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1 EXCEL BASIS 

EXCEL is een rekenprogramma. Een EXCEL-DOCUMENT wordt een werkmap genoemd. Als de inhoud van een cel aan 
de linkerkant staat ziet Excel het als tekst en kan daarmee niet rekenen. Staat de inhoud aan de rechterkant dan 
kan Excel er mee rekenen. Dit geldt voor getallen, datums en tijden.  

1.1 EXCEL OPSTARTEN EN AFSLUITEN  

Excel opstarten kan via het menu Start, Alle Programma’s en dan te klikken op Microsoft Office of via een snel-
koppeling op het bureaublad. Om EXCEL af te sluiten klik je op het kruisje rechtsboven in het scherm. 

1.2 HET EXCEL SCHERM 

De Bestand knop  

Hier vind je de basis opdrachten zoals Opslaan, Openen, Afdrukken en Sluiten. 

WERKWIJZE 

• Klik op het tabblad Bestand  

•  
• Klik op Nieuw, (er verschijnt een nieuw scherm) en klik op Lege werkmap 

• Je krijgt een nieuwe werkmap 

• Klik op de Bestand knop 

• Klik op Sluiten 

1.3 HET LINT EN DE WERKBALK SNELLE TOEGANG 

 

 

Het lint bevat tabbladen, zoals Start, Invoegen, Pagina-indeling etc. Elk tabblad is verdeeld in groepen en de 
namen van deze groepen bevinden zich onderin het Lint, zoals Lettertype. Het tabblad Start is op de afbeelding 
actief. Als je een knop aanwijst wordt deze wat donkerder. 

WERKWIJZE  

• Maak een NIEUWE werkmap 

• Klik op het tabblad Invoegen  

• Klik weer op het tabblad Start 
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1.3.1 HET LINT MINIMALISEREN  

Het lint neemt ruimte in beslag. Je kunt het lint minimaliseren. 

WERKWIJZE 

• Klik op het pijltje  in de rechterbovenhoek van het scherm om het Lint en/of Tabbladen te verber-
gen en weer te geven 

•  
• Dit kan ook per ongeluk gebeuren als je dubbelklikt op een van namen van de tabbladen 

1.3.2 WERKBALK SNELLE TOEGANG  

In de Werkbalk Snelle toegang zijn veel gebruikte opdrachten direct bij de hand. Standaard staan in deze werk-
balk de knoppen Opslaan, Ongedaan maken en Herhalen. Met het pijltje rechts van de werkbalk kun je de werk-
balk naar eigen wens inrichten. De Werkbalk Snelle toegang vind je linksboven in het scherm. 

De werkbalk Snelle toegang staat standaard boven het lint maar je kunt hem ook onder het lint weergeven zodat 
het dichter bij je werkgebied is. 

  

WERKWIJZE 

• Klik op het pijltje naar beneden, rechts van de Werkbalk Snelle toegang, om deze te openen 

•  
• Vink de opdrachten aan die je op de Werkbalk Snelle toegang wilt hebben 

• Kies voor Onder het Lint weergeven 

• Om vanuit het lint de  toe te voegen klik je met de rechtermuisknop op het pijltje naast de Auto-
Som en kies je voor Toevoegen aan Werkbalk Snelle toegang 

•  
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• Ga naar Meer Opdrachten om uit alle opdrachten die in EXCEL beschikbaar zijn te kiezen 

• Kies bij Kies opdrachten uit: voor Alle opdrachten 

• Kies de knop Bestand sluiten 

•  
• Klik op Toevoegen en klik op OK 

1.3.3 SNELTOETSEN 

Alle opdrachten zijn met een paar toetsaanslagen uit te voeren. 

Met behulp van toegangstoetsen kun je, door op een paar toetsen te drukken, snel een opdracht uitvoeren. Voor 
de meeste opdrachten heb je tussen de twee en vier toetsaanslagen nodig.  

WERKWIJZE 

• Druk op de Alt-toets. Boven elke opdracht worden toetsletters weergegeven 

•  
• Druk op de N van je toetsenbord en je hebt de tab Invoegen geactiveerd 

• Druk op 9, je hebt nu Afbeelding invoegen geactiveerd 

• Druk op Esc-toets om de toetsletters te verwijderen 
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1.4 OPBOUW VAN EEN BLAD 

Een blad bestaat uit kolommen, rijen en cellen. Daarboven staat het Naamvak en de Formulebalk. Soms is de 
Formulebalk en Naamvak niet zichtbaar, ga in dat geval naar het tabblad BEELD en vink in de groep Weergeven 
de Formulebalk aan. 

WERKWIJZE 

• Controleer of de Formulebalk aan staat bij het tabblad Beeld, groep Weergeven, Formulebalk 

• Sleep met de muis op de onderrand van de Formulebalk om deze groter te maken en maak deze vervolgens 
weer de normale grootte 

•  

1.4.1 HET BLAD  

Een blad bestaat uit rijen (1, 2, 3 etc.) en kolommen (A, B, C etc.) 

 

Een cel is het snijpunt van een kolom en een rij.  

Een cel adres is bijvoorbeeld D9 en dat kan je terugzien in het Naamvak 
Om naar een bepaalde cel toe te gaan kun je ook het cel adres in het Naamvak typen 

1.5 BEELD WEERGAVE 

Het is mogelijk in verschillende weergaven te werken. Excel onderscheidt de volgende weergaven: 

Normaal, Pagina-indeling en Pagina-eindevoorbeeld.  

Wisselen tussen de verschillende weergaven doe je met de knoppen rechtsonder in het scherm. In- en uitzoomen 
kan door middel van het verschuiven van het knopje tussen de – en + in.  

WERKWIJZE 

• Kies de verschillende weergaven  

•  
• Zoom in en vervolgens weer uit 

• Sluit de werkmap 
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1.6 VERPLAATSEN DOOR HET BLAD EN SELECTEREN  

Om naar een andere cel te gaan gebruik je de Pijltjes-toetsen, de Tab-toets of de Enter-toets. Andere toetsen 
waarmee verplaatst wordt zijn de Home, End, PageUp, PageDown en de Ctrl-toets in combinatie met de Pijltjes-
toetsen. 

1.6.1 CEL WIJZER VERPLAATSEN DOOR: 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap BASIS en het blad FACTUREN 

• Enter-toets naar de cel eronder 

• Pijltjes-toetsen alle kanten 

• Tab-toets naar rechts 

• Shift-Tab naar links 

• Ctrl+pijltjes  laatst ingevulde cel, als alle cellen gevuld zijn anders stopt het bij een lege cel 

• Ctrl+home cel A1 

• Ctrl+end laatst ingevulde cel in het blad of waar iets heeft gestaan 

• Home kolom A van de rij waarop je staat 

1.6.2 SELECTEREN 

De meest gebruikte manier om te selecteren is door midden op een cel te gaan staan en als het witte kruis 

verschijnt te klikken , ingedrukt houden en de muis verslepen over de cellen die je wilt selecteren (Met de 
Ctrl-toets erbij kun je niet aaneengesloten selecties maken).  

Een andere manier is de Shift te combineren met bovengenoemde toetsen: 

 

WERKWIJZE 

• Bepaald gebied klik op de 1e cel, druk op Shift-toets en klik op laatste cel 

• Hele tabel Ctrl+* 

• Shift+Pijltjes-toetsen alle kanten 

• Shift+Ctrl+pijltjes  aaneengesloten cellen naar beneden 

• Shift+Ctrl+home selectie vanaf de cel waar je staat tot en met cel A1 

• Shift+Ctrl+End vanaf de cel waar je staat naar de laatst ingevulde cel, als alle cellen gevuld 
zijn anders stopt het bij een lege cel 

• Shift+Home naar kolom A op de rij waarop je staat 

• Sluit de werkmap 

  



Excel 2016 deel 1 

9  Excel; 2016 deel 1 

1.7 BLADEN 

Een EXCEL-WERKMAP bestaat standaard uit 1 blad; Blad1 

Je kunt een nieuw blad invoegen, een bestaand blad verwijderen of de naam wijzigen van een blad. Een blad kan 
worden verplaatst door het te verslepen. Het blad kan ook een kleur krijgen. Via de rechtermuisknop kun je een 
blad ook Beveiligen of Verbergen.  

WERKWIJZE 

• Open een NIEUWE werkmap 

• Klik tweemaal op het + om twee nieuwe Bladen in te voegen  

•  

•   
• Dubbelklik op bladnaam (deze wordt nu grijs) en typ TOTAAL  

• Verander de naam van de overige bladen in JANUARI, FEBRUARI en MAART 

• Klik met de muis op het blad TOTAAL en versleep deze naar het eind 

• Klik met rechtermuisknop op het blad TOTAAL en kies de Tabkleur rood 

• Klik met rechtermuisknop op het blad TOTAAL en kies voor Blad beveiligen, probeer iets in dit blad te typen. 
Kies vervolgens weer voor Beveiliging opheffen 

• Klik met rechtermuisknop op het blad TOTAAL en kies voor Verbergen. Kies vervolgens weer voor Zichtbaar 
maken 

• Klik met rechtermuisknop onderin op het blad TOTAAL en kies voor Verwijderen 

• Als je dezelfde gegevens in meerdere bladen wil invullen kun je de bladen Groeperen: klik op het 1e blad 
druk op Shift-toets (voor aaneengesloten bladen) of Ctrl-toets (voor losse bladen)  

• Sluit de werkmap  

1.8 GEGEVENS INVOEREN, VERBETEREN EN WISSEN 

Gegevens kun je invoeren in een cel. De ingevoerde gegevens staan ook in de formulebalk. Gegevens verbeteren 
kan door in de formulebalk te klikken en daar de verbeteringen aan te brengen, door dubbel te klikken in een cel 
of door de F2-toets te gebruiken.  

Om dezelfde gegevens in meerdere cellen in te voeren selecteer je de cellen waarin gegevens ingevoerd moet 
worden; typ de tekst in en sluit af met Ctrl+Enter. 

Gegevens wissen doe je door op de cel te klikken en op de Delete-toets te drukken. Om in meerdere cellen de 
gegevens te wissen moet je meerdere cellen selecteren. Meerdere cellen selecteer je door met het witte kruis 
op een cel te gaan staan, de muis ingedrukt te houden en over meerdere cellen heen te slepen. 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap BASIS en voeg een NIEUW blad in 

• Noem dit blad OMZET 

• Typ in de cel A1 OMZET DE STRANDPIRAAT 

• Selecteer cel A1 tot en met F1 en klik op de knop Samenvoegen en centreren op het tabblad START 
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•   

• Klik vervolgens op de knop Celstijlen om de cel op te maken 

• Stel een lettergrootte in van 22 punten 

• Selecteer cel A2 tot en met E4 en kies voor Opmaken als tabel 

• Kies een tabel 

•  
• Zet een vinkje bij Mijn tabel bevat kopteksten en klik op OK 

• Zet bij Hulpmiddelen voor tabellen een vinkje bij de Totaalrij 

•  
• Typ in cel B2 1e KWARTAAL, zet vervolgens je muis rechtsonder op de cel, je muis verandert nu in een zwart 

+, klik en sleep naar rechts. Je krijgt nu automatisch 2e, 3e en 4e kwartaal 

• Typ in cel A3 IJS, druk op de Tab-toets en typ de teksten en getallen over zoals staat in cel A4 tot en met E5 

• Klik op cel A5 en typ in COLA, je ziet dat de cel overschreven wordt 

• Klik in B6, je ziet dat er een pijltje verschijnt in de cel, klik daarop en kies voor Som 

• Doe dat ook bij de andere cellen in rij 6 

• Typ in cel F2 het woordje TOTAAL en klik op de AutoSom rechtsboven in de START tab en druk 
op de Enter-toets 

•  

• Ga naar het blad FACTUREN 

• Selecteer de hele tabel met Ctrl+Shift+↓en Ctrl+Shift+ of met Ctrl+* 
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•  
• Kies bij Start voor Opmaken als tabel  

• Zet een vinkje bij Mijn tabel bevat kopteksten en klik op OK 

• Zet bij Hulpmiddelen Voor Tabellen een vinkje bij de Totaalrij 

• Klik op het Filterpijltje in cel B1 en haal het vinkje weg bij M, je krijgt nu een overzicht van alleen de Vrouwen 

• De letter V moeten vervangen worden door Mevrouw 

• Selecteer alle cellen met V 

• Typ in “Mevrouw” en sluit af met Ctrl+Enter en doe dit ook voor de mannen 

1.9 WERKMAP OPSLAAN 

Bij “Opslaan als” kun je aangeven of de werkmap onder de oude versie, als een Excel 97-2003 document (.xls) of 
als Excel document in de nieuwe versie (.xlsx) opgeslagen wordt. Denk er wel aan dat iemand die een oudere 
versie heeft dan 2007 een .xlsx meestal niet kan openen. Soms beschikken bedrijven over een plug-in die het 
mogelijk maakt in een oude versie van Excel de nieuwe document structuur te openen. Let op dat diverse opmaak 
en formules niet bestaan in oudere versies en dus niet worden opgeslagen. 

WERKWIJZE 

• Klik op de knop Bestand, Opslaan als  

•  
• Selecteer ONEDRIVE om in de Cloud op te slaan of DEZE PC om lokaal op de computer op te slaan of kies 

voor BLADEREN om een map zelf te kiezen 

• Selecteer COMPUTER 

• Selecteer de map MIJN DOCUMENTEN en maak daar een nieuwe map aan met je eigen naam 

• Typ achter Bestandsnaam BASIS en klik op Opslaan 

• Sluit het document  
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1.10 WERKEN MET EENVOUDIGE FORMULES 

Excel maakt onderscheid tussen Formules en Functies. Een functie is een kant en klare formule zoals de AutoSom. 
Excel zet zelf het = teken neer.  

Zelfgemaakte formules beginnen met = en vervolgens klik je op de cel. In de formulebalk zie je vervolgens de 
formule. 

De volgorde van berekenen wordt bepaald door de Haakjes, Machtsverheffen en Worteltrekken, Vermenigvul-
digen en Delen, Optellen en Aftrekken. (Het Mannetje Won Van De Oude Aap). 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap BASIS en het blad KWARTAALOMZET  

• Klik op cel B7, dit is de plek waar het antwoord moet komen  

• Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken op de AutoSom 

• Klik op het  (1) in de formulebalk om te bevestigen 

• Bereken ook het totaal in cel C7 tot en met F7 met de AutoSom 

• Bereken daarna de totalen in cel F3 tot en met F6  

•  
• Voor eenvoudige berekeningen worden de volgende tekens gebruikt: 

-  Aftrekken 
*  Vermenigvuldigen 
/  Delen 
+  Optellen 
^ Machtsverheffen 
& hiermee zet je de inhoud van verschillende cellen naast elkaar 

•  

• Dus een formule ziet er zo uit: =A1*A2 en dan bevestigen met het  op de formulebalk of met de Ctrl+Enter 
als je op de cel wilt blijven staan en Enter als je naar beneden wilt 

• Ga naar het blad REKEN 1 en maak de berekeningen op de plek van de blauwe cellen 

• Ga naar het blad REKEN 2 en maak de berekeningen, let op de WAARDE melding. Als je WAARDE krijgt in 
een formule dan kan het zijn dat je verwijst naar een cel waar geen getal in staat of dat er een fout in je 
formule staat. 

• Verbeter de inhoud van de cel (B19 en D19) waar je naar verwijst 

• Ga naar het blad FORMULES en maak de berekeningen. Excel kan direct rekenen met %, dus je hoeft niet 
eerst door 100 te delen 
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1.11 VERPLAATSEN EN KOPIËREN 

Gegevens kunnen we verplaatsen en kopiëren met Knippen, Kopiëren en Plakken in de groep Klembord of door 
te verslepen. Als je versleept met ondertussen de Ctrl-toets ingedrukt, wordt er een kopie gemaakt. 

Op het pijltje onder Plakken kun je ook kiezen voor plakken: “Als Afbeelding”. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad BESTELLIJST 

• Verplaatsen: Selecteer I4 en J4, klik op Knippen  

• Ga naar cel D4 en klik op Plakken  

• Of met Verslepen: Selecteer de cel G8 tot en met I10, wijs de rand aan totdat er een witte pijl met een zwart 
kruis verschijnt  

• Klik met de muis en houd de muis ingedrukt en versleep de inhoud van de cel E8 

• Selecteer cel B3 en B4 en versleep deze naar B4, selecteer cel B12 en versleep deze naar A12 

• Kopiëren: Selecteer cel C3 tot en met E3, klik op Kopiëren 

• Ga naar cel C12 en klik op Plakken  

•  

• Of met Verslepen: Selecteer cel A4 tot en met A10, ga op de rand staan totdat er een witte pijl met een 
zwart kruis verschijnt 

• Druk op de Ctrl-toets en klik met de muis en houd de muis ingedrukt, versleep de inhoud van de cel naar 
A13, laat eerst de muis los en dan pas de Ctrl-toets 

• Voor meer Plakopties klik op het pijltje onder de knop Plakken, bijvoorbeeld om als Afbeelding te plakken:  

• Selecteer cel A3 tot en met E10 en klik op Plakken  

• Ga naar cel M3 en klik op het pijltje onder de knop Plakken en kies voor Als afbeelding plakken 

•  

1.12 DE VULGREEP 

Gegevens doorvoeren naar andere cellen doe je door middel van de Vulgreep. 

De Vulgreep (1) is het zwarte blokje rechtsonder in de cel. Als je met de muis op het zwarte blokje gaat staan 
verandert de witte pijl in een zwart kruis. 

Nadat het zwarte kruis (de Vulgreep) naar beneden (of rechts) is getrokken (of dubbelklikken, dit werkt alleen 
als er links of rechts al gegevens staan) verschijnt er een informatie blokje. Dit heet Opties voor Automatisch 
doorvoeren (2). 

Door op het pijltje te klikken kun je kiezen of de getallen of data gekopieerd moeten worden of dat de getallen 
opgehoogd moeten worden. Selecteer in het geval dat er opgehoogd moet worden voor Reeks doorvoeren. Om 
een reeks door te voeren kan er ook gebruik gemaakt worden van de Vulgreep in combinatie met de Ctrl-toets. 

Door twee broncellen te selecteren kun je reeksen maken met een interval van meer dan één, bijvoorbeeld 50-
100-150-200-enz. 
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WERKWIJZE 

• Ga naar het blad VULGREEP 

• Gebruik de Vulgreep om de gegevens in cel A1 naar beneden te kopiëren door middel van slepen tot A15 

•  
• Selecteer cel B1 en dubbelklik op de Vulgreep om het getal 1 naar beneden te kopiëren en kies voor Reeks 

doorvoeren 

• Selecteer cel C1 en dubbelklik op de Vulgreep om de weekdagen naar beneden te kopiëren en kies voor 
Weekdagen doorvoeren 

• Voer de rest van de cellen ook door en kies bij kolom G voor Maanden doorvoeren en vervolgens voor Ja-
ren doorvoeren 

• Maak in cel J2 een formule en klik vervolgens dubbel op de vulgreep om de formule te kopiëren  

• Ga naar het blad UREN en maak het blad zoals hieronder staat. Doe alles met de Vulgreep 

• Verander hier en daar getallen en merk op dat de totalen veranderen 

•  

1.13 FLASH-OPVULLING 

Als je de voor- en achternamen (of onderdeelnamen en -nummers, of andere gegevens) in aparte kolommen wil 
splitsen gebruik je Snel aanvullen.  
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WERKWIJZE 

• Ga naar het blad VULGREEP 

• Selecteer cel M2 en typ “Marianne” 

• Begin met het typen van de volgende naam “Els” je ziet dan een lijst komen met suggesties voor namen 
weergegeven en druk dan op de Enter-toets 
Of  

• Dubbelklik op de Vulgreep en kies bij Opties voor automatisch doorvoeren voor Flash-opvulling 

• Druk op de Esc-toets als je verder wilt gaan met typen zonder een suggestie voor een naam te gebruiken 

1.14 NIEUWE LIJSTEN MAKEN 

Als je vaak een lijst van producten of collega’s nodig hebt dan is het handig om een eigen lijst te maken. 

WERKWIJZE 

• Selecteer de namen op het blad VULGREEP 

• Klik op de knop Bestand  

• Klik linksonder op de knop Opties 

• Selecteer Geavanceerd aan de linkerkant 

• Scroll helemaal naar beneden en klik op de knop Aangepaste lijsten bewerken 

•  
• Omdat je de namen al geselecteerd had kun je klikken op de knop Importeren 

• De lijst verschijnt nu onder Gegevens in lijst 

• Klik vervolgens op OK 
Of 

• Als je nog geen namen hebt geselecteerd: 

• Klik in het vak onder Gegevens in lijst 

• Typ daar onder elkaar de namen van bijvoorbeeld collega’s 

• Klik op de knop Toevoegen. Je hebt nu je eigen lijst toegevoegd 

• Klik op OK en daarna nog een keer op OK 

• Typ in een cel een naam uit je eigen toegevoegde lijst 

• Sleep de Vulgreep naar beneden en de lijst komt tevoorschijn 
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•  

1.15 OPMERKINGEN AAN CEL TOEVOEGEN 

Om extra informatie aan een cel toe voegen kan je kiezen voor een Opmerking invoegen. 

 

WERKWIJZE 

• De werkmap BASIS staat nog op het scherm, ga naar het blad ENQUÊTE naar cel B6 

• Ga naar het tabblad Controleren en kies in de groep Opmerkingen voor Opmerking invoegen 

• Typ in: “De formule moet zijn: =B4-B5-B6” 

• Klik buiten de cel en de opmerking is zichtbaar als een klein rood hoekje 

• Ga met je muis over het rode hoekje heen om de inhoud te zien 

• Klik op de knop Opmerking weergeven/verbergen 

• Klik vervolgens nogmaals op deze knop om de opmerking altijd zichtbaar in beeld te hebben 

•  
• Bewerken: Selecteer cel B6 en kies voor Opmerking bewerken  

• Verwijderen: Selecteer cel B6 en kies voor Opmerking verwijderen 

• Maak de juiste formules in de blauwe cellen 

• Sluit de werkmap  
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2 OPMAAK BLAD 

2.1 KOLOMMEN EN RIJEN  

Kolommen kunnen breder en smaller gemaakt worden. Dit kan je doen door middel van slepen of in het tabblad 
Start.  

 

Kolommen kunnen verwijderd, ingevoegd en verborgen worden. Dit geldt ook voor de rijen. 

2.1.1 KOLOMBREEDTE 

 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap KOLOMMEN EN RIJEN en ga naar het blad BREEDTE  

• Klik dubbel tussen kolom A en B om de breedte automatisch aan te passen 

•  
• Om meerdere kolommen breder of smaller te maken: Selecteer kolom B tot en met kolom M 

• Klik tussen twee kolommen binnen de selectie in en houd de muis ingeklikt 

• Versleep de muis tot er Breedte 10 verschijnt  
Of 

• Ga naar de groep Cellen van het tabblad Start  

• Selecteer één of meerdere kolommen 

•  
• Klik op de knop Opmaak 

• Kies voor Kolombreedte AutoAanpassen of typ de gewenste breedte, bijvoorbeeld 18 pt in en klik op OK 
Of 

• Dubbelklik tussen twee kolommen in op de breedte automatisch aan te passen 
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2.2 RIJHOOGTE 

 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad HOOGTE  

• Klik dubbel tussen rij 1 en 2 (1) om de hoogte automatisch aan te passen 

• Om meerdere rijen hoger of lager te maken: Selecteer rij 4 tot en met rij 9 

• Klik tussen twee rijen binnen de selectie en houd de muis ingeklikt 

• Versleep de muis tot er Hoogte 20 verschijnt 
Of 

• Ga naar de groep Cellen van het tabblad Start  

• Selecteer rij 2 

• Klik op de knop Opmaak 

• Kies voor Rijhoogte AutoAanpassen of typ de gewenste hoogte, bijvoorbeeld 30 pt in en klik op OK 

2.2.1 INVOEGEN, VERWIJDEREN EN VERBERGEN VAN KOLOMMEN EN RIJEN 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad INVOEGEN 

• Invoegen van kolommen: Selecteer kolom B en C  

• Kies met de rechtermuisknop voor Invoegen  
Of  

• Ga naar de groep Cellen van het tabblad Start, klik op Invoegen 

• Typ op de juiste plaats JANUARI en FEBRUARI 

• Invoegen van rijen: Selecteer rij 6 en 7 en kies met rechtermuisknop voor Invoegen 

• Of ga naar de groep Cellen van het tabblad Start, klik op Invoegen 

• Nadat een kolom of een rij is ingevoegd kun je de F4-toets gebruiken. Deze toets herhaalt je laatste handeling 

• Typ in de lege rijen in kolom A: REPRESENTATIE en BOEKEN 

• Verwijderen van kolommen:  

• Ga naar het blad VERWIJDEREN 

• Selecteer de lege kolommen (met de Ctrl-toets kun je meerdere kolommen selecteren) en kies met rechter-
muisknop voor Verwijderen, of naar de groep Cellen van het tabblad Start, Verwijderen 

• Verwijderen van rijen:  

• Selecteer de lege rijen en kies met rechtermuisknop voor Verwijderen, of naar de groep Cellen van het 
tabblad Start, Verwijderen 

• Verbergen en zichtbaar maken van kolommen en rijen:  

• Ga naar het blad VERBERGEN 
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•  
• Selecteer kolom B tot en met C en kies met rechtermuisknop voor Verbergen  

• Of ga naar de groep Cellen van het tabblad Start  

• Klik op het pijltje onder Opmaak  

• Kies bij Zichtbaarheid, Weergeven en verbergen de optie Kolommen Verbergen 

• Om de kolommen of rijen weer zichtbaar te maken moet de kolom links en de kolom rechts van de verborgen 
kolom geselecteerd worden (bij rijen, de rij boven en de rij onder de verborgen rij) en vervolgens met de 
rechtermuisknop kies je voor Zichtbaar maken 

• Sluit de werkmap  

2.3 OPMAAK VAN CELLEN 

Cellen kunnen op allerlei manieren worden opgemaakt. Voordat de opmaak wordt aangebracht moet de cel of 
de cellen worden geselecteerd. Opmaak breng je aan via de tab Start en de groepen Lettertype, Uitlijning en 
Getal. 

 

2.3.1  LETTERTYPE 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap OPMAAK en het blad CELSTIJLEN 

• Selecteer cel A1 tot en met N1 en kies in de groep Uitlijning voor Samenvoegen en centreren 

•  
• Geef deze cel een grotere tekengrootte 

•  
• Selecteer cel A2 en geef een Opvulkleur en een Tekstkleur 

•  
• Selecteer cel C2 tot en met M2 en kies bij Afdrukstand, Tekst omhoog draaien 

•  
• Centreer deze cellen 

• Selecteer cel A1 tot met M8 en kies voor een Dikke kaderrand 

• Selecteer alle getallen en Centreer deze 
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•  

2.3.2 CELSTIJLEN 

Met Celstijlen kun je kiezen uit een kant en klare opmaak.  

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad CELSTIJLEN  

• Selecteer cel A1 tot en met M1, klik met de rechtermuisknop en kies voor Samenvoegen en centreren 

• Ga naar het tabblad Start, groep Stijlen en kies voor Celstijlen  

•  
• Selecteer cel A2 tot en met M2, en kies hier ook een celstijl 

• Maak het geheel af zoals hieronder staat 
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2.4 GETALOPMAAK 

Getallen kunnen ook opgemaakt worden, denk daarbij aan het aantal decimalen, procentnotatie, valutanotatie, 
breuken en duizendtalnotatie. 

Veel getalopmaak vind je op het tabblad Start in de groep Getal. Voor meer opties klik je op het pijltje naast 
Standaard en voor alle opties klik je rechtsonder op het kleine pijltje. 

  

 

 

Valutanotatie, voor € klik direct op valutaknop, voor andere valuta klik op het pijltje ernaast 

 
Procentnotatie 

 
Duizendtalnotatie 

 
Meer of minder decimalen 

 

Breuk, hiervoor moet je eerst op het pijltje naast Standaard klikken 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad GETALOPMAAK  

• Geef de getallen in kolom B de opmaak zoals in kolom C staat 

• Als je in een cel ###### krijgt dan moet je de kolombreedte aanpassen om het gehele getal zichtbaar te 
maken 

• Ga naar het blad NEGATIEF 

• Selecteer cel D4 tot en met D8 en klik op het kleine pijltje rechtsonder in de groep Getal 

• Selecteer bij Categorie, Getal 

• Laat de negatieve getallen automatisch rood kleuren in cel B4 tot en met D8 

• Geef één cijfer achter de komma bij deze getallen  

• Geef een % notatie in kolom E en geen decimalen bij de %  
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2.5 OPMAAK KOPIËREN EN OPMAAK WISSEN 

In Excel zal je heel vaak merken dat je achteraf vergeten bent om cellen mee te selecteren als je met opmaak 
bezig bent. In dat geval kan er gebruik gemaakt worden van het kwastje, Opmaak kopiëren. 

2.5.1 OPMAAK KOPIËREN EN WISSEN 

WERKWIJZE  

• Ga naar het blad KWAST 

• Selecteer CEL A1 

•  
• Dubbelklik op het kwastje in het tabblad Start, in de groep Klemgroep (het kwastje blijft aan staan) 

• Klik om de beurt op de cellen met de tekst Blauw met de opmaak die je wilt kopiëren 

• Doe ditzelfde met de tekst Rood 

• Vergeet niet om weer op het kwastje te klikken om het uit te zetten, dit kan ook met de Esc-toets 

• Selecteer cel A18 tot en met G16 en klik eenmaal op het kwastje 

• Klik nu vervolgens op cel A29, je ziet dat nu de opmaak van de hele tabel wordt gekopieerd 

WERKWIJZE 

• Selecteer alle cellen en klik op de knop Wissen 

• Selecteer Opmaak wissen 

•  

2.6 TABEL 

Met een tabel kunnen gegevens geanalyseerd worden. Je kunt bijvoorbeeld tabelkolommen filteren, een rij voor 
totalen toevoegen en tabelopmaak toepassen. Let op dat als je een tabel maakt er automatisch de Hulpmiddelen 
voor tabellen verschijnt met het tabblad Ontwerpen. Hier kunnen allerlei zaken ingesteld worden van de tabel. 
De Hulpmiddelen zijn alleen zichtbaar als je in de tabel staat. 

2.6.1 EEN TABEL MAKEN 

WERKWIJZE 

• Voeg een nieuw blad in en noem die BLOEMEN 

• Selecteer A1 tot en met E4 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen en kies voor Opmaken als tabel 

• Kies een gewenste opmaak uit de lijst 

• Zet een vinkje bij Mijn tabel bevat kopteksten en klik op OK 
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•  
• Voor tabelkoppen worden standaardnamen weergegeven die gewijzigd kunnen worden, neem de teksten 

over zoals hiernaast staat 

•  
• Om een nieuwe rij te krijgen ga in de laatste cel staan en druk op Tab-toets er komt een nieuwe rij onderin 

de tabel 

• Klik op het tabblad Ontwerpen, rechtsboven in het scherm 

•  
• Zet een vinkje bij de Totaalrij 

• Klik in cel B6 en klik op het pijltje wat in de cel verschijnt en kies voor Som 

• Ga naar cel F1 en typ TOTAAL en druk op de Enter of Tab-toets en er wordt een nieuwe kolom bijgemaakt 

• Bereken de TOTALEN 

•  

2.6.2 EEN TABEL MAKEN VAN BESTAANDE GEGEVENS 

Meestal heb je al gegevens en wil je die achteraf opmaken als een tabel. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad TABEL en selecteer de tabel 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen en kies voor Opmaken als tabel 

• Omdat je kiest voor Opmaken als tabel wordt automatisch het filter aangezet 

2.6.3 FORMULES IN EEN TABEL 

WERKWIJZE 

• Klik in cel F1 en typ KORTING en druk op de Enter-toets, je ziet dat de opmaak van de tabel uitgebreid worden 

• Klik in cel F2 en maak een formule die korting van 10% berekent 

• Zodra je op ENTER drukt (of het vinkje) wordt de formule doorgevoerd 

• Klik op het tabblad Ontwerpen bij Hupmiddelen voor tabellen en zet een vinkje bij Totaalrij 

• Klik op het pijltje in cel E79 en laat een Gemiddelde van de prijs berekenen 

• Sluit de werkmap 
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2.6.4 SELECTEREN IN EEN TABEL 

Binnen een tabel kan je heel handig selecteren. De gegevens worden geselecteerd zonder de titels en zonder de 
totalen. 

WERKWIJZE 

• Zet je muis vlak boven de kolomkop, deze veranderd nu in een zwarte pijl naar beneden en klik 

• Dit werkt ook binnen formules 

•  
• Of gebruik de toets combinatie Ctrl+spatie om een kolom te selecteren en Shift+spatie om een rij te selec-

teren 

2.7 VOORWAARDELIJKE OPMAAK 

Voorwaardelijk opmaak wordt gebruikt om cellen een bepaalde kleur te geven als ze aan een bepaalde voor-
waarde voldoen. 

2.7.1 MARKERINGSREGELS VOOR CELLEN 

Hiermee kunnen getallen, teksten, datums en dubbele waarden een markering krijgen. 

 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad MARKERINGEN  

• Maak het op als een Tabel, kies een lichte variant 

• Selecteer de kolom van LEEFTIJD en geef de leeftijd kleiner dan 16 een rode kleur, de leeftijden groter dan 
26 groen en de leeftijden tussen 18 en 22 geel. 

• Selecteer de kolom DATUM 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen en klik op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak  

• Kies voor Markeringsregels voor cellen  
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• Selecteer Een datum op of in en selecteer de data van afgelopen 7 dagen en kies voor een lichtrode opvul-
ling met donkerrode tekst 

• Selecteer de kolom DVD en markeer de dubbele waarden 

2.7.2 REGELS WISSEN 

Om een regel te wissen: 

WERKWIJZE 

• Selecteer de kolom DATUM 

•  
• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen en klik op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak  

• Kies voor Regels wissen 

• Kies voor Regels wissen uit hele blad of voor Regels wissen uit geselecteerde cellen 

2.7.3 REGELS VOOR BOVENSTE EN ONDERSTE 

Hiermee kunnen bovenste en onderste waarden gemarkeerd worden. 

WERKWIJZE 

• Selecteer de kolom PRIJS 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen en klik op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak  

• Kies Regels voor onderste/bovenste 

• Kies voor Boven gemiddelde 

•  

2.7.4 KLEUREN INSTELLEN OP BASIS VAN MEERDERE REGELS 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad VOORWAARDELIJK  

• Bereken in cel E4 het Gemiddelde van de 3 tentamens en dubbelklik op de vulgreep om de formule naar 
beneden te kopiëren. 

• Bereken in cel G4 het Gemiddelde van cel E4 en F4 en kopieer de formule naar beneden 

•  
• Selecteer alle getallen 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen en klik op de pijl bij Voorwaardelijke opmaak  

• Kies Regels beheren  
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• Kies Nieuwe regel  

• Kies voor Alleen cellen opmaken met 

• Kies voor Celwaarde, kleiner dan, 5,5 

• Klik op de knop Opmaak en geef de letterkleur rood en klik op OK  

•  

• Om meerdere regels in te stellen: 

• Kies Nieuwe regel om de 2e regel te maken 

• Laat ook de getallen 8 en hoger blauw kleuren 

• Kies nogmaals voor Nieuwe regel 

•  
• Geef de getallen tussen de 6 en 7 een groene kleur 

2.7.5 GEGEVENSBALK 

 

De lengte van een gegevensbalk geeft de waarde in een cel weer. Een langere balk geeft dus een hogere waarde 
aan. 
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WERKWIJZE 

• Ga naar het blad KLEUR  

• Selecteer de kolom PRIJS 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op de pijl bij Voorwaardelijke opmaak  

• Ga naar Gegevensbalken 

• Kies een van de kleuren 

• Wis de regel 

2.7.6 PICTOGRAMMEN 

 

De Pictogrammen geven een bepaalde waarde weer. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad PICTOGRAMMEN 

• Selecteer de kolom PRIJS 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op de pijl bij Voorwaardelijke opmaak 

• Ga naar Pictogrammenseries 

• Kies de eerste optie 

• Als je kiest voor Meer regels kun je zien welke waarden er gebruikt zijn en kun je ze eventueel aanpassen 
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3 FUNCTIES 

3.1 MEEST GEBRUIKTE FUNCTIES  

Een formule die je zelf maakt in EXCEL begint altijd met het = teken bv: =A1+A2.  

Een functie in EXCEL is een kant en klare formule en begint ook met een =, maar dat doet Excel automatisch. De 
meeste gebruikte functies staan onder het pijltje naast de knop AutoSom. 

Deze knop vind je zowel op het tabblad Start als op het tabblad Formules. 

 

Omdat je zal merken dat de Som knop veel gebruikt wordt is het handig om deze toe te voegen aan de Werk-
balk Snelle toegang, zie 1.3.2 
 
Som Telt de inhoud van de (geselecteerde) cellen 

Gemiddelde Berekent het gemiddelde van de cellen 

Aantal getallen Telt het aantal cellen met een getal erin 

Max Bepaalt de hoogste waarde 

Min Bepaalt de laagste waarde 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap FUNCTIES1 en ga naar het blad TOETS 

• Ga naar cel E3 

• Klik op het pijltje naast de Som en selecteer de functie Gemiddelde 

• Kijk of de juiste cellen worden geselecteerd (lopende mieren), dit zijn de cellen B3 tot en met D3 

•  
• Klik op het vinkje in de formulebalk of druk op de toets combinatie Ctrl+Enter om de invoer te bevestigen 

• Klik vervolgens dubbel op de vulgreep om de formule in één keer naar beneden te kopiëren  

• Ga naar cel G3 en maak daar de functie Gemiddelde 

• Sleep over de cellen E3 en F3  

• Bevestig en dubbelklik op de vulgreep 

• Maak in cel B18 een Som, in B19 een Gemiddelde, in B20 de hoogste waarde met de functie Max en in B21 
de laagste waarde met de functie Min. Let erop dat je steeds de juiste cellen selecteert: B3 tot en met B16 

• Selecteer vervolgens cel B18 tot en met B21 en gebruik de vulgreep rechtsonder in de selectie om alle for-
mules in één keer te verslepen naar rechts. 

• Ga naar het blad MAKELAAR en vul de blauwe cellen in 

• Ga naar het blad CIJFERS (2) en vul de blauwe cellen in 
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•  

• Ga naar het blad PRODUCTIE (3) en vul de blauwe cellen in 

•  

3.2 DATUM- EN TIJD BEREKENINGEN 

Excel ziet data als een getal en op basis daarvan zijn berekeningen mogelijk met data en tijd.  

Het getal 1 komt overeen met de datum 1 januari 1900. Dit houdt in dat Excel niet kan rekenen met data vóór 
die tijd. 

3.2.1 HUIDIGE TIJD 

De huidige tijd kan op 2 manieren worden ingevoerd. In het ene geval zal de tijd niet bijgewerkt worden en in 
het andere geval wel. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad DATUM EN TIJD 

• Ga naar cel A2 en druk op de toets combinatie CTRL+Shift+: er wordt nu de huidige tijd ingevoegd die niet 
bijgewerkt wordt 

• Ga naar cel A4 en om de huidige tijd in te voeren die wél bijgewerkt wordt typ je in de cel =NU(), ook de 
datum verschijnt erbij 

• Als je #### krijgt in een cel, maak dan de kolom breder 

• Om de tijd bij te werken druk je op de F9 toets 

• Ga naar cel D13 en maak een formule die berekent hoeveel uur Pieter gewerkt heeft en dubbelklik op de 
vulgreep om de formule naar beneden te kopiëren 

• Het antwoord wordt weergegeven in een tijdseenheid, deze kan je niet vermenigvuldigen met het uurloon 
omdat een tijdseenheid een 24-uurs stelsel is en normaal wordt er met een 10-tallig stelsel gewerkt. De uren 
moeten dus omgezet worden in een 10-tallig stelsel. Dit doe je door de tijd te vermenigvuldigen met 24 

• Ga naar cel E13 en maak daar de formule cel D13*24  

• Bereken in kolom G de totalen in euro’s 

•  
 

De huidige datum kan ook op 2 manieren worden ingevoerd. In het ene geval zal de datum niet bijgewerkt wor-
den en in het andere geval wel. 

WERKWIJZE 

• Ga naar cel A6 en druk op de toets combinatie CTRL+; deze datum wordt niet bijgewerkt 

• Ga naar cel A8 en typ je in de cel =VANDAAG(), deze datum wordt wél bijgewerkt 

• Ga naar het blad OPENSTAAND  

• Ga naar cel F2 en maak een formule die het factuurbedrag berekent 
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• Ga naar cel H2 en maak een formule die de datum 30 dagen later weergeeft, dit is namelijk de betalingster-
mijn (=G2+30) 

• Bereken in cel I2 het aantal openstaande dagen, maak hierbij gebruik van de functie =VANDAAG()  

•  

3.3 DE FUNCTIE ALS 

De functie ALS is een voorwaardelijke functie. Het geeft een bepaalde waarde als iets waar is of onwaar. 

Je kunt dus een test laten doen bijvoorbeeld; als een klant voor meer dan 600 euro heeft gekocht, krijgt hij 10% 
korting (testresultaat is waar) en anders 0% (testresultaat is niet waar, de klant heeft minder dan 600 gekocht). 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad UITSLAG en bereken in cel E3 en G3 een Gemiddelde 

• Ga naar cel H3 en klik op het tabblad FORMULES, in de groep Functiebibliotheek op Logisch 

•  
Of 

• Klik in de formulebalk op  en selecteer de functie ALS 

• Kies bij Selecteer een functie de functie ALS 

•  

• Klik op OK 

• Bereken bij GESLAAGD OF GEZAKT? met de ALS formule of iemand gezakt of geslaagd is 

• Geef bij Logische-test aan dat het eindcijfer >= 5,5 

• Geef bij Waarde-als-waar een tekst of formule, als aan de logische test is voldaan, in dit geval geslaagd 

• Geef bij Waarde-als-onwaar een tekst of formule, als niet aan de logische test is voldaan, in dit geval gezakt 

• Klik op OK 

• Ga naar het blad OVERWERK  
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• In cel L5 moet een ALS functie komen en geef als voorwaarde dat als iemand overwerk heeft, dat er in de 

cel komt te staan hoeveel overwerk hij heeft en dat als iemand niet overwerkt de cel leeg blijft. Om een cel 
leeg te laten in een ALS functie dan typ je bij Waarde-als “” 

•  
• Ga naar het blad KORTING 

• Vul de blauwe cellen in met een ALS formule: 

• Sluit de werkmap 
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4 RELATIEVE EN ABSOLUTE CELVERWIJZING  

Met het kopiëren van formules veranderen de cel verwijzingen ook. Dit noem je relatief kopiëren en dat is de 
standaardmethode van Excel. In sommige gevallen wil je een verwijzing naar een vaste cel maken. Dit noem je 
een absolute celverwijzing zodat bij het kopiëren de verwijzing naar de vaste cel aanwezig blijft.  

 

4.1 RELATIEVE CELVERWIJZING 

Als een formule naar beneden wordt gekopieerd met de vulgreep dan gaat het bereik ook mee. De cellen zijn 
steeds aangepast aan de volgende rij, dit is een relatieve verwijzing. Bij het antwoord van 394 is er een verwijzing 
naar de 114, 124 en 156 (zie plaatje). Kopieer je de formule naar beneden dan zullen op de volgende regel de 
getallen 132, 167 en 138 genomen worden. 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap ABSOLUUT en ga naar het blad ALLE BOEKEN 

• Vul in E3 een SOM in 

• Dubbelklik op de vulgreep om de formule naar beneden te kopiëren  

4.2 ABSOLUTE CELVERWIJZING 

Als een formule naar beneden wordt gekopieerd maar een of meerdere cellen moeten vastgezet worden dan 
maak je een absolute celverwijzing. Een absolute celverwijzing maak je door de cel te voorzien van een dollarte-
ken ($) dit doe je door de F4-toets in te drukken. Het dollarteken wordt dus automatisch in de formule gezet als 
je op de F4-toets drukt. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad VWO  

• Ga naar cel C4 en typ in deze cel =, klik op cel B4 (dit is een relatieve celverwijzing) klik op *, klik vervolgens 
op cel E4 en druk meteen daarna op de F4-toets, de cel heeft nu een absolute celverwijzing ($E$4) 

•  
• Klik op het vinkje om de invoer te bevestigen 

• Dubbelklik op de vulgreep om de formule naar beneden te kopiëren 

• Ga naar cel F8 en maak met de Som een totaal van cel C4 tot en met C7 en deel het vervolgens door 60 

• Vul ook de bladen HAVO en TL in 

• Ga naar het blad DECLARATIE en bereken de vergoeding 
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4.3 CELVERWIJZING 

Het is verstandig in een rekenblad slechts eenmalig een getal voor bijvoorbeeld de inkoop op te nemen en er 
dan verder naar te verwijzen. Mocht het inkoopgetal wijzigen dan wijzigt het op deze manier op elke plek. 

Om te zorgen dat als de ene cel verandert de ander ook mee verandert werk je met een celverwijzing. Een cel-
verwijzing maak je door in de cel te gaan staan, het = teken in te typen en vervolgens te klikken op de cel waarnaar 
verwezen moet worden. Een verwijzing naar een ander blad is zichtbaar in de formulebalk door de naam van het 
blad gevolgd door een celadres!  

 

WERKWIJZE 

• Voeg een NIEUW blad in achter het blad TL en noem dat TOTAAL 

• Klik op het kleine pijltje naast het Klembord om het klembord weer te geven 

•  
• Ga naar het blad ALLE BOEKEN en kopieer cel A1, deze staat nu op het klembord 

• Ga naar het blad VWO en kopieer cel A1 en cel E8, deze staan nu ook op het klembord 

• Ga naar het blad HAVO en kopieer cel A1 en uit het blad TL kopieer je ook cel A1 

• Als het goed is heb je 5 items op het klembord staan  

• Ga naar het blad TOTAAL en plak de inhoud van het klembord zoals hieronder in het voor-
beeld staat 

•  
• Ga naar Cel C2 en maak een verwijzing naar cel F8 in het blad VWO  

• Ga naar Cel C3 en maak een verwijzing naar cel F8 in het blad HAVO  

• Ga naar Cel C4 en maak een verwijzing naar cel F8 in het blad TL  

• Verander in het blad HAVO cel E4 van 3 in 6 

• Bekijk de verandering in het blad TOTAAL 

• Ga naar het blad VAKANTIE en maak celverwijzingen van de namen van het blad DAGEN 

• Ga naar het blad ROOSTER en maak hier ook een celverwijzing van de namen van het blad TOTAAL 

• Maak het blad DAGEN af met de juiste celverwijzingen 

• Bij beschikbare Vakantie en Roostervrije dagen moet je een absolute celverwijzing maken 

• Sluit de werkmap 
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5 SORTEREN EN FILTEREN 

5.1 WAT IS EEN LIJST? 

Als je goed met lijsten en/of tabellen wilt werken zijn er twee punten van belang: 

• Alle gegevens moet behoren tot de tabel of lijst, als je gebruik maakt van een titel zorg dan dat er een 
lege regel is tussen de titel en de tabel of lijst 

• Druk op de toets combinatie ctrl+ * , hiermee worden moeten alle regels en kolommen geselecteerd 
worden en moet de bovenste regel de koppen zijn van de tabel 

5.2 SORTEREN 

Om over veel gegevens overzicht te krijgen kun je gebruik maken van sorteren. Als je de gegevens opgemaakt 
hebt als een tabel dan heb je ook filterpijltjes waarmee je kan sorteren. Je kunt hier op één niveau sorteren. 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap SORTEREN EN FILTEREN en het blad SCHOENEN 

• Kies in het tabblad Start voor Opmaken als tabel en zet de Totaalrij aan 

• Ga in een cel in de kolom van ARTIKEL staan  

• Ga naar het tabblad Start en klik op de knop Sorteren en filteren in de groep Bewerken 

• Kies voor Sorteren van A naar Z  

• Sorteer nu van Hoog naar Laag bij PRIJS 

5.2.1 SORTEREN OP MEERDERE NIVEAUS 

Je kunt ook op meerdere niveau’s sorteren en op kleur sorteren maar dat gaat via het tabblad Start. 

 

WERKWIJZE 

• Ga in een cel in de tabel staan 

• Ga naar het tabblad Start en klik op de knop Sorteren en filteren in de groep Bewerken 

•  Klik op Aangepast sorteren 

• Selecteer bij Sorteren op voor ARTIKEL 

• Kies voor Niveau toevoegen en sorteer op KLEUR 

• Kies nogmaals voor Niveau toevoegen en sorteer op PRIJS 

• Met de knop Niveau toevoegen kun je tot 64 sorteerniveaus gaan (in het voorbeeld zijn er 3 niveaus) 
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•  
• Open het blad BIER 

• Sorteer eerst op TYPE oplopend (van A naar Z) 

• Vervolgens op GISTING oplopend (van A naar Z) 

• Vervolgens op KLEUR oplopend (van A naar Z) 

• Als laatste op ALCOHOLPERENTAGE Van hoog naar laag  

•  

5.2.2 AANGEPAST SORTEREN 

Met aangepast sorteren kan er op kleur of pictogram worden gesorteerd mits er een voorwaardelijke opmaak is 
toegepast. 

 

WERKWIJZE 

• Selecteer kolom G en geef een Voorwaardelijke opmaak met de pijltjes pictogrammen, zie 2.7.6 

• Ga in een cel in de tabel staan 

• Klik op het tabblad Start en klik op de knop Sorteren en filteren in de groep Bewerken 

• Kies voor Aangepast sorteren 

• Kies bij Sorteren op voor Cel pictogram 

• Geef volgorde aan en klik op OK 
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5.3 FILTEREN 

Als er veel gegevens zijn kun je behalve sorteren ook een selectie maken van de gegevens, dit doe je met het 
Filter. 

Het Filter kun je vinden op het tabblad Start maar ze verschijnen ook automatisch als je op het tabblad Start 
kiest voor Opmaken als tabel. 

Als je gefilterd hebt dan is het pijtje veranderd in een trechtertje, daardoor weet je dat er op die kolom een filter 
staat. 
 

5.3.1 EENVOUDIG FILTEREN 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad SCHOENEN 

• Ga ergens in de tabel staan 

• Ga naar het tabblad Start en klik op de knop Sorteren en filteren in de groep Bewerken 

•  
• Klik op Filter om het filter aan te zetten, er verschijnen nu kleine pijltjes in de kolomkoppen 
Of 

• Kies op het tabblad Start voor Opmaken als tabel de filterpijltjes verschijnen nu automatisch 

• Klik op het filterpijltje bij ARTIKEL  

• Haal het vinkje weg bij Alles selecteren door hierop te klikken 

• Zet nu een vinkje bij LAARS en PANTOFFEL 

•  
• Klik op het pijltje van kolom met KLEUR en kies voor BRUIN 

• Als het goed is zijn er 10 Bruine Laarzen en Pantoffels 

5.3.2 HET RESULTAAT WISSEN EN FILTER UITZETTEN 

Het filter wissen 

 

  



Excel 2016 deel 1 

37  Excel; 2016 deel 1 

WERKWIJZE 

• Je kan aan het trechtertje zien op welke kolom er gefilterd is 

•  
• Klik op het trechtertje bij KLEUR en kies voor Alles selecteren 

•  
Of  

• Kies voor Filter uit KLEUR wissen 

• Wil je alle Filters in één keer uitzetten ga dan naar het tabblad Gegevens en klik op de knop Wissen (voeg 
deze eventueel toe aan je Werkbalk Snelle toegang) 

Het filter uitzetten 

WERKWIJZE 

• Ga in de tabel staan 

• Klik op de knop Sorteren en filteren in de groep Bewerken 

• Klik op Filter 

• De pijltjes zijn nu verdwenen 

5.3.3 AANGEPAST FILTER 

Voor meer filtermogelijkheden kies je voor Aangepast Filter. 

WERKWIJZE 

• Ga in de gegevens staan die je wilt filteren 

• Ga naar het tabblad Start en klik op de knop Sorteren en filteren in de groep Bewerken 

• Klik op Filter en het filter is weer aangezet 

• Klik op het pijltje van ARTIKEL, afhankelijk van het feit of er getallen of tekst in de kolom staat krijg je te zien 
Getalfilters of Tekstfilters 

•  
• Kies bij Tekstfilter voor Begint met S 

• Je hebt nu alle Sandalen en Sportschoenen gefilterd 

• Klik weer op het trechtertje naast ARTIKEL en kies voor Filter uit ARTIKEL wissen 

• Klik op het pijltje bij PRIJS en filter alle artikelen eruit die tussen de 100 en 200 kosten, dit zijn er 33 

• Zet het filter uit 
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5.3.4 SUBTOTAAL IN EEN GEFILTERDE LIJST 

Een subtotaal geeft een totaal van bijvoorbeeld prijzen van dezelfde artikelen. Dit doe je door de gegevens op te 
maken als Tabel en een Totaalrij aan te vinken. 

WERKWIJZE 

• Selecteer de tabel en kies voor Opmaken als tabel, zie 2.6.2 

• Ga naar het tabblad HULPMIDDELEN VOOR TABELLEN, ONTWERPEN en zet een vinkje bij de Totaalrij 

• Ga naar cel D79 en selecteer bij het pijltje de functie AANTAL 

• Ga naar cel E79 en selecteer bij het pijltje de functie GEMIDDELD 

• Ga naar cel F79 en selecteer bij het pijltje de functie AANTAL NUMMERS 

• Filter nu alle INSTAPPERS en VETERSCHOENEN in de kleur BRUIN 

• Maak je een andere selectie met het Autofilter dan zal de formule steeds automatisch opnieuw berekend 
worden 

• Sluit de werkmap 

•  
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6 OVERZICHT HOUDEN MET PAGINA-INSTELLINGEN 

Bij overzicht houden kun je denken aan het instellen van marges, pagina-einden, afdrukstand, kop- en voettek-
sten en afdruktitels. Het is allemaal te vinden op het blad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling. 

De afdrukopties en het afdrukvoorbeeld zijn te vinden bij de knop Bestand onder Afdrukken. 

 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap OVERZICHT en het blad BIER  

• Ga via de knop Bestand naar Afdrukken 

• Druk op Esc-toets om weer terug te komen op het tabblad Start 

• Of klik direct op het tabblad Start 

6.1 MARGES 

WERKWIJZE 

• Klik op de knop Afdrukvoorbeeld  in de Werkbalk Snelle toegang 

• Uit hoeveel pagina’s bestaat de werkmap? 

• Klik op het tabblad Pagina-Indeling en in de groep Pagina-instelling op Marges 

• Kies voor Smal, uit hoeveel pagina’s bestaat de werkmap nu? 

• Om het effect te zien ga je naar het Afdrukvoorbeeld 

• In het Afdrukvoorbeeld kun je ook de Marges veranderen door de margelijnen te verslepen. Klik eerst op 

 in de rechterbenedenhoek en versleep de rechtermarge en onder marge zodanig dat alle kolommen 
erop passen en je nog 2 bladzijden overhoudt  

• Ga weer naar Pagina-Indeling en in de groep Pagina-instelling op Marges en kies voor Normaal, uit hoe-
veel pagina’s bestaat de werkmap nu?
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6.2 AFDRUKSTAND 

WERKWIJZE 

• Klik op het tabblad Pagina-Indeling in de groep Pagina-instelling 

• Klik op Afdrukstand 

•  
• Klik vervolgens op Liggend 

• Bekijk het Afdrukvoorbeeld, uit hoeveel pagina’s bestaat de werkmap? 

• Stel de Afdrukstand in op Staand 

• Bekijk het Afdruk voorbeeld, uit hoeveel pagina’s bestaat de werkmap? 

6.3 AFDRUKBEREIK 

Het is mogelijk een bepaald gebied te selecteren om te printen. Dit heet het Afdrukbereik. 

WERKWIJZE 

• Selecteer cel A1 tot en met D9 

•  
• Ga naar het tabblad Pagina-Indeling in de groep Pagina-in-stelling 

• Klik op Afdrukbereik bepalen 

• Om het effect te zien ga je naar het Afdrukvoorbeeld 

• Klik op Afdrukbereik en selecteer Afdrukbereik bepalen 

• Bekijk het Afdrukvoorbeeld 

• Klik weer op Afdrukbereik en selecteer Afdrukbereik wissen 
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6.4 PAGINA EINDEN 

Om Pagina-einden in te voegen, te verwijderen of te verplaatsen kun je het beste in de weergave Pagina-einde-
voorbeeld werken. Deze knop zit rechts onderin het scherm. 

6.4.1 PAGINA-EINDE INVOEGEN EN VERWIJDEREN  

Pagina-einde invoegen 

WERKWIJZE 

• Klik rechts onderin het scherm op de knop Pagina-einde-voorbeeld , door de blauwe lijn te verslepen 
kun je de pagina-einde verplaatsen 

•  
• Selecteer rij 19 (dus niet een cel in de rij), hierboven ga je een pagina-einde invoegen 

• Klik op het tabblad Pagina-Indeling in de groep Pagina-instelling 

• Klik op Eindemarkeringen 

• Kies Pagina-einde invoegen 

•  
• Voeg een Pagina-einde in boven rij 45 en 60 

• Bekijk het resultaat in het Afdrukvoorbeeld 

Pagina-einde verwijderen 

WERKWIJZE 

• Klik rechts onderin het scherm op de knop Pagina-eindevoorbeeld  

• Selecteer rij 19 (dus niet een cel in de rij) hierboven ga je een pagina-einde verwijderen 

• Klik op het tabblad Pagina-Indeling in de groep Pagina-instelling 

• Klik op Eindemarkeringen 

• Kies Pagina-einde verwijderen 

• Verwijder ook de Pagina-einde boven rij 45 en 60 

• Bekijk het resultaat in het Afdrukvoorbeeld 

6.4.2 PAGINA-EINDEN VERPLAATSEN EN AANPASSEN 

Pagina-einde verplaatsen 

WERKWIJZE 

• Klik rechts onderin het scherm op de knop Pagina-eindevoorbeeld  

•  
• Versleep de blauwe stippellijn naar rechts, zodat de kolom % ook op de pagina komt 
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6.5 HOOGTE EN BREEDTE AANPASSEN 

Bij Aanpassen aan pagina kun je aangeven op hoeveel pagina’s afgedrukt wordt (de schaal wordt dan verkleind, 
dus het blad wordt verkleind). 

Of je kunt bij Breedte en Hoogte het aantal pagina´s opgeven.  

 

WERKWIJZE 

• Open het blad BLOKKEREN 

• Klik rechts onderin het scherm op de knop Pagina-eindevoorbeeld  

• Ga naar het tabblad Pagina-Indeling in de groep Aanpassen aan pagina 

• Selecteer bij Breedte 2 pagina’s 

• Selecteer bij Hoogte 9 pagina’s 

• Om het weer normaal te krijgen, klik je op pijltje naast 2 pagina’s en kies je voor Automatisch 

• Dit geldt ook voor de Hoogte 

• Klik rechtsonder op de knop Normaal om weer terug te keren in de Normale weergave 

6.6 KOPTEKST/VOETTEKST 

 

 

WERKWIJZE 

• Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Tekst, op Kop- en voettekst 

• Hulpmiddelen Voor Kop- En Voettekst verschijnt voor meer opties voor kop- en voetteksten 

• Klik in het linker vak en selecteer de knop Bestandsnaam en/of Bladnaam 

• Klik in het middenvak en typ daar de naam van je bedrijf 

• Klik in het rechter vak en selecteer de knop Huidige datum 

• Om naar de voettekst te gaan klik links op de knop Voettekst 

• Klik in het middenvak en selecteer de knop Paginanummer 

• Om Kop- en Voettekst te sluiten: klik in je blad en klik rechtsonder op Normaal 

6.7 GROEPEREN 

Wil je Kop- en voetteksten in meerdere bladen tegelijk instellen dan moet je eerst de bladeren Groeperen: 

WERKWIJZE 

• Klik onderin om de naam van het blad BIER 

• Houd de Ctrl-toets vast en klik op het andere blad BLOKKEREN 

• Beide bladen zijn nu wit geworden en boven in het scherm zie je staan Groep 
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•    
• Als je een Kop- en voettekst invoegt komt die op alle bladen te staan. 

• Vergeet niet weer de groep op te heffen en dat doe je door op een van de andere balden te klikken. De kleur 
wit zal verdwenen zijn en het woordje Groep bovenin je scherm is ook verdwenen. 

6.8  AFDRUKTITELS AANGEVEN 

Als je een document van meerdere pagina’s gaat afdrukken is het overzichtelijk als de eerste rijen met de veld-
namen bovenaan elke pagina komen. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad BIER  

• Klik op het tabblad Pagina-Indeling in de groep Pagina-instelling 

• Klik op de knop Titels afdrukken 

•  
• Klik in het vak bij Titels afdrukken, Rijen bovenaan op elke pagina  

•  
• Klik in rij 1 

• Klik op OK 

• Bekijk de verschillende bladzijdes in het Afdrukvoorbeeld 

6.9 TITELS BLOKKEREN 

Titels blokkeren wordt gebruikt wanneer het blad zo groot is dat als je naar beneden of naar rechts scrolt, de 
veldrijnamen of de kolomtitels niet meer zichtbaar zijn. 

WERKWIJZE  

• Ga naar het blad BLOKKEREN  

• Ga staan op cel D3 om de eerste 2 rijen en de eerste 3 kolommen te blokkeren 

• Ga naar het tabblad Beeld, de groep Venster en klik op Blokkeren 

• Kies Titels blokkeren 

•  
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• Om op te heffen kies voor Titel blokkering opheffen 

• Sluit de werkmap 
 

 


