selecteer de kolom of de reeks cellen dat je wilt onderzoeken  
(waarin je dubbele invoer wilt markeren) 

 Klik in menu Start op 'Voorwaardelijke opmaak' 
 Kies: 'Markeringsregels voor cellen' 

 Kies: 'Dubbele waarden' 
 

 
 

 Stel de gewenste opmaak in en klik op OK. 

 

De 'dubbelen' (de cellen waarin een waarde voorkomt 
die elders in de kolom ook voorkomt), worden nu met 

een afwijkende kleur weergegeven. 
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3.4.4 Voorwaardelijke opmaak: Geavanceerd 

Met voorwaardelijke opmaak kun je cellen markeren.  

 Je kunt meerdere opmaakregels op een cel of cellenreeks toepassen.  

Bij een berekening de uitkomst in groene cijfers laten weergeven als deze 
positief is of in het rood als deze negatief is.  

 Je kunt allerlei verschillende soorten opmaak toepassen zoals lettertype, 

letterkleur, opvullingskleur en randkleur, … . 
 Je kunt kleurencodes laten zien met kleurenschalen, waarbij je de 

grenswaarden zelf instelt (in plaats van automatisch).  
 Je kunt een cel laten verkleuren zodra in ándere cellen iets aan de hand is. 

Dat laatste kun je doen door een regel te maken met een formule erin.  

Op deze manier kun je in een groot werkblad snel de waarden in beeld brengen 
waar extra aandacht aan besteed moet worden. 

 

Voorwaardelijke opmaak zelf definiëren: 
Maak je eigen voorwaardelijke opmaak regel: 

 Selecteer de cellen die je wilt voorzien van 
voorwaardelijke opmaak 

 Ga naar de tab Start en klik op de knop 
'Voorwaardelijke opmaak' 

 In het keuzemenu kies je nu 'Nieuwe regel…'  

Je krijgt nu een venster waarin je zelf de voorwaarden 
kunt vastleggen.  

 Selecteer een 
type regel. 

 Stel zelf nu alle 

gewenste 
voorwaarden in 

en kies de 
bijbehorende 
opmaak  

(zie abeelding voor een 
voorbeeld) 
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Voorwaardelijke opmaak: Regels met Formules 
Als je de opmaak van een cel 
wilt laten afhangen van de 

waarden in andere cellen.  

Voorbeeld: 

Ingesteld in cel D4: 

  =D5=MAX($C$5:$E$5) 

De naam Mildred wordt nu op 
het werkblad Vet/cursief 
weergegeven omdat haar 

omzet de hoogste is van 
allemaal. 

 

 
De opmaak kun je eenvoudig overnemen naar aangrenzende cellen (om het ook 

voor Harry en Jochem in te stellen) door de cel-opmaak door te voeren: alleen 
opmaak doorvoeren! 
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3.5 Kopiëren en plakken 

3.5.1 Kopiëren en plakken in Excel  

Je kunt bij plakken vaak kiezen voor verschillende mogelijkheden. 

 Selecteer de cellen die je wilt kopiëren 
 Klik in het Lint op de tab Start op de knop 

Kopiëren, of, veel prettiger:  gebruik  Ctrl + C 
 Selecteer de bestemming en kies Plakken 

Standaard doe je dat met  Ctrl + V   (meerdere 

keren plakken is dan mogelijk) of met  Enter  
(eenmalig plakken). 

 

NB: In Excel wordt een bewegende rand (met stippellijn) 
weergegeven rond de cel(len) die je voor kopiëren hebt 
geselecteerd. De kopieer modus staat dan aan. Druk op 
Esc om het kopiëren te annuleren. 

 
Maak gebruik van het icoontje 'plakopties',  
of van 'Plakken speciaal', als je een  

bijzondere manier van plakken wilt  
toepassen.  

 

Plakopties gebruiken: 
Nadat je hebt geplakt zie je bij je 
plakresulaat een klein icoontje, dat je 
de verschillende 'plakopties' aanbiedt:  

 
Waarden plakken, 

Kolombreedte 
behouden,  
Alleen opmaak, 

Transponeren,  
.. etc. …  
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3.5.2 Opmaak kopiëren/plakken (Format Painter) 

De opmaak van een cel (kleur, getalnotatie, randen e.d.) overbrengen naar 
andere cellen: 

 Selecteer de cel waarvan je de opmaak wilt kopiëren 
 Klik op de knop: Opmaak kopiëren/plakken  
 Selecteer de cel(len) waarop je de opmaak 

wilt plakken 

Dit verandert niets aan de inhoud van de cel.  

Tip: Als je de format-painter vaker achter elkaar wilt gebruiken, dubbelklik dan op het 
kwastje. Je kunt hem weer uitzetten met Esc.  

 

3.5.3 Plakken Speciaal: Waarde  

Van berekeningen naar alleen de uitkomsten: 

Zet de inhoud van cellen om naar waarden om de formule 
te verwijderen en alleen de uitkomst te tonen. 

 Selecteer de cellen met de uitkomsten van formules 

 Kopieer deze ( Ctrl + C ) 
 Klik in he lint op de tab Start op het pijltje onder de 

knop Plakken, om de plakopties te zien 
 Klik op een icoontje bij 'Waarden plakken' 

 
 
 

 
 

 
 

3.5.4 Transponeren 

(tabelletje 
spiegelen): 

Waarden die onder elkaar 
staan naast elkaar plakken 
en vice versa.  
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3.5.5 Plakken Speciaal (Geavanceerde plakopties): 

 Selecteer de cel en kopieer deze door Ctrl + C te 

toetsen (of de klik op de knop kopiëren in de menu 
Start) 

 Selecteer vervolgens de cel waar je de kopie wilt 
plaatsen 

 Klik op het pijltje onder de knop 'Plakken'  

(tab Start) 
 Kies een icoontje met een  

voorgeprogrammeerde plakoptie 

Enkele voorgeprogrammeerde plakopties: 

 Plakken als niet opgemaakte tekst 

 Alleen de opmaak plakken 
 Alleen de formule plakken 

 De Kolombreedte plakken 
 Alleen de waarde plakken 
 Een koppeling plakken 

 Plakken met behoud van originele (bron) opmaak 

Kies 'Plakken speciaal…' voor meer geavanceerde opties. 

Een venster opent waarin je dan kunt kiezen op welke speciale manier je wilt 
plakken.  

 

Plakken Speciaal: Bewerking (optellen, aftrekken, enz.)  
Tel de gekopieerde waarde op bij de waarde die al in de cel staat. 

(Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, Delen) 

 Kopieer de cel waarvan je de waarde wilt plakken.( Ctrl + C ) 

 Selecteer de cel(len) die je wilt bewerken 
 Klik op het pijltje onder de knop 'Plakken' in menu Start,  

en klik op 'Plakken speciaal…',  

 Een venster opent: Stip de gewenste Bewerking aan  
(verschillende plakopties): 

o Optellen/Aftrekken:  
de waarden van 
geselecteerde cellen worden 

vermeerderd / verminderd 
met de gekopieerde waarde  

Vermenigvuldigen/Delen:  
de waarden van 
geselecteerde cellen worden 

vermenigvuldigd met / 
gedeeld door de 

gekopieerde waarde  
 Klik op OK 

 

----- 
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4 Rekenen in Excel (basis) 

 

4.1 Wat je hoort te weten: 

 

4.1.1 Absolute celverwijzingen $  

 

Formules doorvoeren 
Als je een hele reeks formules wilt doorvoeren (slepen met de vulgreep), met 

daarin een verwijzing naar steeds één specifieke cel, bijvoorbeeld  C3 , dan moet 
je de verwijzing naar die cel absoluut maken.  

Je herkent een absolute celverwijzing aan dollartekens. Bijvoorbeeld: =$C$3.  

Absolute verwijzingen $ 

Maak een celverwijzing absoluut, door op functietoets  F4  te drukken.  

Nogmaals indrukken gaat langs alle variaties:  =$C$3  =C$3  = $C3  =C3 , enz.  

 Het dollarteken voor de kolomaanduiding:  ($C3) 
Bij doorvoeren naar rechts blijft de verwijzing naar de kolom onveranderd  

 Het dollarteken voor de rijaanduiding: (C$3) 
Bij doorvoeren naar beneden blijft de verwijzing naar de rij onveranderd  

 

Voorbeeld:  
De formule  
   = $C$3 * B6      

zoals in de afbeelding. 
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4.1.2 Formulefouten  

Het maken van formules luistert nauw, een foutje is zo gemaakt. 
Wanneer je een haakje weglaat, een punt typt in plaats van een komma, als je 

probeert te delen door 0, … dan levert de formule een foutwaarde op.  
Met de Escape-toets kun je invoer annuleren, en opnieuw beginnen, anders zul je 
zelf de fout moeten herstellen.  

De melding met hekjes in een cel  ( #### ) is echte geen fout, maar wordt 
veroorzaakt dat een getal zo groot is dat hij niet binnen de kolombreedte past. 

 
Mogelijke foutmeldingen kunnen zijn:  

 #VERW!  Een verwijzing is ongeldig.  

 #NAAM? Naam onbekend, spelfout? 
 #WAARDE! Er zijn verkeerde, teveel  

of te weinig argumenten ingegeven 
 #DEEL/0! Delen door nul (dat kan niet!) 
 #N/B   Niet bestaand 

Er zijn er nog een paar. Mogelijk zie je in de cel een gekleurd driehoekje 
verschijnen. Als je op de cel klikt, verschijnt er een foutknop met opties voor een 

oplossing. 
 

 

4.1.3 Formule uitkomsten omzetten in waarden 

Een formule verwijderen zonder de resultaten van de formule te verwijderen 

(dus de uitkomsten vastzetten, als het ware): 
Selecteer en kopieer de cellen die formules bevatten.  

 Klik op de het pijltje onder de knop 'Plakken', kies 'Plakken speciaal' en 
vervolgens 'Waarden plakken' 
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4.2 Operatoren  

Naast de gewone operatoren voor optellen (+), aftrekken (-), 
vermenigvuldigen (*), delen ( / ), en machtsverheffen ( ^ ), kent Excel nog een 
paar bijzondere operatoren.  

4.2.1 Logische operatoren <=  

Logische operatoren (ook wel vergelijkingsoperatoren genoemd) gebruik je om 

waarden te vergelijken. Een formule test een vergelijking en geeft dan Waar of 
Onwaar als resultaat. Vergelijkingsoperatoren kunnen zijn: 

= Is gelijk aan 

> Groter dan 
< Kleiner dan 

>= Groter dan of gelijk aan 
<= Kleiner dan of gelijk aan 
<> Ongelijk aan 

Voorbeelden (zie afbeelding):  

In D3 staat de formule: 

= C3 > C2 Resultaat: Waar 

= C2 = C3 Resultaat: Onwaar 

= C2 <= C3 Resultaat: Waar 

= B2 = B3 Resultaat: Waar 

4.2.2 Tekst-operator & 

Met het &-teken  ('ampersand') kun je 
tekstwaarden combineren.  

De tekstoperator & verbindt twee 
tekstwaarden tot één.  

Voorbeeld (zie afbeelding):  

In C4 (zie afbeelding) staat de formule: 

 = C2 & C3 Resultaat: "noordenwind" 

 = "Noord" & " " & "Holland" Resultaat: "Noord Holland" 

4.2.3 Verwijzing-operatoren 

Met de volgende verwijzingsoperatoren combineer je meerdere celbereiken voor 
gebruik in berekeningen. Verwijzingsoperatoren:  

:  (dubbelepunt) De bereikoperator, waarmee alle cellen  
vanaf begincel tot en met eindcel wordt aangeduid.  

Voorbeeld: B5:C7  is een verwijzing naar zes cellen. 

 (spatie) De doorsnede-operator, waarmee één verwijzing naar de 
gemeenschappelijke cellen van twee bereikwaarden wordt gemaakt 

Voorbeeld: B:C  3:3  is een verwijzing naar celbereik B3:C3. 
;  (puntkomma) Lees het puntkomma-teken als 'en'.  

Voorbeeld: SOM(B5:B7; C5:C7)  is identiek aan SOM(B5:C7). 
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4.3 Eenvoudige functies toepassen (AutoSom en meer) 

In het Lint op de tab Formules zie je al het gereedschap dat Excel biedt. 
Met de functiebibliotheken kun je gemakkelijk allerlei functies gebruiken in je 

berekeningen.  
Daarnaast zie je knoppen voor 'Gedefinieerde namen' en ook hulpmiddelen om 

formules te controleren, alles direct onder handbereik. 
 

 
 
 

 

4.3.1 Optellen met  AutoSom 

Heel prettig in gebruik is de knop AutoSom.  

Met de knop AutoSom  
kun je snel een reeks getallen optellen.  

 
Snel optellen van waarden in andere cellen:  

 Selecteer de cel waarin de uitkomst moet 
komen  

 Klik op de knop AutoSom  

De     =SOM(  )    functie verschijnt 

 Selecteer de cellen ie je opgeteld wilt hebben 
 Bevestig met Enter. 

Klaar. Zo makkelijk is dat. 
 

 
 
 

 

 Selecteer een cel 

naast of onder een 
reeks getallen 

 klik op de knop AutoSom 

 De geselecteerde cellen worden gemarkeerd met een stippelkader 
In de formule wordt het bereik getoond. 

 Ligt het bereik niet goed? Dan eerst het goede bereik aanslepen. 
Ligt het bereik goed? Dan bevestigen met Enter. 
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4.3.2 Gemiddelde, Aantal, Max en Min, …  

 
Gebruik het extra pijl-menu (  ) als je  

een andere functie wilt dan optellen.  
bijvoorbeeld  Gemiddelde of Aantal, … 

De gebruiksaanwijzing is hetzelfde als bij SOM: 

 Selecteer de cel waarin de uitkomst moet komen  
 Klik op het extra pijltje bij de knop AutoSom  

 Kies de functie die je wilt: bijv. 'Gemiddelde'  

De     =GEMIDDELDE(  )    functie verschijnt 

 Selecteer de cellen waarop je de functie wilt 

toepassen 
 Bevestig met Enter. 

Zo heb je nu snel een gemiddelde berekend. 
 
 

Variaties en voorbeelden: 

=Gemiddelde(D3:D8) Bereken het gemiddelde van D3 t/m D8 

=Max(5:8) Bereken de grootste waarde in de rijen 4 t/m 8 

=Min(D8:F44) Bereken de kleinste waarde in het gebied D8 t/m F44 

=Som(C3;D5:D7) Bereken de optelling van C3 en D5, D6, D7 

=Aantal(H:H) Bereken het aantal getallen in kolom H 

De 'dubbelepunt' staat voor tot-en-met, en de 'puntkomma' staat voor 'en'. 

 

4.3.3 Functie typen: Auto Aanvullen 

In formules kan gebruik worden gemaakt van de functies die Excel tot 

beschikking stelt. Een manier om dat te doen is door zo'n functie zelf in te typen.  
Je moet dan wel weten welke je nodig hebt en hoe je hem dient te gebruiken. 

Gelukkig wordt je tijdens het typen geholpen. 

 Typ in een lege cel het = teken  
gevolgd door de eerste letter(s) van de 

functie die je wilt invoegen 
 Een keuzelijst verschijnt met mogelijke 

functies. Selecteer de gewenste functie en 
bevestig je keuze met een druk op Tab 

 Vul de functie verder aan met een 

cellenbereik en argumenten e.d. 

 

---- 
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5 Formules en Functies (gevorderd) 

 

5.1 Formules Controleren en Fouten opsporen 

Kijk in het Lint op de tab Formules in de groep 'Formules controleren'. 
De groep heeft allerlei hulpmiddelen om formules te controleren en fouten op te 

sporen.  
 
 

 
 

 
 
 

 

5.1.1 Broncellen aanwijzen  

In complexe berekeningen is het handig om te kunnen zien welke cellen 
afhankelijk van elkaar zijn. Op je werkblad kun je door middel van pijlen de 
onderlinge afhankelijkheid van cellen zichtbaar maken. 

 
Een broncel is een cel die door een andere cel wordt gebruikt. 

Stel: In cel E2 staat de formule   = A1 + B3 + C5     

 Selecteer een cel waarin een formule 
staat (hier: E2) 

 Klik op de knop 'Broncellen aanwijzen'  
 Excel laat met blauwe pijlen zien hoe 

het formuleresultaat afhangt van de 
broncel(len). Let ook op de pijlrichting. 

 Klik op de knop 'Pijlen verwijderen'  

(het gummetje) om de pijlen te wissen. 

 

5.1.2 Doelcellen aanwijzen 

Net als broncellen aanwijzen, maar dan de 
andere kant op. Om te controleren of een cel 

ergens op het werkblad wordt gebruikt: 

 Selecteer een cel (hier: A1)  

 Klik op de knop 'Doelcellen aanwijzen'  
 Excel laat met blauwe pijlen zien welke 

cellen gebruik maken van de cel.  

 Klik op de knop 'Pijlen verwijderen'  
(het gummetje) om de pijlen te wissen. 
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5.1.3 Functie: ALS.FOUT 

Een fout in je berekeningen kan allerlei oorzaken hebben. 
Wanneer een berekening een fout oplevert, wordt als resultaat in de cel een 

foutaanduiding geplaatst. Dat kan zoiets zijn als:  
 

#N/B, #WAARDE!, #VERW!, #DEEL/0!, #GETAL!, #NAAM? of #LEEG! 

 
Fouten in je werkblad zijn niet altijd te voorkomen. 

Maar Foutaanduidingen op je werkblad wel: met de functie ALS.FOUT( ) 
 
ALS.FOUT  controleert of een berekening een foutwaarde oplevert, en kan dan 

als alternatief een ander resultaat tonen.  Daardoor blijft je werkblad (en dus ook 
je afdruk!)  verschoond van fout-aanduidingen.  

 
 
Syntax: 

= ALS.FOUT( Berekening ; Alternatief ) 

Berekening (waarde): een berekening, formule of expressie welke 

mogelijk een fout op kan leveren. 

Alternatief (waarde_indien_fout): het resultaat dat in de cel komt in 
plaats van de foutaanduiding 

 
Voorbeelden:  

 =ALS.FOUT(A5/A6;”delen door nul is flauwekul”) 

De formule  =A5/A6  doet keurig zijn werk, totdat in cel A6 een 0 
verschijnt. De foutaanduiding wordt hier onderdrukt met een alternatief.  

 =ALS.FOUT(GEMIDDELDE(MAANDTOTALEN); "-") 

De formule  =GEMIDDELDE(MAANDTOTALEN)  doet keurig zijn werk, mits het 

woord Maandtotalen als naam gedefinieerd is, en de betreffende cellen ook 

daadwerkelijk zijn ingevuld. Anders komt er een streepje.  

 =ALS.FOUT(VERT.ZOEKEN($B5; PRIJSLIJST; 3; 0); 0) 

Een waarde 0 verschijnt, zodra verticaal zoeken geen waarde kan vinden. 

ALS.FOUT( ) onderdrukt fout-aanduidingen. De functie kan goed worden 
toegepast als een schil om functies die nogal eens in de fout schieten, zoals 
bijvoorbeeld GEMIDDELDE( )  en  VERT.ZOEKEN( ). 
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5.2 Een Functie Invoegen 

De tab Formules in het Lint geeft toegang tot alle functies en gereedschappen die 
je voor het maken van formules nodig hebt. Zo zie je links de functiebibliotheken 

en de knop 'Functie invoegen'.  
 

 
 
 

5.2.1 Functie invoegen: Opbouwvenster 

Het typen van functies in formules is meestal helemaal niet nodig.  
Je kunt een functie invoegen via de gelijknamige knop het de tab Formules. 

Daarbij krijg je ondersteuning van een opbouwvenster.  
 

 Klik op de tab Formules op de knop 'Functie invoegen' 

(of klik op het fx icoontje direct links naast de formulebalk). 
Het gelijknamige venster verschijnt. 

 

 Selecteer een categorie  
(bijv. Laatst gebruikt, of Alles) 

 Kies de gewenste functie (bijv. 
AFRONDEN … ) en klik op OK. 

 Het opbouwvenster van de 
gekozen functie verschijnt. 
De invulboxjes wachten op jouw 

invoer. 
 Vul alle argumenten in  

(de 'invulboxjes'),  
let op de toelichtingen bij de 
argumenten en let ook  

op de aanwezige koppeling om 
Help te vragen over de functie. 

 Wanneer je alle argumenten hebt 
ingevuld klik je op OK,  

dan is de formule klaar en wordt 
het resultaat in de cel getoond. 
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5.2.2 Een voorbeeld: Afronden( )  

Een voorbeeld: 
Je wilt een formule dat de getalswaarde in cel B3 afrondt op één decimaal. 

Gebruik daarvoor de functie  AFRONDEN. Beter dan de formule zelf handmatig in 
te typen kun je gebruik maken van het opbouwvenster, dat verschijnt als je de 
functie hebt gekozen via het venster 'Functie invoegen'. 

 

 Selecteer op je werkblad cel D3. 

 Klik op de tab Formules op de knop 'Functie invoegen'. 
Het gelijknamige venster verschijnt. 

 Kies in de lijst de functie AFRONDEN en klik op OK. 

Het opbouwvenster van de functie verschijnt. 
De functie heeft twee argumenten (zie afbeelding). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Klik in het eerste boxje: het eerste argument ('Getal') laat je verwijzen 
naar cel B3 op je werkblad. 

 Klik in het tweede boxje: het 'Aantal decimalen' stel je n op 1 

 Klik op OK. 

Je formule is klaar, het resultaat ervan zie je op je werkblad. 

 
De functies van Excel zijn allen bereikbaar via het venster 'Functie invoegen'  
en de functiebibliotheken van het lint. Iedere functie heeft zijn eigen 

opbouwvenster. Het gebruik van een opbouwvenster heeft zo zijn voordelen. 

- Je hoeft (veel) minder te typen. 

- Je maakt minder kans op fouten. 
- Je krijgt hulpmogelijkheden aangeboden. 
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5.3 Gedefinieerde Namen 

 
Kijk in het Lint op de tab Formules in de groep 'Gedefinieerde namen'. 

Deze groep bevat alles wat je nodig hebt om te werken met benoemde bereiken.  
Een gedefinieerde naam is een naam die jij hebt gegeven aan een cel, of aan een 

groep cellen.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Ieder cellenbereik kun je in formules aanspreken met de gebruikelijke kolom- en 

rij-notatie, zoals bijvoorbeeld:  A4, of B3:B8, of $C:$C.   Maar je kunt zelf een 
celbereik ook nog een andere naam geven. Dat blijkt soms zeer praktisch.   
Je kunt daarmee later veel gemakkelijker verwijzen naar cellen die je nodig hebt. 

 

Een naam definiëren:  
Met de knop 'Naam definiëren' kun je aan een 
geselecteerde cel of groep cellen een naam 

toekennen.  

 Selecteer op je werkblad 
de cel of de groep cellen 

die je een naam wilt 
geven (bijv. cel C2) 

 Klik op de knop  
'Naam definiëren' 

 Typ een naam, 

uniek/zonder spaties  
(bijv. Omzet) 

 Klik op OK 

Cel C2 heeft nu de naam 'Omzet' gekregen. In deze cel typ je de score.  
Cel C3 kun je bijvoorbeeld 'Kosten' noemen. Hierin typ je de investering.  

Cel C4 kun je zo bijvoorbeeld 'resultaat' noemen: hier komt de netto-berekening. 
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Een naam gebruiken in een formule: 
Voorbeeld (zie afbeelding): 
Je hebt aan cel C2 de naam 'Omzet' 

toegewezen, en aan C3 de naam 
'Kosten'. 
De formule die je maakt in de cel 

'Resultaat' luidt: 

= Omzet – Kosten 

De namen zijn gedefinieerd in de 
werkmap, dus dat moet goed gaan. 
 

Zelf de namen typen mag.  
Maar met de knop 'Gebruiken in Formule' kun je 

tijdens het maken van formules een van de 
gedefinieerde namen invoegen.  

 (terwijl je een formule aan het maken bent) 

Klik op de knop 'Gebruiken in formule' 
 Klik de naam in de keuzelijst 

 

Namen beheren: 

 Met de knop Namen Beheren open je een venster waarin je alle 
benoemde bereiken ziet staan.  Je kunt dit venster gebruiken 
om bestaande bereiknamen te wijzigen en te filteren of nieuwe 

bereiknamen toe te voegen. 
 Klik op de knop 'Namen beheren' 

Een venster verschijnt, met alle gedefinieerde namen. 
 Nu kun je een naam selecteren, de definitie bewerken,  

de naam verwijderen, en nog meer. 

 Klik op Sluiten 
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5.4 Tekst functies en formules 

Tekstfuncties kun je gebruiken om 'berekeningen' te doen met … 

tekst. Overbodige spaties wissen, teksten samenvoegen, er zijn 
allerlei mogelijkheden om tekst te manipuleren. Je vindt de 

zoekfuncties natuurlijk met 'Functie invoegen', in het Lint op de tab 
Formules, maar ze staan ook in de bibliotheek 'Tekst'.  
 

5.4.1 Hoofdletters en kleine letters 

=HOOFDLETTERS( ) zet een tekst om in hoofdletters 

=BEGINLETTERS( ) ieder woord alleen beginhoofdletter 

=KLEINE.LETTERS( ) zet een tekst om in kleine letters 

Voorbeelden (zie afbeelding):  

 =HOOFDLETTERS(A1)  

Het resultaat is "NANCY DAVOLIO" 

 =BEGINLETTERS(A2)  

Het resultaat is "Andrew Fuller" 

 =KLEINE.LETTERS(A3)  

Het resultaat is "janet leverling" 

 

5.4.2 Tekstfragmenten samenvoegen  

=TEKST.SAMENVOEGEN( ) tekstfragmenten samenvoegen tot een geheel 

=SPATIES.WISSEN( ) Verwijder alle overtollige spaties uit een tekst. 

Voorbeelden (zie afbeelding):  

 
 
 

 
 

 Voeg voor- en achternaam samen tot een volledige naam. In cel D1: 
 =TEKST.SAMENVOEGEN(A1; " "; B1; " "; C1) 
Resultaat is "Niels van Aken" 

NB: Tekst samenvoegen kan ook met de & operator: 
 = "Jan" & " " & "Jansen".  

 Verwijder dubbele spaties () tussen voor- en achternaam,  
en spaties aan het begin en eind: 
 =SPATIES.WISSEN("  Marianne   Smits  ") 

Resultaat is "Marianne Smits" 
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5.4.3 Deel van een tekst gebruiken 

 
 

=VIND.SPEC(karakter; tekst) Bepaalt positie van een  

karakter in een tekst  

Voorbeeld:  

 Bepaal positie van het karakter @ in een e-mailadres: 
 =VIND.SPEC("@";"info@avk.nl") 
Resultaat is 5 

 
 

=LINKS(tekst; aantaltekens) linker gedeelte van tekst 

=RECHTS(tekst; aantaltekens) rechter gedeelte van tekst 

=DEEL(tekst; begingetal; aantaltekens) midden gedeelte van tekst  

  (voorheen MIDDEN() genoemd) 

 

 
 

 
 

 
 
 

Voorbeelden (zie afbeelding):  

Stel je hebt een ordercode die is opgebouwd uit het ordernummer, klantnummer 

en klantkenmerk. Je wilt de code splitsen in de verschillende onderdelen: 

 Het ordernummer bestaat uit de eerste 6 tekens van de ordercode. 

In cel B2 maak je de formule: =LINKS(A2;6) 

 Het klantnummer bestaat uit de 4 middelste tekens.  

In cel C2 maak je de formule: =DEEL(A2;8;4) 

 Het ordernummer bestaat uit de laatste 5 tekens.  

In cel B2 maak je de formule: =RECHTS(A2;5) 

Gebruik de vulgreep om de formules door te voeren naar beneden. 
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5.5 Datum- en Tijdfuncties 

 
Datums kun je in Excel noteren als  mm-dd-jjjj (dag-maand-jaar).  

En tijdstippen met de notatie  hh:mm:ss  (uren:minuten:secondes).  
Datumwaarden en tijdstippen worden in Excel opgeslagen  

als decimale getallen.  

- Tijdstip  9:00 uur 's-ochtends wordt in Excel gelijkgesteld met  0,25.  
Eén uur = 1/24, en een minuut is weer het zestigste deel daarvan. 

- De datum 16-5-1987  wordt door Excel gezien als het getal  31913.   

En de week daarvoor was het  31906.  

 

Vandaag en Nu: 

=VANDAAG( ) Geeft de systeemdatum 

=NU( ) Geeft de systeemtijd 

 

Datum- en tijdfuncties: 

=JAAR(datum) Geeft het jaartal van een datumwaarde  

=JAAR(16-5-1987) geeft 1987 

=Maand(datum) Geeft het maandnummer van een datumwaarde  

=MAAND(16-5-1987) geeft 5 

=DAG(datum) Geeft het dagnummer van een datumwaarde  

=DAG(16-5-1987) geeft 16 

 

=UUR(tijdstip) Geeft het jaartal van een datumwaarde  

=UUR(9:45:30) geeft 9 

=MINUUT(tijdstip) Geeft het maandnummer van een datumwaarde  

=MINUUT(9:45:30) geeft 45 

=SECONDE(tijdstip) Geeft het dagnummer van een datumwaarde  

=SECONDE(9:45:30) geeft 30 

 

Voorbeeld:  

 Van tijd omrekenen naar een decimale waarde: 
Je wilt 8:15 gewerkte uren declareren voor €30 per uur. 

Het bedrag    = ( UUR(8:15) + MINUUT(8:15) / 60 ) * 30  =  247,50. 

 Het huidige jaartal weergeven als getal:  

=JAAR(vandaag())  Het huidige jaartal weergeven als getal 

=MAAND(vandaag())  De huidige maand weergeven als getal 

=DAG(vandaag())  De huidige dag weergeven als getal 
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5.5.1 Getallen omzetten naar een datumwaarde: 

 
Een datumwaarde samenstellen uit getallen: 

=DATUM( Jaar; Maandnummer; Dagnummer) 

stelt van drie getallen een datumwaarde samen.  

 

 

5.5.2 Datumverschillen uitrekenen 

Het verschil uitrekenen tussen twee datumwaarden: 

NB: Deze functie kun je gewoon gebruiken in Excel, maar vreemd genoeg is deze  
niet opgenomen in de bibliotheken en niet gedocumenteerd. Zelf intypen dus. 

=DATUMVERSCHIL( Startdatum; Einddatum; Eenheid) 

berekent het verschil tussen start- en einddatum.  

Eenheid: het functieresultaat wordt uitgedrukt in het  

geheel aantal jaren "y", maanden "m", of dagen "d". 

Met eenheid "MD" berekent DATUMVERSCHIL het aantal dagen waarbij de 

maanden en jaren van de datums worden genegeerd. Met "YM" 

berekent DATUMVERSCHIL het aantal maanden, waarbij de dagen en 

jaren worden genegeerd. En met "YD" het aantal dagen waarbij de 
jaren van de datums worden genegeerd.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Voorbeeld (zie afbeelding):  

 Bereken de leeftijd van een persoon (peildatum=geboortedatum).  
In cel A5 staat zijn geboortedatum, in cel C5 bereken je de leeftijd; 
=DATUMVERSCHIL( A5; Vandaag(); "Y") 
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5.6 Rekenen met voorwaarden  

 
 
Berekeningen onder voorwaarden: 

In sommige situaties wil je dat je formules rekening houden met 
bepaalde voorwaarden. Daarvoor kun je gebruik aken van zogenoemde 

logische functies. De bekendste zijn: 

ALS( ) Berekening onder voorwaarde 

AANTAL.ALS( ) Aantal tellen onder voorwaarde 

SOM.ALS( ) Optellen onder voorwaarde 

 

5.6.1 Functie: ALS 

De functie  ALS( )  kan, afhankelijk van een test, het éne berekenen of juist iets 
anders. Als de test waar is, doe dan het één, als de test onwaar is doe dan het 
andere. 

Syntax: 

=ALS( Test; WaardeAlsWaar; WaardeAlsONWaar) 

Test: een uitdrukking dat WAAR of ONWAAR kan opleveren. 

WaardeAlsWaar: wat moet worden berekend als aan de test is 
voldaan.  

WaardeAlsONWaar: wat moet worden berekend als niet aan de test is 
voldaan.  

 
 
Voorbeeld  

(zie abeelding): 

 'Bereken' de aanhef van 

een brief, afhankelijk 
van het geslacht van 
een persoon. In cel D3 

staat de formule: 

=ALS(C3="M"; "de heer"; "mevrouw") 

 

Voorbeeld: 

 Een verkoper krijgt een bonus van 5% als hij zijn 'target' heeft gehaald.  

De target staat in cel C4, zijn omzet in D4. De bonus bereken je met:  

=ALS(D4>=C4; 0,05*C4; 0) 
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5.6.2 Een extra test inbouwen, functies nesten: Als-in-als 

Het kan voorkomen dat één test niet volstaat, dat je nóg een test moet doen.  
Dan kun je nóg een ALS-functie maken, die je inbouwt binnen de andere.  

Zo'n constructie, met een functie-in-een-functie, wordt nesten genoemd.  
 
Voorbeeld  

(zie abeelding): 
 

 'Bereken' de aanhef van een brief, afhankelijk van het geslacht  
(cel C3) van een persoon. In cel D3 staat de formule: 

=ALS(C3="M"; "de heer";  

ALS(C3="V"; "mevrouw"; "de heer/mevrouw")) 

 

 

5.6.3 Andere logische functies: EN( ) en OF( ) 

Andere functies die je kunt gebruiken om meerdere voorwaarden te testen, zijn 
de functies  EN( )  en  OF( ): 

 Oudere mannen, de leeftijd staat in G3,  worden uitgenodigd. 

Test twee voorwaarde tegelijk, met een EN-functie: 

=ALS(  EN(G3>=67;C3="M") ; "presentje"; "helaas") 

 Geef ouderen of juist jongeren, de leeftijd staat in G3, een presentje. 
Test twee voorwaarde tegelijk, met een OF-functie: 

=ALS(  OF(G3>=67;G3<18) ; "presentje"; "helaas") 
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5.6.4 Functie: AANTAL.ALS() , Tellen met een voorwaarden  

Met de functies  AANTAL.ALS()  bepaal je met een voorwaaarde welke cellen in 
een waardenbereik wél meegeteld moeten worden.  

Syntax: 

=AANTAL.ALS( TelwaardenBereik; Criterium) 

TelwaardenBereik: een celbereik waarvan je een aantal geteld wilt 

hebben 

Criterium: de voorwaarde die je stelt, opdat een waarde meetelt.  

Voorbeeld: 

 Tel het aantal onvoldoendes in een reeks proefwerkcijfers: 

=AANTAL.ALS(C4:C33; "<5,5") 

 

5.6.5 Functie: SOM.ALS() , Optellen met een voorwaarden  

Met  SOM.ALS()  bepaal je met een voorwaaarde welke cellen in een 

waardenbereik wél mee-opgeteld moeten worden. Deze functie heeft getallen 
nodig om te kunnen optellen, vandaar een extra argument 'Optelbereik'.  

Syntax: 

=SOM.ALS( TelwaardenBereik; Criterium; ; Optelbereik) 

Bereik: een celbereik waarvan je de waarden gaat testen 

Criterium: de voorwaarde die je stelt, opdat een waarde meetelt.  

OptelBereik: de getallen die (onder voorwaarde) opgeteld moeten 
worden 

 

Voorbeeld: 

 Totaliseer alle bedragen van de kostenplaats 'Finance', in een reeks 
uitgaven en inkomsten van verschillende kostenplaatsen: 

=SOM.ALS(A2:A342; "Finance"; B2:B342) 

De bedragen staan hier in kolom B, de kostenplaatsen staan genoteerd in 
kolom A.  

 
Voorbeeld: 

 Totaliseer alleen alle negatieve bedragen (uitgaven) in de reeks: 

=SOM.ALS(B2:B342; "Finance"; B2:B342) 

Omdat het optelbereik hier overeenkomt met het criteriumbereik, mag je 
deze in dit geval achterwege laten.  
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Voorbeelden:  

(Zie afbeeldingen) 
Bereken in een lijst met inkomsten en uitgaven per kostenplaats de aantallen en 
sommen van de bedragen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
In cel G7: Aantal per kostenplaats: 

=AANTAL.ALS($C$3:$C$162;F7) 

In cel G18: Aantal uitgaven per kostenplaats: 

=AANTALLEN.ALS($C$3:$C$162;F18;$D$3:$D$162;"<0") 

 Het aantal inkomsten zou je berekenen met: 

=AANTALLEN.ALS($C$3:$C$162;F18;$D$3:$D$162;">=0") 

 

In cel H7: De totale som per kostenplaats: 

=SOM.ALS($C$3:$C$162;F7;$D$3:$D$162) 

In cel H18: Aantal uitgaven per kostenplaats: 

=SOMMEN.ALS($D$3:$D$162;$C$3:$C$162;F18;$D$3:$D$162;"<0") 

 Het aantal inkomsten zou je berekenen met: 

=SOMMEN.ALS($D$3:$D$162;$C$3:$C$162;F28;$D$3:$D$162;">=0") 
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5.7 ZoekFuncties 

Excel heeft zoekfuncties, waarmee je informatie kunt ophalen 
uit andere tabellen. Je vindt de zoekfuncties natuurlijk met 
'Functie invoegen', in het Lint op de tab Formules, maar ze 

staan ook in de bibliotheek 'Zoeken en verwijzen'.  
De meest bekende is Verticaal Zoeken. 

 

5.7.1 Functie: VERT.ZOEKEN 

Verticaal zoeken haalt, op basis van een zoeksleutel, bijbehorende informatie op 

uit een tabelmatrix.  
Syntax: 

=VERT.ZOEKEN( Zoekwaarde; Tabelmatrix; Kolomindex; Benaderen) 

Zoekwaarde: de waarde waar je informatie bij wilt zoeken. 

Tabelmatrix: de tabel waarin alle informatie opgezocht kan worden.  

De zoekwaarde wordt gezocht in de meest linker kolom (index=1).  

Kolomindex: het nummer (niet de letter!) van de kolom in de 
tabelmatrix waar de informatie staat die je wilt ophalen. 

Benaderen: 1 of 0 (aan of uit). Standaard staat de benadering aan, en 
zoekt de functie de dichtstbijzijnde kleinere waarde in de eerste 

matrixkolom. Zet de benadering uit ('onwaar'=0) als je van de 
zoekwaarde een exacte match zoekt in de linkerkolom van de matrix. 

NB:: Als benaderen WAAR is of wordt weggelaten, moeten de waarden in de 
eerste kolom van de tabelmatrix in oplopende volgorde zijn gesorteerd, anders 
geeft VERT.ZOEKEN wellicht niet de juiste waarde als resultaat. 

 
Voorbeeld 1: 

  =VERT.ZOEKEN(7; Prijslijst; 3; 0) 

Geeft de derde veldwaarde uit 'Prijslijst', dat hoort bij nummer 7. 
(Wellicht de prijs ophalen bij een productnummer) 

Verticaal zoeken is bij uitstek geschikt om bijbehorende informatie op te halen 

uit andere tabellen. Dat mogen gerust ook tabellen zijn op andere werkbladen, of 
zelfs in een ander bestand ergens anders op het netwerk.  
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Voorbeeld 2: 

Stel: Je wilt in een rekening de namen (kolom C) en prijzen (kolom D) van 

producten ophalen uit een Prijslijst.  

 Selecteer cel D5 

 Maak de formule:   =VERT.ZOEKEN($B5; Prijslijst; 3; 0) 

 Druk op Enter 

Bij elk Product# haalt VERT.ZOEKEN( ) de bijbehorende prijs op.  
De formule kan in de kolom worden doorgevoerd, omdat de verwijzing naar de 

matrix Prijslijst een absolute is. De naam 'Prijslijst' is een gedefinieerde naam die 
verwijst naar het celbereik $B$3:$D$15 in een werkblad.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

5.7.2 Functie: HOR.ZOEKEN 

Horizontaal zoeken werkt net als Vert.Zoeken, maar dan kolommen en rijen 

gewisseld:   =HOR.ZOEKEN( Zoekwaarde; Tabelmatrix; Rijindex; Benaderen) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Je wilt van Arnhem de omzet ophalen van een bepaalde maand uit de matrix.  
In cel G8 typ je de naam van een maand. 

Vervolgens kun je in de matrix gaan zoeken naar de bijbehorende omzet.  

De formule in cel G9 is dan:  =HORIZ.ZOEKEN(G8; B3:N6; 3; 0) 

De formule past de uitkomst aan, aan de maand die je typt in cel G8.  
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5.7.3 Functie: INDEX  

Met de functie index kun je gegevens ophalen uit een bepaalde rij en bepaalde 
kolom van een tabelmatrix. 

NB: Er zijn twee varianten van deze functie. hier wordt alleen de matrix-variant besproken.  

 
Syntax: 

=INDEX( Matrix; Rijgetal; Kolomgetal) 

Matrix: de tabel waarin alle informatie opgezocht kan worden.  

Rijgetal: het nummer van de rij (1 is de bovenste) in de matrix. 

Kolomgetal: het nummer (niet de letter!) van de kolom  
  (1 is de meest linker kolom) in de matrix. 

NB:: De functie heeft nog uitgebreidere opties die hier buiten beschouwing 
blijven. 

 
Met (de matrixvariant van) de functie  INDEX( )  geef je aan in welke rij en  
in welke kolom van een matrix een waarde moet worden opgehaald.  

 
De functie Index kan soms praktischer zijn dan Vert.Zoeken of Hor.Zoeken.  

Vert.Zoeken( ) zoekt alleen verticaal en haalt informatie op uit de gevonden rij. 
Hor.Zoeken( ) zoekt alleen horizontaal en haalt informatie op uit de gevonden 
kolom. Met de functie INDEX( ) kijk je zowel in een rij als in een kolom.  

 
Voorbeeld 1: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Typ in cel J7 het rijgetal van de vestiging;  
Typ in cel J8 het kolomgetal van de maand; 

Bouw in cel J9 de formule: =INDEX(B3:N6; J7; J8) 

Als je nu het rijgetal of het kolomgetal verandert, zoek Index de bijbehorende 
omzet op. 
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Voorbeeld 2:  

 
Bij een uitgeverij wil men het aantal bestellingen weten, in een bepaalde maand 
(nummer 2, februari) , en van een bepaald boekcode (1, het Dromenboek).  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bouw de formule met de functie Index:  

 Selecteer de cel waar je het resultaat wilt hebben (cel C4).  

 Ga naar de tab Formules en klik op de knop 'Functie invoegen'.  
 Kies de functie Index en klik op OK. 

In een vervolgvenster geef je aan dat je de matrix-variant wilt. 
(Hier wordt alleen de matrix-variant besproken. Als je meer wilt weten over de functie, 
of over het gebruik van de verwijzing-variant, maak dan gebruik van de koppeling 
naar 'Help-informatie over deze functie' in dit venster.) 

 

 
 
Kies de matrix-variant  

en klik op OK.  

Het opbouwvenster van INDEX 

verschijnt. 

 Matrix: A7:NN101 
Rijgetal: C1 

Kolomgetal: C2+2 
 

 Klik op OK. 

 
 

 
---- 
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6 Gegevens presenteren en rapporteren 

 

6.1 Werkbladen overzichtelijk in beeld zetten 

 
 

6.1.1 Kolommen of Rijen groeperen 

Maak dat een groep kolommen als één 
groep kan worden 'dicht-/opengeklapt',  

om snel en overzichtelijk met grote 
aantallen kolommen te werken.  

Kolommen of Rijen groeperen:  

 Selecteer één of meer kolommen 
 Ga in het Lint naar de tab Gegevens  

 Klik in de groep Overzicht op: Groeperen 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Groepering opheffen: 

 Selecteer alle kolommen in de groep 
 Ga in het Lint naar de tab Gegevens  

 Klik in de groep Overzicht op: Degroeperen 
 Met rijen werkt dit op dezelfde analoge manier. 
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6.2 Werken met GegevensLijsten (Databases) 

6.2.1 Database: Gegevensbeheer in Excel  

In Excel wordt onder het begrip 'Database' verstaan: Een geordende verzameling 
bij elkaar horende gegevens op een werkblad, welke aan de bovenkant is 

voorzien van koppen (de kolomkoppen, titels, of nog beter: veldnamen).  
Excel biedt je krachtige hulpmiddelen om zulke gegevensverzamelingen te 

beheren. Het bewerken, sorteren, filteren of presenteren van de gegevens kan 
met enkele muisklikken worden gerealiseerd.  
 

Typische voorbeelden van een database in Excel zijn: De adresgegevens van 
klanten, of een prijslijst van artikelen.  

Alle gegevens worden onder kolomnamen ingevoerd, deze kolomnamen noem je 
veldnamen en de rij waarin deze namen staan de veldnamenrij. De volgende 
rijen waarin de gegevens komen te staan noem je records. 

 

 
 
Excel kan heel goed automatisch een gegevenslijst herkennen als er geen lege 

rijen of kolommen in voorkomen.  
Dringend advies daarom: Als je werkt met gegevenslijsten, dan bij voorkeur een 
aaneengesloten gegevensverzameling gebruiken! 
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6.2.2 Duplicaten verwijderen 

Het kan voorkomen, zeker na kopiëren of importeren, dat jouw database dubbele 
records bevat. Misschien omdat gegevens abusievelijk twee keer geïmporteerd 

zijn, of nogmaals zijn ingetypt.  
Vraag Exel om in je gegevensverzameling de dubbele records te 
verwijderen. 

 Ga in het Lint naar de tab Gegevens 
 Klik in de gegevenslijst,  

en klik op de knop 'Duplicaten verwijderen' 
 Een vervolgvenster gaat jou vragen om aan te geven wat 

jij in de lijst verstaat onder 'duplicaat': zet de vinkjes bij 

veldnamen aan/uit als ze wel of geen betrekking hebben op 'het duplicaat 
zijn'.  

 
 Klik op OK. 

 
 

De duplicaten zijn nu uit de lijst verwijderd. 
Duplicaten zijn nu verwijderd. Excel werkt hier van boven naar beneden en zal 
de eerste van een set duplicaten laten staan en de rest verwijderen. 
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6.2.3 Gegevenslijst Opmaken als tabel 

Maak van een 'gewone' gegevens-
verzameling een echte Exceltabel,  

en zorg er voor dat invoegen van rijen,  
kolommen, en (sub)totalen soepel en 
zonder fouten verloopt: 

Opmaken als tabel 

 Klik ergens op een cel in de 

gegevensverzameling 
 Kies in de tab Start voor  

'Opmaken als Tabel' 

 Kies een tabelstijl 
 Controleer het cellenbereik en geef 

aan of de bovenste rij de 
kolomkoppen zijn (veldnamen). 

 Klik op OK 

 
Wanneer een gegevensverzameling is opgemaakt als Tabel, kun je in het lint de 

'Hulpmiddelen voor Tabellen' gebruiken.  

 Kolomletters worden bij omlaag scrollen vervangen door weergave van de 
veldnamen 

 Automatisch aanvullen van de tabel met extra kolommen en rijen 
 Snel en eenvoudig een totalenrij toevoegen 

Opmaak als tabel opheffen 

 Terug naar de 'gewone' stijl? Klik op 'Converteren naar bereik' 
 Wel zul je evt. de cel-eigenschappen (opmaak) moeten aanpassen. 
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6.3 SparkLines 

SparkLines kun je gebruiken om bijvoorbeeld trends gemakkelijk te signaleren. 
Een sparkline kan het verloop van waarden uit één rij of één kolom grafisch 

weergeven: een mini-grafiekje die in één cel wordt weergegeven.  
Je kunt kiezen uit drie typen sparklines: 

o Lijn: geeft een lijngrafiek weer 
o Kolom: geeft een kolomgrafiek weer 
o Winst/Verlies: Onderscheid tussen positieve 

en negatieve getallen 

SparkLines invoegen: 

 Selecteer de cel waarin je een sparkline wilt weergeven (bijv. cel E2). 

 Ga in het Lint naar de tab Invoegen 
 Klik op de gewenste SparkLines  knop (Lijn, Kolom, Winst/Verlies) 

 Selecteer de gegevens (bron). (bijv. B2:D2  , als daar getallen staan).  
 Klik op OK 

In de mini-grafiekjes in kolom E kun 

je geen getallen aflezen, maar ze 
tonen wel een duidelijke tendens, 

van de gegevens in de kolommen 
ervoor.  

 
De sparkline wordt nu weergegeven in de geselecteerde cel. De sparkline kun je, 
omdat deze in één cel staat, doorvoeren om een hele reeks sparklines te maken 

bij jouw lijst. Als een Sparkline is geselecteerd kun je de opmaak en instellingen 
aanpassen met gebruik van de  'Hulpmiddelen voor Sparklines'  in het Lint. 

 

 
 

SparkLines  bewerken  

Je kunt de opmaakstijl en grafiektype van een sparkline aanpassen: 

 Klik op de cel waarin de sparkline zich bevindt. 

 Bewerk de opmaak met de  'Hulpmiddelen voor SparkLines ':  Wijzig bijv. 
de kleuren, pas de schaalverdeling aan, of kies een ander grafiektype.  

SparkLines  verwijderen: 

Je kunt sparklines alleen verwijderen door deze in zijn geheel te wissen. 

 Selecteer de cel waar de sparkline in staat 

 Ga in het Lint naar de  'Hulpmiddelen voor SparkLines ' 
 Klik op de knop 'Wissen' 
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6.4 Grafieken 

Gebruik grafieken om je rapportages met 
Excel te verlevendigen en te 

verduidelijken. Een grafische weergave 
van je getallen komt beter over.  

 

6.4.1 Grafieken maken 

Een nieuwe Grafiek maken: 

 Selecteer de cellen met gegevens waarvan je een grafiek wilt maken. 
Niet alleen de getallen: Denk ook aan de labels (titels/koppen).  

 Klik in het Lint op de tab Invoegen 

 Klik op één van de vele knoppen 
met grafiektypen, om een  

bepaalde soort grafiek te maken.  
Je kunt later altijd wijzigen. 

Achteraf kun je te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de grafiek. Je kunt 

bijvoorbeeld het grafiektype wijzigen, de opmaak veranderen, de brongegevens 
opnieuw bepalen, de rijen en kolommen verwisselen, en nog veel meer. 

 

Een Grafiek selecteren 

 Klik met de muis op een object in de grafiek 

Je ziet nu selectiemarkeringen, die aangeven wat je hebt geselecteerd.  
 Klik op een object binnen het plaatje om een bepaald onderdeel te 

selecteren. Bijv. de as, de grafieklijn/kolom (gegevensreeks), de 
achtergrond, etc. Met rechtsklikken kun je opmaak wijzigen.  

 Soms is het nodig om binnen een object nog een keer te klikken, om een 

specifiek onderdeeltje ervan te selecteren.  

Een Grafiek aanpassen (twee manieren) 

 Manier1:  
Rechtsklik op een grafiekobject, en kies '… opmaken'.  
(bijv. het tekengebied, de as, de gegevensreeks, etc.) 

 Manier2: 
Als je de grafiek hebt geselecteerd zie je 

in het Lint de tabbladen van  
de 'Hulpmiddelen voor grafieken'.  
Hiermee kun je eenvoudig  

het Ontwerp, de Indeling, of  
de Opmaak van de grafiek aanpassen.  

Een Grafiek verwijderen 

 Klik op de rand van het totale plaatje om de grafiek als geheel te 
selecteren 

 Druk op Delete 
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6.4.2 Hulpmiddelen voor grafieken 

Zodra de grafiek is ingevoegd, en de grafiek is geselecteerd, verschijnen in het 

Lint drie nieuwe tabs met 'Hulpmiddelen voor grafieken'. Hiermee kun je 
eenvoudig allerlei onderdelen en eigenschappen van de grafiek aanpassen. 

(Opmerking: vanaf versie 2013 krijg je slechts twee tabs in de 'hulpmiddelen voor grafieken', 
omdat er– nog automatischer – vanaf versie 2013  gebruik wordt gemaakt van 'Aanbevolen 
grafieken' en 'Snelle Analyse' gereedschap.) 

 
Met de hulpmiddelen op het tabblad 'Ontwerpen' 

kun je het grafiektype en de stijl aanpassen: 
 

 
 

(1) Verander het grafiektype (bijvoorbeeld van staafdiagram naar cirkel) 

(2) Verwissel de legenda en de categorieën: Draai rijen en kolommen om  

(3) Bepaal de indeling van jouw grafiek (klik op het pijltje voor meer indelingen) 

(4) Kies uit diverse voorgeprogrammeerde kleur- en 3D- stijlen  

(5) Verplaats de grafiek naar een ander werkblad 

 
Met de hulpmiddelen op het tabblad 'Indeling' kun je titels en legenda 

toevoegen/aanpassen: 
 

 
 

(1) Plaats een titel in de grafiek en geef de assen eventueel een titel 

(2) Gegevenslabels om tabelwaarden, percentages of categorienamen te tonen.  

(3) Gegevenstabel toont de brongegevens in het grafiekkader, als één geheel. 

(4) Je kunt de X en Y as verbergen of bijvoorbeeld van links naar rechts weergeven 

(5) Voeg extra rasterlijnen in om de grafiek makkelijker af te lezen 

(6) Geef opmaak aan de Grafiekwand en de Grafiekbasis.  

 

Met de hulpmiddelen op het tabblad 'Opmaak' kun je tekst en vormen in de 
grafiek opmaken qua kleurgebruik, randen, en effecten: 

 

 
 

(1) Vormstijlen: lijnkleur van vormen 

(2) Opvulkleur, randen en effecten van – bijvoorbeeld – grafiekkolommen.  

(3) Teksteffecten voor bijv. de grafiektitel. 
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6.4.3 Schaalverdeling wijzigen 

Excel maakt automatisch een schaal met 
getallen op de waarde-as (y-as). Je kunt 

de schaalverdeling zelf aanpassen. 

 Klik op de waarde-as die je wilt 
wijzigen. Klik vervolgens met de 

rechtermuisknop en selecteer “As 
opmaken” in het snel menu.  

 Een van de wijzigingen die je 
aanbrengt, is het wijzigen van de 
getallen waarmee de as begint en 

eindigt. De as kan bijvoorbeeld met 
een ander getal dan nul beginnen. 

Je kunt dat wijzigen door het getal 
in het vak Minimum te wijzigen. Je 
kunt ook de intervallen wijzigen 

waarmee de maatstreepjes en 
rasterlijnen worden verhoogd door 

het getal in het vak Primaire 
eenheid te wijzigen. 

 

6.4.4 Grafiek met secundaire as 

1. Selecteer de gegevensreeks die een eigen as moet krijgen door te klikken 

in de grafiek op de reeks 
2. Rechtsklik op de reeks (lijn) en kies 'Gegevens reeks opmaken'  

3. Wijzig de opties voor de reeks in 'secundaire as'  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
------ 
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7 GegevensValidatie en Beveiliging in Excel 

Excel kent verschillende mogelijkheden om de gegevens in werkmappen te 
beschermen tegen ongewenst of ongeoorloofd gebruik. 

o Gegevensvalidatie: invoer-mogelijkheden beperken en afdwingen 
o Cellen blokkeren: bewerking van cellen tegengaan 
o Mapstructuur vergrendelen: indeling van de werkbladen vastzetten 

o Opslaan met wachtwoord: wachtwoord benodigd voor openen/bewerken 

Daarnaast heeft Excel nog instellingen die te maken hebben met bescherming 

tegen virussen, onbetrouwbare bronnen en verbindingen naar buiten het 
netwerk.  
 

7.1 Gegevensvalidatie 

Standaard kan een gebruiker in een cel invoeren wat hij wil. Tekst, getallen, 

datums, Excel staat alles toe.  
Met gegevensvalidatie kun je de invoermogelijkheden in cellen beperken. Excel 

staat dan niet meer toe dat je waarden invoert die afwijken van de door jou 
opgestelde validatieregels. Daarmee voorkom je 'foute' invoer.  
 

7.1.1 GeavanceerdeValidatie: controleer invoer  

Gebruik gegevensvalidatie om invoer van gebruikers te controleren. 

Met gegevensvalidatie, kun je de invoer beperken tot bepaalde datums, getallen, 
keuzelijsten, en nog veel meer. 

 Selecteer de cel of het celbereik waarvan je de invoer wilt 

controleren, bijvoorbeeld heel kolom A. 
 Klik in de tab Gegevens op de knop "Gegevensvalidatie"  

Hiermee open je het gelijknamige venster waarmee je 
validatieregels kunt instellen.  

7.1.2 Validatieregel voor Datum-invoer 

Beperk de invoer mogelijkheid in 
cellen tot alleen datums, en ook nog 

binnen een bepaalde periode.  
Bijvoorbeeld: wanneer een in te 
voeren waarde een datum moet zijn, 

niet ouder dan een jaar geleden 

 Open Gegevensvalidatie 

Instellingen: 

 Toestaan:    Datum 

 Gegevens:    groter dan 

 Begindatum: 
    =Vandaag( )-365 
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7.1.3 Validatieregels 

 

Gegevensvalidatie: Instellingen 
In het tabblad Instellingen maak je je validatiecriterium. Kies voor Toestaan van 

bepaalde soorten invoer die aan specifieke voorwaarden voldoet.  
 
Toestaan (staat standaard ingesteld op 'Alle waarden'): 

 Geheel getal:  De cel accepteert alleen invoer van gehele getallen,  
waarbij je zelf de maximale en/of minimale waarde kunt bepalen. 

 Decimaal: Getallen met decimalen zijn toegestaan waarbij je zelf de 
maximale en of de minimale waarde kunt bepalen. 

 Lijst: Een specifieke reeks met 
waarden is toegestaan. Het type 
lijst verschijnt als een keuzelijst 

('drop-down') in de cel.  
Je kunt de mogelijke keuzes als 

bron voor de keuzelijst:  
intypen (opties gescheiden met 
puntkomma's, zie afbeelding). 

ophalen met een verwijzing 
naar een bereik in je werkmap. 

 Datum: Alleen juist opgemaakte 
datums worden geaccepteerd, 
binnen in te stellen grenzen. 

 Tijd: Alleen juist opgemaakte 
tijden worden geaccepteerd, 

binnen in te stellen grenzen.  
 Lengte tekst: Invoer beperken tot een minimaal of juist een maximaal 

aantal karakters. 

 Aangepast: gebruik formules om te controleren of de ingevoegde waarden 
voldoen aan criteria, bijvoorbeeld om te zorgen dat niet vaker dan drie 

keer het woordje 'ja' wordt ingevuld in een rijtje cellen  B1:B10 .  
 
voorbeeld formule:      =AANTAL.ALS($B$1:$B$10;"ja")<=3   
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Gegevensvalidatie: Invoerbericht 
 
In het tabblad Invoerbericht typ je 

tekst die door gebruikers bij invoer 
wordt gezien. 
Het kan handig zijn de gebruikers 

tijdens het typen hulp te bieden wat ze 
moeten invoeren.  

Het invoerbericht verschijnt zodra een 
gebruiker de cel selecteert.  

In een invoerbericht kun je toelichting 
geven, of aanwijzingen en tips. 
 

 
 

 

Gegevensvalidatie: Foutmelding 
 

In het tabblad Foutmelding typ je  
tekst die door gebruikers wordt 

gelezen bij foute invoer. 

 Klik op het tabblad 
'Foutmelding' en geef je 

foutmelding een titel en een 
omschrijving 

 De aanduiding 'Stoppen', zorgt 
er voor dat de cel geen invoer 
accepteert die afwijkt van de 

validatiecriteria. 'Waarschuwing' 
en 'Info' geven een 'pop-up' 

melding, en de kans toch af te 
wijken van de validatieregel.  
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7.1.4 Zelf een keuzelijstje maken 

Een keuzelijstje (uitrol-lijstje/'drop-down') maken voor gegevensinvoer. 
Bepaal zelf welke waarden in een cel mogen worden ingevoerd en geef een 

foutmelding als een andere waarde wordt ingevoerd. 

 Maak een keuzelijst aan door eerst de kolom of rij te selecteren waar de 
keuzelijst beschikbaar moet zijn 

 Selecteer de cellen waarvan je de invoer wilt beperken 
 Klik in de tab Gegevens op de knop 'Gegevensvalidatie'.  

Het gelijknamige venster verschijnt. 
 Kies onder Toestaan:  'Lijst'  
 Geef nu de Bron aan van de keuzelijst:  

o selecteer de bestaande lijst in het werkblad 
o of voer de naam van het bereik in:   =naam  

(de naam verwijst naar een rijtje cellen met gegevens) 
o of type zelf de waarden in de lijst, gescheiden met  

puntkomma:   ProjectX; ProjectY; ProjectZ 

 

 
 

 Nadat je op OK hebt geklikt kunnen in de betreffende cellen alleen nog de 
waarden worden ingevuld die je als bron hebt aangegeven. 

Naast de cel verschijnt een pijltje welke een keuzelijst toont met de toegestane 
waarden. Je kunt in de overige tabbladen van het venster 'Gegevensvalidatie' 
aangeven dat er een melding moet verschijnen over de beperkte invoer 

mogelijkheden. Ook kun je een foutmelding instellen die verschijnt bij foutieve 
invoer. Indien een gebruiker een andere waarde wil invoeren dan toegestaan, 

verschijnt een foutmelding. 
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7.2 Beveiligen: Cellen blokkeren 

 

7.2.1 Blokkeren van cellen (werkblad beveiligen) 

Blokkeren van cellen betekent dat gebruikers straks sommige cellen wél, en 

andere cellen niet kunnen bewerken. Het instellen doe je voor een werkblad.  
In twee stappen: Eerst zet je van bepaalde cellen de cel-eigenschap 

'Geblokkeerd' uit. Daarna activeer je via het lint de blad-beveiliging.  

Stap 1: Celeigenschappen instellen 

 Selecteer alle cellen die niet beveiligd hoeven te worden  

(dus: alle cellen die toegankelijk moeten blijven).  
 Open van deze selectie het venster  Celeigenschappen'  ( Ctrl + 1 ).  

(klik eventueel met de rechtermuistoets op je selectie) 

 Ga in het venster 'Celeigenschappen' naar het tabblad 'Bescherming'  
en zet daar het vinkje bij de eigenschap 'Geblokkeerd' uit! 

 

 
 

 Klik daarna op de knop 'OK' 

Het venster 'Celeigenschappen' wordt nu gesloten 

Stap 2: Bladbeveiliging activeren 

Activeer nu de bladbeveiliging van het werkblad, al dan niet met wachtwoord.  

 Klik in het Lint op de tab Controleren  
 Klik op de knop Blad Beveiligen 

 Geef optioneel een wachtwoord  
(zonder wachtwoord kan ieder ander 

de beveiliging ook weer uit zetten). 
 Wijzig eventueel toegestane 

bewerking mogelijkheden voor 

gebruikers in de lijst eronder  
(opties aan/uitvinken) 

 Klik op OK 
(evt. wachtwoord bevestigen)  

Alleen in de cellen die toegankelijk zijn 

gemaakt kan de gebruiker nu gegevens 
invoeren. De geblokkeerde cellen in het 

werkblad kunnen nu wel geselecteerd 
worden maar niet gewijzigd. Een melding 
daarvan verschijnt als je het toch probeert.  
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7.2.2 Beveiliging werkblad opheffen  

Wanneer de bladbeveiliging is geactiveerd, kun je ook geen rijen meer invoegen, 
of kolommen breder maken, of opmaak van cellen wijzigen. 

Als je dat wel weer wilt, zul je de bladbeveiliging moeten opheffen. 
Beveiliging werkblad opheffen 

 Ga in het Lint naar de tab Controleren 

 Klik op de knop 'Beveiliging blad opheffen' 
NB Je kunt ook met de rechtermuisknop op de bladtab van het 
werkblad klikken en in het snelmenu klikken op de optie 
'Beveiliging blad opheffen'. 

 Voer (indien ingesteld) het wachtwoord in 

NB Je ziet dat de beveiliging is opgeheven doordat het opschrift van  
de knop 'Beveiliging blad opheffen' weer is veranderd in 'Blad beveiligen'. 

 

7.2.3 Formules verbergen 

Als je wilt voorkomen dat formules worden weergegeven in de formulebalk ga je 

als volgt te werk: 

 Selecteer de cel(len) met de formule(s) 

 Open het venster 'Celeigenschappen' 
 Selecteer in het venster 'Celeigenschappen' het 

tabblad 'Bescherming' 
 Schakel het selectievakje 'Verborgen' in 
 Klik op de knop 'OK' 

 Ga naar de tab 'Controleren' 
 Klik op de knop 'Blad beveiligen' en activeer daarmee de bladbeveiliging. 

Als daarna cellen met formules worden geselecteerd zullen de formules niet 
zichtbaar zijn in de formulebalk. 
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7.3 Beveiligen: Mapstructuur vergrendelen 

Beveilig de indeling van de werkmap door de structuur te 
vergrendelen.  

De structuurvergrendeling heeft betrekking op de indeling  
van de werkbladen in de werkmap; niet op de cellen!  

 Klik in de tab Controleren  
 Klik op de knop 'Werkmap beveiligen' 
 Het venster 'Structuur en Vensters 

beveiligen' wordt dan geopend: 
 Schakel de gewenste opties in.  

Structuur:  Voorkomt invoegen, 
verwijderen, hernoemen, 
verplaatsen, verbergen, van de 

werkbladen en dergelijke. 
Vensters:  Voorkomt dat de 

afmetingen van het venster kan 
worden veranderd. 

 Voer eventueel een wachtwoord in 

 Klik op de knop 'OK' (eventueel wachtwoord bevestigen) 

Andere gebruikers kunnen nu geen werkbladen verwijderen of werkbladen 

bijmaken of hernoemen en dergelijke. 
 

Als de werkmap is beveiligd is dit te zien aan de verkleuring van de knop 'Werkmap 
beveiligen'. 

 Klik op dezelfde knop 'Werkmap beveiligen', als je de vergrendeling wilt 

opheffen. 

Hierna kunnen weer werkbladen worden toegevoegd, en dergelijke. 
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7.4 Beveiligen: Werkmap openen met wachtwoord 

Hoewel er meerdere mogelijkheden zijn om de onderdelen van een werkmap 
(bladen, bereiken enzovoort) te beveiligen is de meest afdoende beveiliging toch 

het instellen van een wachtwoord om de werkmap te openen. 
Een werkmap kan zodanig worden beveiligd dat deze alleen met een wachtwoord 
kan worden geopend en/of de inhoud kan worden bewerkt. 

Bestandbeveiliging instellen: 

 Ga in het lint naar de tab Bestand 
 Klik op 'Opslaan als', en zorg dat  

het venster 'Opslaan als' geopend is. 
 Klik, onderaan in het venster, op  

de knop 'Extra' en vervolgens, en  
het menu op 'Algemene opties'.  
 

 Voer een wachtwoord in 
voor het openen van de 

werkmap 
 Voer, indien nodig, ook 

een wachtwoord in voor 
schrijfbevoegdheid.  

 Klik op de knop 'OK' 

 Bevestig het wachtwoord 
 Klik op de knop 'Opslaan' 

Als de werkmap is gesloten kan deze daarna alleen met een wachtwoord worden 
geopend. 

Bestandbeveiliging opheffen: 

 Het opheffen van de beveiliging doe je door via het menu 'Extra' zoals 
hierboven beschreven, het venster 'Algemene opties' te openen. 
 

 
 

 Je verwijdert het wachtwoord en slaat de werkmap opnieuw op. 

 
  

http://www.avk.nl/
mailto:info@avk.nl


  EXCEL PRO 

 

© AVK > Adviesgroep Voor Kantoorinnovatie 

www.avk.nl > info@avk.nl pagina 83 van 109 

 

 

7.5 Andere beveiliging-opties in Excel  

In de Opties voor Excel zijn nog meer beveiligingsinstellingen te contoleren.  
 

Beveiligde weergave uitschakelen  
De beveiligde weergave staat standaard ingesteld om virussen tegen te gaan 

wanneer je bestanden van internet of serverlocatie download. 
Bij elke computer is het verschillend ingesteld en dit zal zeker ook het geval zijn 
per type bedrijf. Als de beveiligde modus aan staat dan zullen alle bestanden die 

je download, worden weergegeven in een beveiligde modus. Het bewerken of 
wijzigen van dit bestand is dan niet mogelijk. 

Je krijgt een melding dat de beveiligde modus is ingeschakeld te zien in een gele 
balk boven het document.  
 

 
 
Je schakelt de beveiligde weergave uit door op de knop Inhoud inschakelen te 

klikken.  
Als je dat niet iedere keer opnieuw wilt hoeven doen, kun je er voor kiezen om 
de beveiliging permanent uit te schakelen. 

Beveiligde modus permanent uitschakelen 
Het is mogelijk om de beveiligingsinstellingen te wijzigen, waardoor je de 

beveiliging helemaal of gedeeltelijk uitschakelt.  

NB: Dit zal wel betekenen dat jouw computer een groter risico loopt met het binnenhalen van 
virussen. Open dan dus alleen bestanden vanaf bekende en vertrouwde locaties. 

 
Om de beveiliging uit te schakelen dien je de volgende 

stappen te doorlopen: 

(1) Ga naar de tab Bestand en klik op de knop Opties 

 

 
 

  

http://www.avk.nl/
mailto:info@avk.nl


  EXCEL PRO 

 

© AVK > Adviesgroep Voor Kantoorinnovatie 

www.avk.nl > info@avk.nl pagina 84 van 109 

 

 

(2) Klik in het linker deelvenster op de groep Vertrouwenscentrum 

(3) Aan de rechterkant klik je op: Instellingen voor het 
vertrouwenscentrum 

 

 
 
 

(4) Klik links op de groep 

Invoegtoepassingen  
en zet rechts het eerste vinkje UIT 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(5) Ga vervolgens naar de groep 
Beveiligde weergave.  
Zet de vinkjes UIT  

bij Beveiligde weergave. 
 
NB:  Als je alle vinkjes weghaalt, dan is de 
kans dat jouw computer een virus 
binnenhaalt groter. Je zou er ook voor 
kunnen kiezen om 1 of 2 vinkjes uit te 
schakelen i.p.v. 3 vinkjes.  

 
 
 

---------- 
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8 GegevensAnalyse met Draaitabellen 

Een draaitabel is een rapport dat je maakt op basis van een bestaande 
gegevenslijst. Het gebruik van draaitabellen is een uitstekende manier om een 

gegevenslijst te analyseren, op basis van groepen/categorieën die in de lijst zijn 
te onderscheiden.  
 

8.1 Een draaitabel maken:  

Of, beter gezegd, een draaitabelrapport maken. 

Uitgangspunt is een strakke gegevenslijst, welke aan de bovenkant is voorzien 
van titels (kolomkoppen): dat zijn de veldnamen. In de gegevenslijst staan de 

gegevens, in misschien wel duizenden records (rijen) daaronder. 

 Klik in je gegevenslijst 
 Klik in het Lint op de tab Invoegen, en klik op de knop 'Draaitabel'. 

De wizard 'Draaitabel maken' verschijnt in een gelijknamig venster. 
 

 Controleer in het venster of het 
Tabel/bereik de gehele gegevenslijst 
aanduidt, anders moet je de selectie 

hier nog eerst toevoegen. 
 Maak de draaitabel bij voorkeur in 

een nieuw werkblad 
 Klik op OK.  

Een nieuw werkblad is aangemaakt, 

met daarin het schema om een 
rapportage op te stellen. 

 
De wizard levert een rapportgebied op het 
werkblad en een lijst met beschikbare 

velden (zoals aanwezig in je gegevenslijst) 
in de Lijst met draaitabelvelden.  

 
Bovendien verschijnt in 
het Lint de 

'Hulpmiddelen-voor-
draaitabellen' met een 

tweetal tabbladen: eén 
voor de opties, en één 

voor Ontwerpen.  
 

NB: As je buiten je rapport 
klikt, zie je de lijst met velden 
en hulpmiddelen niet. Klik 
dan weer ín je rapport! 
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8.2 Een draaitabelrapport aanpassen 

Veldnamen slepen: Velden in je rapport 

Nu ga je je rapport indelen: 

 Sleep de veldnamen die je in je 
rapport wilt gebruiken, één-voor-één 
uit de 'Lijst-met-Draaitabelvelden' 

naar één van de vier gebieden 
daaronder (de indeling):  

een veldnaam als rijlabel zorgt dat 
elke veldwaarde een eigen rij krijgt in 
het rapport; een veldnaam als 

kolomlabel zorgt dat elke veldwaarde 
een eigen kolom krijgt in het rapport;  

Op het snijpunt ervan zet je een 
veldnaam waarvan je de waarden 
geteld/opgeteld/geanalyseerd wilt 

hebben. In je rapport zie je die terug 
als snijpunten van de rijlabels en 

kolomlabels.  
Gebruik eventueel een veld in het 

rapportfilter, om als je dat wilt een 
filter in het rapport toe te passen (zie 
dan de cellen A1 en B1). 

Instellingen wijzigen 

Als je al een rapport hebt, zijn er allerlei mogelijkheden om je rapport te 
wijzigen, of uit te breiden. 

 Sleep een veld weg uit een van de gebieden uit de indeling weg, als je 
deze uit je rapport wilt verwijderen. Sleep en ander veld in een indeling-

gebied als je die juist wel in je rapport wilt. 
 Klik op het pijltje bij het waarde-veld, en kies  

'Waardveld-instellingen…' als je de instellingen  

voor dit waardeveld wilt wijzigen.  
 Als je al een rapport hebt, maar de gegevens in je 

gegevensbron zijn veranderd, klik dan in de 'Hulpmiddelen 
voor draaitabellen' op de knop 'Vern.' om de 
rapportage te vernieuwen.  

 Als je al een rapport hebt, maar de gegevensbron is 
uitgebreid met extra records (rijen) of kolommen 

(velden), klik dan in de 'Hulpmiddelen voor 
draaitabellen' op de knop 'Andere gegevensbron' om de 
bronverwijzing daaraan aan te passen. 

Tip:  Als je van tevoren je gegevenslijst opmaakt als Tabel, maakt dat het 
analyseren met draaitabelrapportage een stuk flexibeler en automatischer! 
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8.3 Filteren in de draaitabel  

Filter op één of meerdere velden in de 
draaitabel  

Een filter op rijlabel  

of op kolomlabel: 

Bij ieder toegepast rijlabel in je rapport 

verschijnt een filtermogelijkheid.  

 Filter op rijlabel,  

door het filterpijltje open te klikken 
naast het opschrift Rijlabels 

Op dezelfde wijze kun je het filter activeren 

bij iedere kolomlabel in je rapport. 

 Filter op kolomlabel,  

door het filterpijltje open te klikken 
naast het opschrift Kolomlabels 

 

Een rapportfilter toepassen: 

Het totale rapport kun je filteren op een ander veld, door dat veld uit de 
veldnamenlijst te slepen naar het Rapportfiltergebied in het indeling-venster.  

 Sleep een veldnaam uit de Lijst met draaitabelvelden naar het gebied 
Rapportfilter in het indeling-venster.  

In het rapport verschijnt nu in cel A1 de naam van het rapportfilter dat je kunt 
activeren met het pijltje in cel B1.  
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8.4 Een Slicer toepassen 

 
Een 'Slicer' is een filter voor je tabel of, in dit 

geval, je draaitabel.  
Een Slicer ziet er uit als een verzameling 

knoppen in een zwevend venstertje, maar 
maken de gegevens-analyse stukken 
eenvoudiger. Bij het invoegen van een Slicer 

wordt gevraagd voor welke veld(en) er 
filtervensters moeten worden getoond. 

  
Daarna wordt het filtervenster (of meerdere) 
geplaatst. 

 
 

 
 
 
Klikken op een knop stelt het filter in op de gekozen waarde.  

Rechts bovenaan in de Slicer kan een ingesteld filter weer worden verwijderd. 
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8.5 Rijlabels groeperen  

Gegevens gegroepeerd weergeven in een draaitabel. 

Als je datums in je database hebt staan, bijvoorbeeld een veld met 
verkoopdatums, of training-datums, dan kun je die datums groeperen in je 

draaitabelrapport.  

 Voeg het 
datumveld 

toe als 
rijlabel in 

je rapport. 

 
 

 
 

 
 
Alle datumwaarden krijgen nu een eigen rij in het 

rapport. Dat kan een enorm lang rapport worden als 
er erg veel verschillende datums zijn.  

Deze datumwaarden kun je nu gaan groeperen op 
week, op maand of op jaar, of op kwartaal. 

 Klik met de rechtermuisknop op een 

datumwaarde, en kies Groeperen… 
Het venster 'Groeperen' word dan geopend: 

 In het vak 'Op' selecteer je 'Maanden'  
(of Kwartalen, of allebei) 

 Klik op de knop 'OK' 

De omzet wordt dan per maand getoond.  
 

NB: In het venster groeperen kun 
je meerdere groeperingen 

tegelijk laten weergeven. Als je 
zowel maand als kwartaal wilt 
zien selecteer je ze allebei.  

Het resultaat: 
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8.6 Berekeningen in en met je rapport 

Nadat je een draaitabelrapport hebt gemaakt, kun je de indeling wijzigen, de 
opmaak wijzigen of het detailniveau wijzigen om gedetailleerdere gegevens weer 
te geven. Je kunt de gegevens in je rapport ook nog elders gebruiken.  

Een berekend veld maken:  

Met de getallen in je rapport kun je nog berekeningen maken door het 
draaitabelrapport te voorzien van een extra veld: een 'berekend veld'. 

 Klik na het maken van 
een draaitabel op de 

knop 'Velden, Items en 
sets'  

 Kies 'Berekend veld' 

 Geef een naam aan het 
nieuwe veld  

 Maak de formule 
(intypen!) 

 Klik op OK 

Het berekend veld is nu 
ingevoegd in je rapportage. 

 

Je rapportwaarden gebruiken buiten je rapport:  

De waarden in een draaitabelrapport kun je 'plakken als-waarden' als je deze op 

een ander werkblad nog nader wilt bewerken. Kopieer de waarde in je rapport, 
en plak deze als waarden op een ander werkblad. Dat werkt rechttoe-rechtaan, 

maar er is op et andere werkblad geen enkele koppeling meer met je 
brongegevens.  
Een oplossing daarvoor, ook niet zonder nadelen overigens, is de functie 

DRAAITABEL.OPHALEN( ).  
 

Met de functie  DRAAITABEL.OPHALEN( ) kun je resultaten die in een draaitabel 

staan overnemen en gebruiken in andere overzichten. Zo kun je bijvoorbeeld 
totalen uit een draaitabelrapport in een ander overzicht plaatsen. 

 Selecteer een lege cel, waarin je een resultaat uit een draaitabelrapport 
wilt tonen.   

 Typ vervolgens de "="  

en selecteer met de muis het gegeven dat je uit de draaitabel wilt 
ophalen. De functie verschijnt automatisch. 

Voorbeeld: 

 Voorbeeld: =DRAAITABEL.OPHALEN("Totaal 
som";$A$3;"Categorienaam";"Zuivel") 

 
---- 

 

http://www.avk.nl/
mailto:info@avk.nl


  EXCEL PRO 

 

© AVK > Adviesgroep Voor Kantoorinnovatie 

www.avk.nl > info@avk.nl pagina 91 van 109 

 

9 Opmaak als Tabel 

 

9.1 Een Gegevenslijst Opmaken als Tabel  

In Excel wordt el veel gebruik gemaakt van gegevenslijsten, soms 
ook wel databases genoemd.  

Logisch, want Excel biedt vele hulpmiddelen om gemakkelijk 
gegevens in te voeren, de lijsten te bewerken en te analyseren. 
 

9.2 Opmaken als Tabel 

Een bijzondere keuze is 'Opmaken als Tabel', de opdrachtknop die je vind in het 

Lint op de tab Start. 

 Open een werkblad met database gegevens 

 Klik in de gegevenslijst 
 Ga naar de tab 'Start' 
 Klik, in de groep 'Stijlen' op de knop 

'Opmaken als tabel' 
 Kies een opmaak uit de lijst tabelstijlen 

die wordt getoond: 

Het venster 'Opmaken als tabel' verschijnt 
waarin het database gebied al is ingevuld  

 (controleer dat):  
 

 
 

Staat het bereik er niet in dat moet  
je dit bereik nu invoeren. 

 Klik op de knop 'OK' 

Jouw gegevenslijst is nu een Tabel.  
Dat zie je aan de bijzondere opmaak, maar  

vooral ook aan het verschijnen in het Lint van  
een extra tabbladen: de 'Hulpmiddelen voor tabellen' 
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9.3 De Hulpmiddelen voor Tabellen  

Niet alleen krijgt de tabel een fraai uiterlijk, en wordt automatisch een Filter 
mogelijkheid toegevoegd, maar bovendien zijn nu allerlei extra functionaliteiten 

beschikbaar via het tabblad Ontwerpen van de 'Hulpmiddelen voor Tabellen' 
in het Lint. 

 

 
 
 

Probeer ze maar eens uit. 

 Aan- of uitzetten: Veldnamenrij, Totaalrij, Gestreepte rijen, etc. 

 De tabel heeft een naam. De tabel in de afbeelding heeft de naam 
'Tabel2'. In formules kun je snel verwijzen naar deze gegevenslijst door 
hem aan te spreken bij deze naam. 

 

NB:  Klik je buiten je tabel ergens op het werkblad, dan zie je de hulpmiddelen niet. Het 
tabblad wordt automatisch zichtbaar als je met de muis een cel in de tabel aanklikt. 

 
 

9.4 Automatische tabel opmaak (Tabel stijlen)  

Je kunt een tabel eenvoudig en zeer snel 

een opmaak meegeven door uit een van 
de standaard tabelstijlen te kiezen 

(voorheen 'opmaak als gegevenstabel'). 
De tabelopmaak wordt dan gedeeltelijk 
geautomatiseerd. 

De belangrijkste voordelen van 
Opmaken als tabel zijn: 

 De tabel is eenvoudig uit te breiden terwijl de opmaak meegenomen wordt  
 De kolomfilters worden aangezet 
 Je kunt eenvoudig een rij toevoegen met totaal-optellingen 

 Formules die je invoegt in een cel worden meteen voor de hele kolom 
doorgevoerd 

 Je krijgt een heleboel Hulpmiddelen voor tabellen 
 Pas een Slicer toe 
 Eenvoudig samenvatten met een draaitabel  

 En bovenal: heel flexibel in het gegevensbereik.  
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9.5 Totaalrij toevoegen  

Je kunt onderaan de automatische 
gegevenstabel een zogenaamde totaalrij 

toevoegen. Met behulp van deze 
totaalrij kunt eenvoudig per kolom 

aangeven wat je als totaal wilt laten 
zien (som, gemiddelde, aantal, enz.). 

 Selecteer een willekeurige cel in 

de tabel 
 Ga naar het menu 'Hulpmiddelen 

voor tabellen' 
 Zet het vinkje aan bij 'Totaalrij' 
 Een extra rij verschijnt onderaan 

de tabel 
 Klik in een van de cellen in de 

totaalrij en je ziet een pijltje naast de cel verschijnen 
 Klik op het pijltje en selecteer welke totaal-uitkomst je wilt laten zien (bv. 

som) 

NB: Je kunt blijven schakelen tussen de totaalsoorten door de cel opnieuw te selecteren 
en met behulp van het pijltje een andere totaal-uitkomst te selecteren. 

 
 

9.6 Tabelbereik uitbreiden  

Je kunt het gegevensgebied van een tabel (inclusief opmaak) groter of kleiner 
maken via het winkelhaakje in de laatste cel rechts onderin: 

 Zet de muis op het winkelhaakje 
 De cursor veranderd in een dubbelzijdig pijltje 

 Houdt de linker muisknop ingedrukt en sleep de tabel groter of kleiner 
 

 
 

 Overigens gebeurt uitbreiden van de tabel ook automatisch, als je onderin 
records toevoegt, of rechts uitbreidt met extra kolommen. 
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9.7 Tabelopmaak verwijderen 

Je kunt de automatische onderdelen uit de gegevenstabel verwijderen door de 
tabel weer terug te converteren naar gewoon bereik. 

Jouw invoergegevens en opmaak blijven behouden, alleen de automatische 
onderdelen zoals filters en winkelhaakje worden verwijderd. 

 Selecteer de tabel 

 Klik rechts in de tabel 
 Kies 'Tabel' en vervolgens 'Converteren naar bereik' 
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10 Handelingen automatiseren met macro's 

 Macro's opnemen en gebruiken 
 macro's in VBA bewerken 

 Jouw eigen code schrijven  
(kennismaking met VBA)  

10.1 Kennismaking met macro's 

10.1.1 Een macro: wat is dat? 

Een macro is een klein programmaatje waarin een reeks handelingen zijn 

gedefinieerd, die je in Excel kunt laten uitvoeren. De kracht van een macro is dat 
je deze een heleboel handelingen kunt laten verrichten, automatisch en 

razendsnel, die je zonder macro anders veel tijd en moeite zou hebben gekost.  
Macro's worden meestal gebruikt als oplossing voor een vaak voorkomende vaste 
serie handelingen. 

 
Om een macro te maken kun je gebruik maken van de macro-recorder. Hiermee 

kun je allerlei handelingen die je in Excel registreren. Tijdens de opname worden 
jouw handelingen in Excel vastgelegd in VBA-code, de code van de 
programmeertaal VBA ('Visual Basic for Applications').  

 
Elke handeling resulteert in één of meer regels VBA code. Als de macro moet 

worden gewijzigd zul je dit in de VBA editor moeten doen. Ben je bekend met 
VBA dan kun je een macro ook direct in deze taal schrijven in de Editor. Voor het 
gemak wordt echter vaak gebruik gemaakt van de macro-recorder waarna 

eventuele fine-tuning later plaatsvindt in de editor. 
 

10.1.2 Werkmap met macro's 

Om een macro te kunnen opslaan en gebruiken in je bestand, zul je jouw 
bestand moeten opslaan als een werkmap met ingeschakelde macro's 

 Open het venster Opslaan als… 
 Excel werkmap met macro's 

 Bestand krijgt de extensie   *.xlsm 
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10.2 Zelf een macro maken en gebruiken 

10.2.1 Een nieuwe macro maken 

Je kunt een macro maken door te kiezen voor 'Macro opnemen' (je 
krijgt dan hulp van een opname-recorder), of door een macro zelf te 

schrijven (daarvoor is kennis nodig van de programmeertaal VBA: 
'Visual Basic for Applications'). Programmeurs maken op deze wijze 

hun macro's.   

10.2.2 Nieuwe macro opnemen 

 

Zo maak je een macro: 

 Ga in het Lint naar de tab Beeld  

en klik op de knop 'Macro's'.  
 Kies 'Macro opnemen… '  
 Geef de macro een naam  

(spaties en vreemde symbolen  
  zijn niet toegestaan) 

 Het is niet moeilijk om de uitvoering  
van een macro toe te wijzen aan een 
sneltoetscombinatie. Dat wordt 

echter  
om meerdere redenen afgeraden.  

 Zorg dat de macro wordt opgeslagen  
in 'Deze werkmap'  
(de andere opties worden  

  hier niet besproken) 
 en klik op OK; hiermee heb je de 

opname-recorder aangezet 
 

 Voer nu alle handelingen uit die 

nodig zijn om een bepaalde taak uit 
te voeren. Tijdens de opname geen 

fouten maken s.v.p.! 
 Tijdens de opname van een macro is 

de knop 'Opname stoppen' (het 
blauwe blokje onderin) zichtbaar.  
Deze knop dient om na het opnemen de recorder uit te schakelen. 

 Als je de benodigde handelingen hebt uitgevoerd: 
Klik op de knop Opname stoppen. (Beslist niet vergeten!)  

 
Je macro is nu klaar. 
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10.2.3 Een macro gebruiken 

Een macro uitvoeren:  

 Ga in het Lint naar de tab 'Beeld'.  
 Klik op de knop 'Macro's' ('Macro's weergeven').  

Het venster 'Macro' opent.  
 Selecteer de gewenste macro en klik op Uitvoeren 

Nu gaat de macro alle verrichtingen uitvoeren.  

NB: Er zijn nog vele andere manieren om een macro uit te voeren. 

NB: Als de macro is toegewezen aan een sneltoets hoef je het macrovenster niet te openen 
om de macro te starten maar volstaat het indrukken van de sneltoets combinatie. Het gebruik 
van sneltoetsen voor macro's wordt echter niet aanbevolen.  
Het is ook mogelijk een macro aan objecten te koppelen (bijv. knoppen op je werkblad).  

 
In hetzelfde venster 'Macro'  

kun je ook kiezen voor: 

o Bewerken 
(voor toepassing van de 

programmeertaal VBA) 
o Verwijderen 

als je de macro uit het 
bestand wilt verwijderen 

 
 
 

 
 

 

10.2.4 Macro: Koppelen aan objecten  

Klikken met de muis op een afbeelding, knop  

of ander object, om een macro uit te voeren.  

 Voeg een afbeelding, illustratie,  

of autovorm in 
 Klik met de rechter muisknop op het object 
 Klik op de optie 'Macro toewijzen' in het 

snelmenu 
 Selecteer in het venster dat wordt geopend de 

gewenste macro 
 Klik op de knop OK 

Nu heb je de uitvoering van de macro toegewezen aan het object. Als je er met e 

muis op klikt, wordt de macro uitgevoerd. 

NB: Om het object en/of de koppeling te wijzigen klik je met de rechter muisknop op het 
object. 
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10.3 Macro's aanpassen 

10.3.1 Een macro bewerken 

Een macro bewerken 

 Ga naar tab Beeld (of de tab Ontwikkelaars)  

en kies: Macro's weergeven 
(Tip:  Sneltoets om het venster Macro's te openen:    Alt  +  F8 ) 

 Selecteer de gewenste macro en klik op de knop Bewerken 

 
Je opent hiermee de Visual Basic-editor, het macrovenster van Excel dat 

normaalgesproken verborgen blijft. 
 

In dit venster kun je zelf code toevoegen aan jouw werkmap. Programmeurs 
kunnen hier zelf macro's schrijven, of bewerken.  
 

 
 

 

10.3.2 Macrohulp: het tabblad Ontwikkelaars weergeven 

Als je vaak macro's maakt of vaak macro's wilt bewerken, dan is het raadzaam 

het tabblad voor Ontwikkelaars weer te geven in het Lint. Deze tab wordt niet 
standaard getoond maar moet worden ingeschakeld in de Excel opties.  

De tab Ontwikkelaars weergeven in het Lint:  

 Klik op de tab Bestand en kies Opties 
 In het venster 'Opties voor Excel'  

kies je 'Lint aanpassen'. 
 Schakel het selectievakje in voor de regel 

'Ontwikkelaars' 
 Klik op de knop 'OK' 

De tab Ontwikkelaars is dan beschikbaar in het Lint:  

 
 
Nu kun je gemakkelijker een macro opnemen, het Visual Basic venster openen 

om macro's te bewerken, besturingselementen invoegen, en nog meer. 
Beslist aan te bevelen voor programmeurs/ontwikkelaars.  
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10.3.3 De Visual Basic Editor 

De Visual Basic Editor is 

Excel's schrijfmachine 
voor macro's.  

De  Visual Basic Editor  
toont bovenaan de 
blauwe  titelbalk ; 

direct daaronder zijn 
zichtbaar de  menubalk  

en de  werkbalken.  
 
Deelvensters kun je 

zichtbaar/onzichtbaar 
maken  met behulp van 

het menu Beeld. 
 
Handig: 

Schakel heen en weer tussen de Editor en je werkblad, met Alt + F11  
 

10.3.4 Modules voor macro's 

Macro's die je hebt opgenomen worden bewaard in modules. De modules kun je 

zien in de projectverkenner van de Visual Basic Editor. 

 Kies Invoegen > Module om een nieuwe module toe te voegen 
 Typ in het codevenster de macro's die je als programmeur zelf wilt 

toevoegen. 

10.3.5 Coderegels in VBA 

Coderegels voor macro's kun je ook zelf schrijven. Door de coderegels in te 
typen in het codevenster van de Editor.  
Daar is kennis van de programmeertaal voor nodig. 

Voorbeeld: 

Sub Welkom() 

 dim Naam as String 

 Naam = Inputbox(“Typ uw naam”) 

 msgbox "Hallo " & Naam 

End Sub 

Met macrocode kun je zelf functies schrijven om te gebruiken in je werkbladen.  

Voorbeeld: 

Function DriehoekOpp(Hoogte, Breedte) 

 DriehoekOpp = Hoogte * Breedte / 2 

End Function 
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10.4 Voorbeeld Macro (oefening) 

 

10.4.1 Voordat je een macro maakt. 

Als voorbeeld kun je een macro maken die straks de formules in jouw cellen gaat 

vervangen door de uitkomsten ervan, dus als vaste waarden in plaats van 
berekende.  

 Maak een excelbestand waarin je op 
een werkblad in een flink aantal 
cellen een formule hebt staan. Neem 

eventueel het rekenmodel over zoals 
afgebeeld. (In de gearceerde cellen, 

rij 8 n ook kolom F ) staan formules 
om de totalen te berekenen) 

 Zorg, via 'Opslaan als', dat je  

dit bestand opslaat als een: 
 'Excel-werkmap met macro's 

( *.xlsm).  

In dit voorbeeld heb je zo dadelijk tijdens de opname 'Plakken speciaal' nodig. 
Als je een macro gaat maken is het verstandig om van tevoren, voordat je de 

recorder aan zet, te bedenken welke handelingen je allemaal moet gaan 
verrichten als straks de opname plaatsvindt. Het is de bedoeling dat je straks 

tijdens de opname geen fouten maakt.  
Denk ook alvast hoe je de macro wilt gaan noemen. Geef de macro een goede 
herkenbare naam. De naam  'UitkomstenVastleggen'  is een goede. 

10.4.2 De voorbeeldmacro opnemen 

 Selecteer nu eerst op je werkblad 

een paar cellen die formules 
bevatten. Bijvoorbeeld F5:F6. 

Nu ga je de opname-recorder aanzetten. 

 Ga naar de tab 'Beeld' 
 Klik op de knop 'Macro's'  

('Macro opnemen… '). Het  
venster 'Macro opnemen' verschijnt: 

 Typ de macronaam, bijvoorbeeld 
'UitkomstenVastleggen'   

 Typ in het vakje bij sneltoets een 

hoofdletter  'U'.  (deze macro  
kun je dan later uitvoeren met de 

toetscombinatie  Ctrl + Shift + U .)  
Macro opslaan in: 'Deze werkmap'. 
Een beschrijving is optioneel, dat kun 

je achterwege laten. 
 Klik dan in het venster op OK. 

Bedenk: Nu staat de recorder aan!  
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De macro opname-recorder staat nu aan. 
Verricht nu zorgvuldig achtereenvolgens de volgende handelingen:  

 Kopieer de selectie ( Ctrl + C )  
 Open in het Lint in de tab Start bij de knop 

'Plakken' het keuzemenu, door op het pijltje bij 
'Plakken' te klikken. 

 In het keuzemenu, onder 'Plakken',  

klik je op  'Waarden plakken' 
 Druk op de Esc-toets (Escape).  

 
 Dit was wat je 

wilde opnemen: 

klik daarom nu op 
de knop 'Opname 

stoppen'. (Beslist 
niet vergeten!) 

Je macro is nu klaar. 

 Klik op 'Opslaan' om je bestand op te slaan. 

10.4.3 De voorbeeldmacro testen/uitvoeren 

Je kunt de macro, nadat deze is opgeslagen, uitvoeren door de macro in een lijst 
te selecteren en dan de opdracht Uitvoeren te geven.  

In dit geval heb je nu ook een sneltoets toegewezen aan de uitvoering.  

 Selecteer op je werkblad een paar cellen die formules bevatten. 
Bijvoorbeeld C8:D8. 

 Druk op de toetscombinatie  Ctrl + Shift + U   
om de voorbeeldmacro uit te voeren. 

 Als de macro zijn werk nu heeft gedaan zijn de formules die in de cellen 
stonden nu vervangen door de uitkomsten.  

De macro kun je in dit bestand nu overal uitvoeren op cellen die formules 

bevatten.  

10.4.4 De voorbeeldmacro bewerken 

Een macro kun je uitvoeren, bewerken of 
verwijderen via het venster 'Macro'.  

 In het Lint, in de tab 'Beeld', klik je 

op de knop 'Macro's' ('Macro's 
weergeven'); daarmee open je  

het venster 'Macro'.  
 Selecteer de naam van de macro die 

je wilt bewerken, en klik daarna op 

de knop 'Bewerken'. 

Daarmee open je het venster van de Visual 

Basic Editor. Programmeurs kunnen in het 
codevenster de programmacode aanpassen. 
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De voorbeeldmacro is te zien in het codevenster van de Visual Basic Editor. De 

code zou er, regel voor regel, nu zo uit moeten zien: 

 
Een macro begint altijd met Sub en eindigt met End Sub. Daartussen vind je de 

programmacode die bestaat uit opdrachtregels. De groen gekleurde regels zijn 
commentaarregels, die tellen bij de uitvoering van de code niet mee.  

Programmeurs hadden deze code ook hier gewoon kunnen intypen. 

 Sluit nu het venster van de Visual Basic Editor,  
om daarmee terug te keren naar je werkblad in Excel. 

 

10.4.5 Een werkbladknop maken  

Tot slot kun je nog een object op je werkblad 
plaatsen, waarop je kunt klikken om de macro uit 
te voeren. 

 Plaats een kleine afbeelding op je werkblad 
(kies Invoegen> Afbeeldingen)  

 Rechtsklik op de afbeelding, en kies in het 
snelmenu de optie 'Macro toewijzen' 

 Selecteer de voorbeeldmacro 

UitkomstenVastleggen, en klik op de knop 
'Toewijzen'. 

 Klik op OK. 

Vanaf nu kun je de macro ook uitvoeren met een 
muisklik op de knop. 

 
 

 
---------- 
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11 Sjablonen  

11.1.1 Sjablonen: Wat is een sjabloon  

 

Sjablonen zijn vooraf opgemaakte documenten. Ze bevatten alle benodigde 
componenten zodat alleen variabele gegevens moeten worden ingevoerd. 
Een sjabloon bevat onder andere instellingen voor het te gebruiken lettertype, 

stijlen, pagina instellingen enzovoort. Daarnaast alle benodigde objecten zoals 
formules, afbeeldingen (logo), macro's en wat 

verder nodig is. 
Een sjabloon zal steeds opnieuw gebruikt kunnen 
worden. Telkens als je een sjabloon opent is het op 

de vaste onderdelen na leeg en kan worden 
ingevuld. 

 
Sjablonen zijn er voor alle doeleinden. Standaard bevat Excel al een aantal 
sjablonen en Je kunt ze ook downloaden van bijvoorbeeld Microsoft Online. 

Voldoet een bestaand sjabloon niet aan jouw wensen dan kun je het wijzigen of 
jouw eigen sjablonen maken. 

 
 

11.1.2 Sjablonen: Gebruiken  

Een werkmap openen die is gebaseerd op een sjabloon. 

 Klik in het Lint op de tab 

Bestand, en kies Nieuw 

Je kunt hier kiezen uit het sjabloon 

voor een lege werkmap, dit wordt 
standaard gebruikt voor elke nieuwe 
werkmap die je in Excel maakt. 

 
 

Recente sjablonen bevat een lijst sjablonen die je eerder hebt geopend. 
Voorbeeld sjablonen bevat een aantal voorbeelden van sjablonen voor allerlei 
doeleinden. 
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Mijn sjablonen bevat de op jouw 
computer opgeslagen sjablonen. 

Nieuw van bestaande kun je gebruiken 
om een bestaand sjabloon als basis 
te openen en dan gewijzigd weer op te 

slaan als een nieuw sjabloon. 
In het middendeel van het venster zie 

je pictogrammen van beschikbare 
sjablonen die Je kunt downloaden. Ze 
zijn geordend in groep. 

 
 

 
Als je een sjabloon selecteert wordt aan de rechterkant van het 
venster een voorbeeld getoond. Activeer je een groep worden de 

sjablonen van die groep weergegeven. 
Als het sjabloon niet op jouw computer aanwezig is dan kun je het 

downloaden. 
 

Daarna wordt het sjabloon geopend en kun je het meteen gebruiken. 

NB: Het sjabloon dat je downloadt moet, als je het vaker wilt gebruiken, nog worden 
opgeslagen op jouw computer. 

 Klik in het bestandsmenu op 'Nieuw' 
 Dubbelklik op de groep 'Onkostendeclaraties' 

 Selecteer 'Onkosten formulier zakenreizen' 
 Open het bestandsmenu 
 Klik op 'Opslaan als' 

 Selecteer in de keuzelijst 
'Opslaan als' de optie 

'Excel sjabloon (*.xltx) 
 Wijzig eventueel de bestandsnaam 
 Klik op de knop 'Opslaan' 

 

Opgeslagen en eigen sjablonen gebruiken 
Als je in het bestandsmenu klikt op 'Nieuw' en 
daarna op 'Mijn sjablonen' dan zie je in het 
venster dat wordt geopend een lijst met al jouw 

opgeslagen en zelf gemaakte sjablonen. 
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11.1.3 Sjablonen: Maken  

Als je nieuwe werkmappen wilt gebruiken waarin de gewenste opmaak al is 
ingesteld, kun je de nieuwe werkmappen baseren op een sjabloon.  

Een sjabloon kan onder andere opmaak, stijlen, standaardtekst, logo's, formules, 
macro's en aangepaste werkbalken bevatten. 
Als een sjabloon wordt geopend hoeft de gebruiker over het algemeen slechts 

invoerwaarden in te vullen. De formules voor berekeningen en de opmaak zijn al 
aanwezig in het sjabloon waardoor veel tijd wordt bespaard. 

Bovendien kan het sjabloon beveiligd worden waardoor de gebruiker alleen 
toegang heeft tot niet vergrendelde cellen en cellen met formules niet 
overschreven kunnen worden. 

 Richt een werkblad zodanig in dat alle opmaak en objecten aanwezig zijn 
 Voeg, waar nodig, opmerkingen in zodat een gebruiker weet wat er 

ingevoerd moet worden 
 Verwijder overbodige werkbladen 
 Beveilig het werkblad maar zorg ervoor dat cellen voor invoer toegankelijk 

blijven 

NB: Als je niet weet hoe je een werkblad beveiligd lees dan de desbetreffende 

artikelen over beveiligen. 

 Sla het bestand op als een Excel sjabloon (*.xltx) Het wordt dan bewaard 

in een specifieke map. 

Als het sjabloon is opgeslagen kan het keer op keer worden geopend en opnieuw 
worden ingevuld. Het ingevulde werkblad kan dat net als een nieuwe, lege 

werkmap, als een gewoon excelbestand worden opgeslagen. 

Een gemaakt sjabloon openen 

 Klik in het menu Bestand op Nieuw 
 Klik op 'Mijn sjablonen' 

In het venster zie je alle opgeslagen sjablonen 

 Selecteer het gewenste sjabloon en klik op de 
knop 'Openen' 
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11.1.4 Sjablonen: Ordenen  

Als je veel sjablonen maakt is het verstandig deze te ordenen. 
Standaard zal een sjabloon als je het opslaat in een standaard map worden 

geplaatst. 

 
In het venster dat wordt geopend zie je dan alle sjablonen door elkaar staan. 

 
Als je echter submappen maakt met de omschrijving betreffende het soort 

sjabloon dan kun je de sjablonen geordend bewaren. 

 
Open je dan het venster 'Mijn sjablonen' dan zie je dat voor elke map een eigen 
tabblad is gemaakt. Elk tabblad is een venster waarin de sjablonen staan die je 

in de map hebt opgeslagen. Hierdoor kun je jouw sjablonen makkelijk 
terugvinden. 

 
  

 Sla een document op als sjabloon 

 Maak in de standaardmap een nieuwe map en geef die een naam 
 Open, indien nodig, de nieuwe map en klik op de knop 'Opslaan' 
 Daarna zal deze map als tabblad worden getoond als je klikt op 'Mijn 

sjablonen' 

 

--- 
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Bijlagen 

Bijlage1: Sneltoetsen in Excel 

De traditionele sneltoetsen die beginnen met Ctrl + , zijn nog 

steeds hetzelfde en je kunt deze gebruiken zoals je gewend 
bent.  

Met de sneltoets Ctrl + C kun je bijvoorbeeld nog steeds iets 
naar het Klembord kopiëren, terwijl je met Ctrl + V iets vanaf 
het Klembord kunt plakken.  

 
 

Bestand Ctrl + N Nieuwe werkmap maken 

 Ctrl + O Bestand openen 

 Ctrl + P Afdrukken 

 Ctrl + S Opslaan 

Navigeren Ctrl + F Zoeken 

 Ctrl + H Tekst vervangen 

 Ctrl + Home Naar begin werkblad 

 Ctrl + END Naar laatste cel in werkblad 

 Ctrl + pijltjes Grote sprongen door de gegevensreeksen 

 Ctrl + PgUp Naar vorige werkblad 

 Ctrl + PgDown Naar volgende werkblad 

Selecteren Ctrl + A Hele tabel/Alles selecteren 

 Shift + Pijltjes Selecteren van meerdere cellen 

 Ctrl + Shift + Pijltjes Selecteren van meerdere reeksen cellen 

 Ctrl + Spatie Kolom selecteren 

 Shift + Spatie Rij selecteren 

Bewerken F2 Inhoud cel bewerken 

 F4 Herhalen vorige handeling 

 Ctrl + C Kopiëren van selectie 

 Ctrl + V Plakken 

 Ctrl + X Knippen van selectie 

 Delete Wissen celinhoud 

 Ctrl + Z Ongedaan maken 

Invoegen Ctrl + D Dupliceer inhoud van de cel erboven 

 Ctrl + R Dupliceer inhoud van de cel links 

 Ctrl + + Invoegen (Rij/kolom/cel) 

 Ctrl + - Verwijderen (Rij/kolom/cel) 

 Ctrl + : Huidige (systeem)tijd invoegen 

 Ctrl + ; Huidige (systeem)datum invoegen 

Opmaak Ctrl + 1 (één) Celeigenschappen 

Diversen F1 Help 

 F11 Grafiek maken op basis van huidig bereik 

 F12 Bestand opslaan Als 

Formules F4 Celverwijzing in formule absoluut maken 

 F9 Alle geopende werkbladen berekenen 

 Ctrl + T Formules in werkblad tonen 
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Bijlage2: Bestanden uit eerdere versies gebruiken 

Je kunt bestanden openen die zijn gemaakt in eerdere versies van Office, 
bijvoorbeeld met Excel 2003 ( *.xls ). Open het bestand op de gebruikelijke 

manier. Bij Opslaan blijft (standaard) de indeling behouden.  
Wil je gebruik maken van de 'nieuwe' functionaliteiten van Excel 2010, gebruik 

dan Opslaan als om de bestandsindeling te wijzigen. 
 
 

 

Bijlage3: Specificaties en beperkingen voor berekeningen in 

werkbladen en werkmappen  

Excel wordt beperkt door beschikbare geheugen en systeembronnen volgens 

onderstaande tabel. 
 
Functie Maximumlimiet 

Getalprecisie 15 cijfers 

Kleinste toegestane negatieve getal -2,2251E-308 

Kleinste toegestane positieve getal 2,2251E-308 

Grootste toegestane positieve getal 9,99999999999999E+307 

Grootste toegestane negatieve getal -9,99999999999999E+307 

Grootste toegestane positieve getal via formule 1,7976931348623158e+308 

Grootste toegestane negatieve getal via formule -1,7976931348623158e+308 

Lengte van formule-inhoud 8.192 tekens 

Interne lengte van formule 16.384 bytes 

Iteraties 32.767 

Geselecteerde bereiken 2.048 

Argumenten in een functie 255 

Geneste functieniveaus 64 

Aantal beschikbare werkbladfuncties 341 

Grootte van de operand-stack 1.024 

Afhankelijkheid tussen werkbladen 
64.000 werkbladen die kunnen verwijzen naar 
andere bladen 

Afhankelijkheid van één cel 4 miljard formules kunnen afhangen van één cel 

Lengte van gekoppelde celinhoud uit gesloten 
werkmappen 

32.767 

Vroegste toegestane datum voor berekeningen 
1 januari 1900 (1 januari 1904 als het datumsysteem 
met 1904 wordt gebruikt) 

Laatste toegestane datum voor berekeningen 31 december 9999 

Langste tijdsduur die kan worden ingevoerd 9999:59:59 
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