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1 EXCEL OPMAAK 

1.1 OPMAAK ALS 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. 

WERKWIJZE 

• De NIEUWE map staat nog open 

• Selecteer A1 tot en met D4 

• Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen op Opmaken als Tabel 

• Selecteer de gewenste opmaak 

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

•  
• Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen  

• Klik links in de groep Eigenschappen onder Tabelnaam en typ de naam REGIO-OMZET in 

• Zet een vinkje bij  

•  
• Typ in cel A1 NOORD, in B1 OOST, in C1 ZUID en in D1 WEST 

• Typ in de cellen de getallen zoals hierboven staat 

• Ga naar cel D4 en druk op de Tab-toets, er komt een nieuwe rij in de tabel, vul deze in met getallen zoals 

hiernaast staat en merk op dat de formules automatisch mee veranderen 

• Klik in cel B6 en klik op het pijltje in de cel en kies voor GEMIDDELDE 

• Gebruik de vulgreep om de formules naar rechts te kopiëren 

• Ga naar cel E1 en typ TOTAAL en druk op de Enter-toets en er wordt een nieuwe kolom bijgemaakt 

• Klik op de AutoSom in cel E1 en druk op de Enter-toets, de formule wordt automatisch naar beneden geko-

pieerd 

• Sluit de map 
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1.1.1 EEN TABEL MAKEN VAN BESTAANDE GEGEVENS 

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

 

WERKWIJZE 

• Open de map OPMAKEN en ga naar het blad GEAVANCEERD 

• Ga naar cel C2 en gebruik de vulgreep voor de overige kwartalen 

• Selecteer cel A2 tot en met G209 (Ctrl+Shift+pijltjes-toets naar rechts en naar beneden) 

Of 

• Voeg een lege rij in onder de titel JAAROMZET en selecteer de tabel met de toetscombinatie Ctrl+* 

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

• Zet een vinkje bij Mijn tabel bevat kopteksten 

• Het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen verschijnt 

• Klik links in de groep Eigenschappen onder Tabelnaam en typ de naam JAAROMZET in 

•  
• Om de tabel snel te kunnen selecteren klik je in de formulebalk op het pijltje naast het celadres en selecteer 

je de naam van de tabel, in dit geval JAAROMZET, de tabel wordt nu automatisch geselecteerd  

•  
• Ga naar cel G3 en klik op de AutoSom en merk op dat alle TOTALEN in kolom G ingevuld worden 

• Vink de Totaalrij aan  

• Bereken in cel C210 het GEMIDDELDE en kopieer de formule naar rechts 

• Selecteer cel C2 tot en met F2 en kies op het tabblad Start, in de groep Uitlijning voor de knop Afdrukstand 

en Tekst omhoog draaien 

•  
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•  
• Selecteer cel A1 tot en met G1 en kies op het tabblad Start, in de groep Uitlijning voor de knop Samenvoegen 

en centreren en kies bij Celstijlen een stijl 

• Selecteer alle getallen en kies op het tabblad Start, in de groep Getal voor de knop Financiële getalnotatie  

•   
• Selecteer I2 tot en met J4 en kies voor Samenvoegen, een Celstijl en voor Midden uitlijnen 

• Selecteer I5 tot en met I11 en kies een Celstijl 

• Selecteer cel J4 en selecteer de formule MAX van het Totaal 

• Maak ook de rest van de formules zoals in het werkblad is aangegeven 

•  

1.1.2 FORMULES IN EEN TABEL 

Binnen een tabel worden formules direct automatisch doorgevoerd. 

Geef je daarnaast in de opmaak ook aan dat er een Totaalrij is dan zal Excel in die cellen je de mogelijkheid geven 
om een Gemiddelde, Som of ander formule te maken als een subtotaal. Daardoor is het mogelijk om een formule 
in een gefilterde lijst te gebruiken. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad FORMULES  

• Selecteer de cellen en geef een Tabelopmaak 

• Geef de tabel de naam BALSPELEN 

• Klik in cel F2 en maak een Totaal 

• Zodra je op ENTER drukt wordt de formule naar beneden doorgevoerd 

• Selecteer de tabel door het Naamvak BALSPELEN te selecteren 

•  

•  
• Ga naar het tabblad Ontwerpen en vink de Totaalrij aan en eventueel Eerste kolom en zorg ook dat de 

Filterknop aan staat 
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• Klik in cel A6 en typ het woord GEMIDDELD 

• Selecteer in cel B6 de formule Gemiddelde en gebruik de vulgreep om de formule naar rechts te kopiëren 

• Klik op het filterpijltje in cel B1 en selecteer de PUPILLEN en de JUNIOREN en zie dat het gemiddelde auto-

matisch aangepast wordt 

1.1.3 RECORD TOEVOEGEN IN EEN TABEL 

• Ga in de laatste cel staan boven de Totaalrij en druk op de Tab-toets 

• Om meerdere rijen in één keer toe te voegen selecteer meerdere rijen en ga naar het tabblad Start en klik 

rechts op de knop Invoegen 

1.1.4 TABEL CONVERTEREN NAAR EEN GEWOON BEREIK 

Soms is het nodig om een tabel te converteren naar een gewoon bereik bijvoorbeeld als je wilt werken met 
Subtotalen per product. 

• Ga in de tabel staan en ga naar het tabblad Ontwerpen 

• Klik op de knop Converteren naar bereik 

•  

1.2 CELSTIJLEN 

Celstijlen is een kant en klare opmaak. 

Als je vaak gebruik maakt van een bepaalde opmaak dan is het handig om een Celstijl aan te maken of aan te 
passen.  

1.2.1 CELSTIJL TOEPASSEN 

 

WERKWIJZE 

• Open de map OPMAKEN en ga naar het blad CELSTIJL  

•  Selecteer cel B1 tot en met E1  

• Ga naar het tabblad Start en de groep Stijlen en kies voor Celstijlen 
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• Je ziet meteen (al voor je klikt) het effect op de geselecteerde cellen 

• Kies bij Celstijlen voor KOP3 

• Selecteer cel B2 tot en met E5 

• Kies bij Celstijlen voor INVOER 

• Selecteer cel A6 tot en met E6 en kies Celstijl CONTROLECEL 

1.2.2 ZELF EEN STIJL AANMAKEN 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad HUISSTIJL  

• Selecteer cel A1 tot en met N1 

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

• Geef de stijl de naam TITEL BOVEN TABEL 

•  
• Klik op de knop Opmaak om de opmaak aan te passen 

• Kies voor de opmaak: Verticaal centreren, Lettergrootte 16 pt, Arial, een Boven en een Onderrand, een 

Opvulkleur 

• Klik op OK, je eigen stijl is terug te vinden onder Celstijlen 

• Om de Celstijl achteraf te wijzigen: Ga naar het tabblad Start, groep Stijlen, kies voor Celstijlen 

• Klik met de rechtermuisknop op de Celstijl TITEL BOVEN TABEL 

•  
• Kies voor Wijzigen 

• Kies voor andere Opvulkleur en klik op OK 

• Klik in cel A3 

• Maak een Celstijl en noem die KOLOMKOP 

• Geef als opmaak mee: vette groene rand boven en een rand onder, opvulkleur lichtgroen, lettertype vet, 

horizontaal en verticaal gecentreerd 

• Selecteer de cellen A3 tot en met N3 

• Geef deze cellen de Celstijl KOLOMKOP 

• Verander de Celstijl zodanig dat de achtergrondkleur lichtgeel wordt 

• Je ziet nu dat alle cellen direct dezelfde opmaak krijgen 
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1.2.3 STIJLEN SAMENVOEGEN 

Celstijlen worden opgeslagen in de map Standaard zijn ze dus niet beschikbaar in een andere map. Je kunt stijlen 
samenvoegen vanuit een ander bestand. 

WERKWIJZE 

• Open een nieuwe Map naast het huidige bestand met je zojuist aangemaakte Celstijl 

• Ga naar het tabblad Start, naar Celstijlen 

• Kies voor Samenvoegen  

• Selecteer de map OPMAKEN, klik op Ok en Ja 

• Bij Celstijlen, Aangepast vind je de eigen gemaakte Celstijlen terug 

1.3 EIGEN TABELSTIJL 

Standaard heeft Microsoft een aantal tabellen. Het is ook mogelijk om je eigen huisstijl tabel te maken. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad HUISSTIJL en selecteer cel A3 tot en met N8 

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

• Kies voor Nieuwe tabelstijl, vervolgens geef je er de Naam aan van bijvoorbeeld je BEDRIJF 

•  

•  
• Selecteer het Tabelelement, Eerste kolomstreep (1) en klik op de knop Opmaak om het de gewenste op-

maak te geven 

• Doe dat ook voor de Eerste kolom, de Veldnamenrij en Totaalrij 

• Zet linksonder in het scherm een vinkje bij Instellen als standaard snelle stijl indien het voor meerdere ta-

bellen in dit document gebruikt moet worden 

• Klik op Ok 

•  
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• Klik weer op Opmaken als tabel  

• Je ziet nu helemaal bovenaan je eigen ontwerp staan, selecteer deze 

• Het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen wordt nu actief en selecteer in de groep Opties voor tabelstijlen 

de gewenste opties om alle effecten te kunnen zien 

• Om de opmaak van de huisstijl tabel achteraf aan te passen, klik je met de rechtermuisknop op de tabel-

opmaak (2) en kies je voor Wijzigen 

Aangepaste tabelstijlen worden alleen opgeslagen in de huidige map en zijn dus niet beschikbaar in andere map-
pen. 

1.4 VOORWAARDELIJKE OPMAAK 

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

1.4.1 MARKERINGSREGELS VOOR CELLEN 

Hiermee kunnen getallen, data, teksten en dubbele waarden een markering (opmaak) krijgen.  

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad VOORWAARDELIJK  

• Maak het op als Tabel, vink de TOTAAL rij aan en kies bij Stijlen voor Tabellen voor licht  

• 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  

• Selecteer Een datum op of in en laat de data van de Laatste maand lichtrode opvulling met donkerrode tekst 

kleuren  

• Selecteer de kolom DVD en markeer de dubbele waarden  

• Selecteer de kolom LEEFTIJD 

• 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 

1.4.2 REGELS WISSEN 

Om een regel te wissen: 

WERKWIJZE 

• Selecteer de kolom LEEFTIJD 

• 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 werkblad of voor Regels wissen uit geselecteerde cellen  
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1.4.3 KLEUREN INSTELLEN OP BASIS VAN MEERDERE REGELS 

WERKWIJZE 

• Selecteer de kolom LEEFTIJD 

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

• Kies Regels beheren  

• Kies Nieuwe regel  

• Kies voor Alleen cellen opmaken met 

• Kies voor Celwaarde, kleiner dan, 12 

• 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 leeftijden hoger dan 24 blauw kleuren 

• Kies nogmaals voor Nieuwe regel 

• Geef de leeftijden tussen de 18 en 22 een groene kleur  

1.4.4 GEGEVENSBALK EN PICTOGRAMMEN 

De lengte van een gegevensbalk geeft de waarde in een cel weer. Een langere balk geeft dus een hogere waarde 
aan. De Pictogrammen geven een bepaalde waarde weer zoals bijvoorbeeld, de laagste 1/3, de middelste 1/3 en 
de hoogste 1/3. 

WERKWIJZE 

• Selecteer de kolom PRIJS 

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

• Ga naar Gegevensbalken 

• Kies één van de kleuren 

• Wis de regel 

• Selecteer de kolom PRIJS 

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

• Ga naar Pictogrammenseries 

• Kies de drie pijlen 

• Ga naar Regels beheren, selecteer de regel met de pictogrammen ne kies voor Regel bewerken 

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

•   
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1.4.5 DUBBELE WAARDEN MARKEREN EN VERWIJDEREN 

Dubbele waarden kunnen heel makkelijk verwijderd worden met de knop Duplicaten verwijderen: 

• Ga naar het blad VOORWAARDELIJK 

• Ga naar het tabblad Gegevens en klik op de knop Duplicaten verwijderen 

•  
• Klik op de knop Alle selecties opheffen indien je zelf wilt aangeven welke velden gecontroleerd moeten 

worden, laat je alles aangevinkt staan dan gaat het dus om 100% identieke records 

•  
 

Het vervelende is dat je niet ziet welke records er verwijderd zijn en om die reden kun je ook gebruik maken van 
Voorwaardelijke opmaak om inzichtelijk te maken welke records meerdere keren voorkomt. 

• Selecteer de kolom van de DVD 

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

• Kies bij Markeringsregels voor cellen voor Dubbele waarden 

• Nu heb je een overzicht van welke records meerdere keren voorkomt en kun je eventueel via Duplicaten 

verwijderen de records verwijderen 

1.4.6 VOORWAARDELIJKE FORMULES TOEPASSEN 

Het is ook mogelijk om de opmaak afhankelijk te maken van een formule.  

Aandachtspunten bij gebruik formules: 

• Ook hier beginnen formules met een = teken 

• Complexe formules kun je beter eerst maken in een werkblad en deze later kopiëren uit de formulebalk en 
plakken in de voorwaardelijke opmaak 

• De formule die je ziet bij voorwaardelijk opmaak geldt voor de EERSTE cel in de selectie! In dit voorbeeld cel 
A1. Vanaf dit punt wordt de formule automatisch gekopieerd over de rest van de selectie. Let hierbij op de 
$ tekens in de formule. Ook hier gelden dezelfde regels als bij gewone formules 

• Ook voorwaardelijke opmaak kan je met de kwast kopiëren 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad DATA 

• Selecteer cel A1 tot en met A40 (Ctrl+Shift+pijltjes toets naar beneden) 

• Ga naar het tabblad Start, de groep Stijlen en klik op de knop Voorwaardelijke opmaak 

• Klik op de knop Nieuwe regel  
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• Kies bij Selecteer een type regel voor Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opge-

maakt 

• Om alle dinsdagen (is de 3e dag van de week) te markeren gebruik je de formule =weekdag(a1)=3 

• Klik op de knop Opmaak en kies een blauwe opvulling met witte letters 

•  
• De functie WEEKDAG geeft een getal van 1 (zondag) tot 7 (zaterdag) 

• De derde dagen van de week (dinsdag) hebben nu een opvulling 

• Ga naar het blad FACTUREN 

• Selecteer G2 tot en met G24 

• Pas een Voorwaardelijke Opmaak toe met een formule die de rijen oranje kleurt in de kolom van FACTUUR-

DATUM als er meer dan 30 dagen verlopen zijn.  

Wil je dat een hele regel de kleur krijgt dan maak je de eerste kolom absoluut met $ 

• De functie VANDAAG() geeft de huidige datum en die wordt automatisch bijgewerkt
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2 ABSOLUTE VERWIJZINGEN 

Met het kopiëren van formules veranderen de celverwijzingen ook. Dit noem je relatief kopiëren en is de stan-
daardmethode 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. 

Als een formule naar beneden wordt gekopieerd maar één 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. Druk je nogmaals op de F4 toets dan wordt alleen de rij absoluut gemaakt en druk je 
nogmaals op de F4 toets dan wordt de kolom absoluut gemaakt. 

WERKWIJZE 

• Open de map VERWIJZING en ga naar het blad MAANDOMZET  

• Ga naar cel C4, typ in deze cel =, klik op cel B4 (dit is een relatieve celverwijzing) klik op *, klik vervolgens op 

cel L2 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 

• Maak ook voor de overige weken de juiste formules 

•  
• Ga naar het blad ENQUÊTE en maak in cel C3 een SOM 

• Maak in cel E3 de juiste formule met een absolute kolomverwijzing naar kolom C, dit doe je door meerdere 

keren op de F4 toets te drukken 

• Ga naar het blad PLANTEN en maak de juiste formule met een absolute kolomverwijzing en een absolute 

rijverwijzing 
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•  
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3 GRAFIEKEN 

Grafieken maak je het handigst door eerst de gegevens te selecteren en vervolgens te kiezen voor een grafiek-
type op het tabblad Invoegen. Je ziet dat er meteen een kant en klare grafiek geplaatst wordt.  

Zorg dat de gegevens aaneengesloten op het werkblad staan met duidelijke omschrijvingen in de eerste kolom 
en in de eerste rij. Op deze manier kost het de minste moeite om een grafiek te maken. 

Achteraf kun je alle onderdelen van een grafiek veranderen door de knoppen aan de rechterkant van de grafiek 
of door in het lint bij Hulpmiddelen voor grafieken de juiste keuze te maken. 

WERKWIJZE  

• Open de map GRAFIEKEN en ga naar blad FRISDRANK 

• Selecteer de tabel A3 tot en met E6 

• Ga naar het tabblad Invoegen 

• Kies voor Aanbevolen grafieken, hier kan je kiezen uit verschillende grafieken die geschikt zijn voor je gege-

vens 

•  
• Er wordt meteen een grafiek gemaakt en er wordt een nieuw tabblad geopend Hulpmiddelen voor grafieken 

met 2 tabbladen; Ontwerpen en Indeling 

•  
• Grafieken kun je snel aanpassen met de knoppen naast de grafiek: GRAFIEKELEMENTEN, Stijl en Kleur, 

Waarden en Namen 

•    
• Klik op het pijltje achter Astitels en zet een vinkje Primair verticaal en typ de tekst “Omzet in Euro” 

• Vink bij GRAFIEKELEMENTEN de Gegevenslabels aan 

• Selecteer bij Stijl de laatste Stijl 8 

• Klik op de knop Kleur en selecteer Kleur 2 
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3.1 GRAFIEK ONTWERPEN 

Achteraf kun je alle onderdelen wijzigen. De wijzigingen breng je aan met de knoppen aan de rechterkant van de 
grafiek of met de tabbladen Ontwerpen en Indeling. 

 

Grafiek onderdeel toevoegen (of achteraf wijzigen): Assen, Astitels, Grafiektitel, Gegevens labels, Rasterlijnen, 
Legenda en Trendlijn. Achter elk onderdeel zit een pijltje met meer opties en bij Meer opties voor …………… vind 
je nóg meer opties 

 
Snelle indeling: hier kun je de positie van de legenda, de rasterlijnen, afstanden tussen kolommen, titels, waar-
den en dergelijke aanpassen 

 
Grafiekstijlen: hier kun je verschillende kleuren en effecten van de staven kiezen 

  
Rijen/kolommen omdraaien hier kan de X as en de Y as verwisseld worden en ook kunnen andere gegevens 
geselecteerd worden 
Gegevens selecteren: hier kan je meer of minder gegevens selecteren maar in de grafiek kan dat ook door met 
de blauwe vulgreep te slepen. Deze is zichtbaar op het werkblad als de grafiek geselecteerd is 
Ander grafiektype: hier kun je achteraf een ander type grafiek kiezen. Ook kun je een eigen grafiek met alle 
opmaak kenmerken opslaan als een sjabloon (rechtermuisknop op grafiek). Deze kun je later gebruiken als je 
voor een ander grafiektype kiest. De sjablonen staan bovenin de lijst 
Grafiek verplaatsen: Hier bepaal je de locatie van de grafiek. Een grafiek kan geplaatst worden op een apart 
grafiekblad of als object bovenop een bestaand werkblad 
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WERKWIJZE 

• Selecteer de grafiek die je net hebt gemaakt  

• Kies in het tabblad Ontwerpen bij Grafiekonderdeel toevoegen voor Trendlijn, Lineair (dit kan alleen bij een 

2D grafiek) en kies voor Cola 

• Klik op de knop Snelle indeling en kies voor Indeling 2 

• Klik eenmaal op de Grafiektitel en typ een = en klik op cel A1 en druk op de Enter-toets 

• Selecteer bij Grafiekstijlen, Stijl 8 

• Klik in de groep Gegevens, op de knop Rijen/kolommen omdraaien, nu staan de producten op de X-as in 

plaats van de Kwartalen 

• Klik op de knop Gegevens selecteren en selecteer cel A3 tot en met D6 

• Kies bij Ander grafiektype voor de 3D gestapelde kolom 

•  

3.2 GRAFIEK INDELING 

 

Op het tabblad Indeling kun je onder andere Tekstvakken en vormen invoegen en opmaken. 

WERKWIJZE 

• Selecteer de grafiek en ga naar het tabblad Indeling 

• Kies bij de groep Vormen Invoegen voor Tekstvak en teken linksonder in het grafiek gebied een Tekstvak en 

typ “2016” 

• Selecteer de Grafiektitel en kies een Stijl voor WordArt 

• Klik in de getallen en selecteer linksboven op de knop Selectie opmaken 

• Er wordt nu aan de rechterkant een scherm geopend en klik op de knop NOTATIE 

• Kies bij Categorie voor Valuta en geef aan 0 Decimalen 

•  
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3.3 GRAFIEKFILTERS 

Met grafiekfilters kun je direct gegevens weglaten. De grafiekfilter vind je naast de grafiek. 

  

 

WERKWIJZE 

• Klik op het filter aan de rechterkant van de grafiek op het filter 

• Selecteer de onderdelen die je wilt zien 

• Klik op Toepassen 

• Vink alle onderdelen weer aan 

3.4 STANDAARD GRAFIEK INSTELLEN 

Als je heel vaak van een bepaalde grafiek gebruik wilt maken dan is het handig om die grafiek op te slaan als 
sjabloon. 

WERKWIJZE 

• Selecteer de grafiek die je net gemaakt hebt want die gaan we opslaan als Sjabloon 

• Klik met de rechtermuisknop op de grafiek 

• Selecteer Opslaan als sjabloon (De grafiek wordt opgeslagen als grafieksjabloon (*.CRTX) in de map \\Appdata\Roaming\Mi-

crosoft\Templates\Charts) 

•  
• Vul achter Bestandsnaam een naam voor de type grafiek 

• Klik op Opslaan 

file://///Appdata/Roaming/Microsoft/Templates/Charts
file://///Appdata/Roaming/Microsoft/Templates/Charts
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•  

• Verwijder de grafiek die je net gemaakt hebt 

• Selecteer de gegevens waarvan je een nieuwe grafiek wilt maken 

• Ga naar het tabblad Invoegen, groep Grafieken  

• Klik op de knop Aanbevolen grafieken 

• Klik op het tabblad Alle grafieken 

• Selecteer de map Sjablonen en klik op je sjabloon 

3.5 MEER GRAFIEKEN 

Onderdelen van een grafiek kun je achteraf wijzigen door de knoppen naast de grafiek te selecteren of door op 
het betreffende onderdeel met je rechtermuisknop te klikken. Op de verschillende plaatsen krijg je het juiste 
snelmenu. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad OMZET en selecteer cel B3 tot en met E10 

• Ga naar het tabblad Invoegen en kies voor een 100% gestapelde 3D  staaf 

• Wijzig de Kleur en de Grafiekstijl 

•  

• Ga naar het blad CIRKEL en selecteer cel B4 tot en met C9 

• Ga naar het tabblad Invoegen en kies voor 3D Cirkel 

• Ga naar het tabblad Ontwerpen en kies bij Snelle indeling voor Indeling 1 

• Kies een andere Kleur 

• Kies bij Grafiekstijlen voor Stijl 10 

• Selecteer de Gegevenslabels en kies bij Opties voor labels voor Einde buitenkant 
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•  

•  
• Om één punt eruit te lichten, klik je op de cirkel en vervolgens klik je nogmaals op de punt (zodat je één punt 

geselecteerd hebt) van de 22% en sleep je hem naar buiten 

• Klik met rechtermuisknop op een lege plek op de grafiek en kies voor 3D draaiing 

• Geef de Y-as een draaiing van 500 

• Ga naar het blad PRIJSVERLOOP en maak een Lijngrafiek, doe dit bij Aanbevolen grafieken anders worden 

de weeknummers niet goed meegenomen 

•  
• Kies Grafiekstijl 2 

• Wijzig de kleur van de Gegevenslabels van de IJsbergsla (kies voor Opvulling, effen want dan pas kan je de kleur wijzigen) 
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3.6 COMBINATIEGRAFIEKEN 

Je kunt ook twee verschillende typen grafieken gebruiken met twee assen, die verschillende waarden vertegen-
woordigen. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad 2-ASSEN  

• Selecteer A2 tot en met C14 

• Ga naar het tabblad Invoegen en kies voor Aanbevolen grafieken 

• Klik vervolgens op het tabje Alle grafieken 

• Kies linksonder voor Combinatie 

•  

• Zet een vinkje bij de Secundaire as van Temperatuur  

• Om de kolommen aaneensluitend selecteer de staven en kies je voor Gegevensreeks opmaken  

•  
• Kies bij Breedte tussenruimte voor 0% 
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•   

3.7 WATERVAL 

Nieuw 

Een watervalgrafiek laat een voorlopig totaal zien terwijl er waarden worden opgeteld of afgetrokken. Dit type 
grafiek is handig om inzicht te krijgen in de manier waarop een beginwaarde wordt beïnvloed door een reeks 
positieve en negatieve waarden. 

De kolommen hebben elk een eigen kleur, zodat positieve en negatieve getallen gemakkelijk uit elkaar te houden 
zijn.  

Een waterval grafiek heeft altijd een Startpunt. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad WATERVAL 

• Bereken in cel B15 het Eindtotaal 

• Selecteer cel A2 tot en met B15 

• Ga naar Invoegen en kies de grafiek Waterval  

•  
• Ga naar het blad Productiekosten 

• En maak onderstaande grafiek 
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•  

3.8 PROGNOSE 

Nieuw 

In deze versie is de functie voorspellen uitgebreid en kan je met een klik een prognose maken. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad PROGNOSE 

• Selecteer de gegevens met de toetscombinatie Ctrl+* 

• Ga naar Gegevens en kies rechtsboven voor Voorspellingblad 

•  
• Je krijgt nu een nieuw blad met een tabel en een grafiek die verschillende opties laat zien 

•  
• Vul wat koersen in cel B14 tot en met B17 en bekijk de wijzigingen in de grafiek 
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3.9 SPARKLINES 

Een Sparkline is een zeer kleine grafiek in de achtergrond van een cel. Sparklines gebruik je om trends in een 
reeks waarden aan te geven, zoals jaarlijkse stijgingen of om maximum- en minimumwaarden te markeren. Plaats 
een Sparkline dichtbij de gegevens voor het optimale effect. 

 

   

  

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad SPARKLINES en klik op cel N3 

• Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Sparklines op Lijn 

• Selecteer cel B3 tot en met M3 en klik op OK 

• Er verschijnt Hulpmiddelen voor Sparklines, Ontwerpen 

• Zet een vinkje bij Laagste punt en kies een andere Stijl 

• Kies bij Sparkline kleur voor Lijndikte 3 pt 

• Om een Sparkline te wissen kies je op het tabblad Hulpmiddelen voor Sparklines voor Wissen 

• Ga naar cel N5 en ga naar het tabblad Invoegen en kies in de groep Sparklines voor Winst/verlies 

• Selecteer cel B5 tot en met M5 en klik op OK 

•  Kies bij Stijl voor rood voor verlies en groen voor winst en geef een opvulkleur 

• Typ de tekst WINST/VERLIES OVER 2016,  

•  
• Ga naar cel N9 en ga naar het tabblad Invoegen en kies in de groep Sparklines voor Kolom 

• Selecteer bij gegevensbereik cel J9 tot en met M9 en klik op OK 

• Vink Hoogste punt en Laagste punt aan 

• Kies bij Stijl voor rood voor verlies en groen voor winst en geef een opvulkleur 

• Gebruik de vulgreep om de Sparklines te kopiëren 

•  
• Sluit de map 

Winst/Verlies 2016
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4 SNELLE ANALYSE 

Het analyseren van gegevens duurde altijd vrij lang, maar nu kun je dit nu in enkele stappen doen. Je kunt direct 
verschillende typen grafieken maken, of Sparklines toevoegen.  

Je kunt ook een Tabelstijl toepassen, Draaitabellen, snel Totalen invoegen en Voorwaardelijke opmaak toepas-
sen. 

WERKWIJZE 

• Open de map ANALYSE en het blad OMZET 

• Selecteer de cellen met de gegevens die je wilt analyseren; B3 tot en met E10 (denk aan Ctrl+*) 

• Klik op de knop Snelle analyse die rechtsonder van de geselecteerde gegevens wordt weerge-

geven (of druk op Ctrl + Q) 

• Klik op Opmaak, daaronder verschijnen de opmaak mogelijkheden, waarbij je meteen een preview krijgt als 

je er met de muis overheen beweegt 

• Om de gewenste opmaak toe te passen klik je op bijvoorbeeld Gegevensbalken  

•  
• Om de opmaak weer te wissen kies je voor de laatste knop Opmaak wissen 

• Klik nu op Grafieken om de gegevens weer te geven in een grafiek. 

•  
• Afhankelijk van de gegevens die je hebt geselecteerd krijg je een ander overzicht. Ga nu naar het blad CIRKEL 

en selecteer de gegevens en merk op dat je nu andere grafieken te zien krijgt 

•  
• Als de gewenste grafiek er niet bij staat, klik je op Meer grafieken 

• Selecteer het blad OMZET 

• Klik nu op Totalen, hiermee kun je berekeningen maken voor getallen in kolommen en rijen 
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•  
• Kies een optie of wijs de verschillende opties aan om voorbeelden van deze opties weer te geven 

• Met Voorlopig totaal voeg je bijvoorbeeld een totaal in dat toeneemt naarmate er items worden toegevoegd 

aan je gegevens 

• Klik op de kleine zwarte pijlen rechts en links om extra opties weer te geven, blauwe kleuren geven de Som, 

Gemiddelde etc. aan van de gegevens erboven. De oranje kleuren geven de Som, Gemiddelde etc. aan van 

de gegevens links 

• Ga naar het blad MANVROUW en selecteer de hele tabel met de toets combinatie CTRL+* 

• Klik nu op Tabellen, hier kun je de gegevens opmaken als Tabel of een Draaitabel invoegen. Als je de ge-

wenste Stijl niet ziet, klik je op Meer.  

•  

• Ga naar het blad WINST en selecteer de cellen A2 tot en met E6 

• Klik nu op Sparklines, dit zijn kleine grafieken die je naast de gegevens kun weergeven 

• Bekijk de verschillende type Sparklines 

4.1 GEGEVENS IMPORTEREN 

Nieuw 

In deze versie kun je gegevens vanuit een website makkelijk inlezen in Excel en vervolgens verder verwerken met 
bijvoorbeeld de Snelle Analyse. 

WERKWIJZE 

• Open een NIEUWE werkmap 

• Ga naar Google en typ in wereldbevolking en ga naar Wikipedia 

• Selecteer de URL boven in de werkbalk en kopieer deze 

• Ga weer terug naar Excel en ga naar het tabblad Gegevens 

• Kies voor Van het web 

•  
• Plak de URL in het venster 
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•  
• Selecteer bijvoorbeeld de tabel Bevolkingsontwikkeling en klik op Laden 

•  
• Bekijk de mogelijkheden met de knop Snelle Analyse 

• Met de knop Vernieuwen op het tabblad Gegevens wordt er opnieuw verbinding gemaakt en worden de 

gegevens vernieuwd 
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5 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 lijstteken naast de knop . Andere functies staan onder de knop . 

Een overzicht van alle functies per categorie vind je op het tabblad Formules. 

5.1 CELLEN EEN NAAM GEVEN 

Je kunt een cel of een cellen-bereik een naam geven. Deze naam kun je vervolgens in een formule gebruiken. 
Namen die verwijzen naar één cel hebben altijd een absolute celverwijzing. Als je gegevens opmaakt als een 
Tabel wordt er automatisch een naam toegekend aan de Tabel. 

 

WERKWIJZE 

• Open de map NAMEN en ga naar het blad TABEL 

• Selecteer de tabel en maak het op als een Tabel 

• Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen en verander de naam van de tabel in SCHOENEN 

•  
• Klik nu buiten de tabel en selecteer in het Naamvak SCHOENEN, je ziet nu dat de tabel geselecteerd wordt 

•  
• Ga naar het blad KORTING 

• Selecteer cel A2 tot en met B6 en ga naar het tabblad Formules 

• Klik op de knop Maken o.b.v. selectie en kies voor Linker kolom en klik op OK 

•  
• Ga naar cel B4 en typ een = in 

•  
• Ga naar het tabblad Formules en daar valt op dat de meeste knoppen niet actief zijn behalve Gebruiken in 

formule 
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• Selecteer Prijs, typ * en selecteer Aantal en bevestig de formule met Enter 

• Maak in cel B5 en B6 op dezelfde manier de juiste formule 

• Ga naar het blad MAANDOMZET 

• Selecteer de cellen A14 en B14 en kies voor Maken o.b.v. selectie en kies voor Linker kolom 

• Selecteer B3 tot en met B9 en kies voor Maken o.b.v. selectie en kies voor Bovenste rij en geef de cellen de 

naam WEEK1  

• Maak in cel C4 een formule die de BTW berekent in cel B4: =Week1*BTW 

• Kopieer de formule naar beneden met de Vulgreep 

• Doe dit ook voor de overige weken 

• Maak in cel B17 een formule die het gemiddelde berekent van WEEK1, gebruik hierbij de naam: =GEMID-

DELDE(WEEK1) 

• Doe dit ook voor de overige weken 

• Bereken in C17 en D17 de HOOGSTE en de LAAGSTE omzet  

• Om Namen te verwijderen:  

• Ga naar het tabblad Formules, groep Gedefinieerde namen, knop Namen Beheren 

• Selecteer de Naam en klik op Verwijderen en Sluiten 

• Sluit de map 

5.2 LOGISCHE FUNCTIES 

De logische functies staan op het tabblad Formules, in de groep Functiebibliotheek onder de knop Logisch.  

5.2.1 DE FUNCTIE ALS 

Met de ALS functie kun je controleren of er aan voorwaarden wordt voldaan. Je kunt op waardes en formules 
controleren. 

WERKWIJZE 

• Open de map FUNCTIES2 en open het blad UITSLAG  

• Ga naar cel H3 

• Ga naar het tabblad Formules, in de groep Functiebibliotheek en de knop Logisch en kies de ALS functie 

•  

•  
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• Geef bij Logische-test aan welke cel aan welke voorwaarde moet voldoen, in dit geval het Eindcijfer, dus cel 

G3 

• 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 “Her-

examen” 

• Klik op OK 

• Ga naar het blad UREN 

• Ga naar cel C4 en gebruik de vulgreep naar rechts om de dagen tot en met zaterdag te krijgen 

• Ga naar cel C10 en maak een SOM van de uren die op maandag gewerkt zijn en gebruik de vulgreep naar 

rechts om de formule tot en met cel J10 te kopiëren  

• Bereken in cel I5 het totaal aantal uur dat Riet gewerkt heeft in deze week 1 

• In kolom J moet een ALS functie komen, 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 typ je bij Waarde-als twee dubbele aanhalingstekens “”. Typ géén 

spatie want dan is de cel niet leeg en kunnen eventuele berekeningen die daarop volgen verkeerde uitkom-

sten geven 

• Hierboven zie je hoe de formule is opgebouwd 

• Ga naar het blad KORTING 

• Selecteer E3 tot en met F4, ga naar het tabblad Formules en kies voor Maken op basis van selectie 

• Vul in de blauwe cellen een ALS formule in 

•  

5.2.2 DE FUNCTIES SOM.ALS 

Deze functie berekent het totaal als aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad SOM.ALS 

• Ga naar cel i4 

• Ga naar het tabblad Formules, in de groep Functiebibliotheek en de knop Wiskunde en Trigonometrie en 

kies de SOM.ALS functie 

• Bereken de Som van het salaris van de directieleden 

•  
• Maak in de overige blauwe cellen de juiste formules 
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• Gebruik bij de laatste twee de formules SOMMEN.ALS 

•  
 

5.2.3 DE FUNCTIE ALS.FOUT 

Geeft een opgegeven tekst, als de formule een foutwaarde bevat. Als er geen fout in zit, dan wordt het antwoord 
van de formule weergegeven. Gebruik de functie ALS.FOUT voor het opsporen en oplossen van fouten in een 
formule. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad ALS.FOUT 

• Ga naar cel C2  

• Ga naar het tabblad Formules, in de groep Functiebibliotheek en de knop Logisch en kies ALS.FOUT 

 
• Vul bij Waarde de formule in, in dit geval A2/B2 

• Typ bij Waarde_indien_fout “Foutieve berekening” 

• Gebruik de vulgreep om de formule naar beneden te kopiëren  

5.2.4 DE FUNCTIES EN, OF EN NIET 

Als er meerdere voorwaarden zijn waaraan iets moet voldoen dan kun je de EN of OF functie gebruiken.  

• Bij de EN functie moet aan alle voorwaarden voldaan worden 

• Bij de OF functie moet aan minstens één van de voorwaarden worden voldaan 

• Bij de NIET functie moet aan géén van de voorwaarden worden voldaan, dus keert een vergelijking om die 
WAAR als resultaat geeft in ONWAAR 

WERKWIJZE  

• Ga naar het blad EN  

• Klik op cel D3 

• Kies uit de categorie Logisch de functie EN  

•  
• Geef bij Logische1 aan de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden, in dit geval de temperatuur 

moet boven de 150 zijn 

• Geef bij Logische2 aan de tweede voorwaarde waaraan voldaan moet worden, in dit geval de wind minder 

dan 4 

• Geef bij Logische3 aan de derde voorwaarde waaraan voldaan moet worden, in dit geval het aantal zonuren 

meer dan 5 
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• Ga naar het blad OF  

• Klik op cel D3 

• Kies uit de categorie Logisch de functie OF 

•  
• Geef bij Logische1 aan de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden, in dit geval de temperatuur 

moet boven de 180 zijn 

• Geef bij Logische2 aan de tweede voorwaarde waaraan voldaan moet worden, in dit geval de wind minder 

dan 3 

• Geef bij Logische3 aan de derde voorwaarde waaraan voldaan moet worden, in dit geval het aantal zonuren 

meer dan 4 

5.2.5 GENESTE FUNCTIES 

Functies die andere functie(s) bevatten zijn geneste functies. Bijvoorbeeld een ALS in een ALS functie of een EN 
in een ALS functie. 

WERKWIJZE  

• Open het blad GENEST  

• Ga naar cel H3 

• Kies uit de categorie Logisch de functie ALS 

• Ga in het veld staan van Logische test 

• Geef de logische test aan, in dit geval als het eindcijfer G3>=5,5 

• Vul de Waarde-als-waar in, in dit geval “Geslaagd” 

• Klik in het veld bij Waarde-als-onwaar 

• Klik links van de formulebalk op het pijltje naast ALS en klik vervolgens op ALS 

•  
• Er wordt nu een leeg ALS scherm getoond waar je een nieuwe functie kunt invoeren 

•  
• Geef weer de logische test aan, in dit geval als het eindcijfer G3<4 

• Vul de Waarde-als-waar, in dit geval als het eindcijfer lager is dan een 4 dan is die persoon “Gezakt” 

• Vul de Waarde-als-onwaar, in dit geval “Herexamen” 
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• Kopieer de functie naar beneden 

• Ga naar het blad GROEPEN en ga naar cel G3 

• Maak een geneste ALS functie; als de leeftijd kleiner is dan 14 dan behoort het tot categorie A, als de leeftijd 

kleiner is dan 18 dan behoort het tot de categorie B en anders tot de categorie C 

•  
• Ga naar het blad DOELSALDO en ga naar cel C2 

• Maak een geneste ALS functie 

•  
• Ga naar het blad EN 

• Vul in de groene cellen een geneste functie in waarbij je een EN functie in een ALS maakt om als antwoord 

te krijgen MOOI WEER of SLECHT WEER 

•  
• Selecteer eerst de functie ALS en bij logische test start je meteen de EN functie  

• Als je beide EN criteria in hebt gevuld klik je niet op OK maar klik je boven in de formulebalk achter de 

formule of achter het = teken op het woord ALS 

• Ga naar het blad OF 

• Vul in de groene cellen een geneste functie in waarbij je een OF functie in een ALS start om als antwoord te 

krijgen: “Buiten fietsen” of “Binnen bowlen” 

•  

5.3 STATISTISCHE FUNCTIES 

Er zijn verschillende telfuncties in Excel: 

• AANTAL telt de cellen waarin een getal staat 

• AANTAL LEGE CELLEN telt het aantal lege cellen in een bereik 

• AANTAL.ALS telt het aantal cellen dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet  

• AANTALARG telt het aantal cellen waar tekst in staat 

• AANTALLEN.ALS telt het aantallen uit meerdere bereiken 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad TELFUNCTIES en klik op cel J3 

• Klik op het tabblad Formules, klik op de knop Meer functies en kies voor Statistisch 



 Excel deel 2 2016 

36  Bakker Computer Opleidingen 

•  
• Selecteer de functie AANTAL en selecteer bij Waarde 1 de kolom ID (denk aan kleine zwarte pijltje boven de 

kolom of druk Ctrl+spatiebalk om de hele kolom in één keer te selecteren) en klik op OK 

• Ga naar cel J4 en kies de functie AANTALARG en selecteer de kolom Achternaam en klik op OK 

• Ga naar cel J5 en kies de functie AANTAL.ALS en selecteer de kolom Leeftijd, vul bij Criterium in <15 en klik 

op OK 

• Ga naar cel J6 en kies de functie AANTAL.ALS en selecteer nogmaals de kolom Leeftijd, vul bij Criterium in 

>=15 en klik op OK  

• Ga naar cel J7 en kies de functie AANTAL.ALS en selecteer de kolom Vegetariër, vul bij Criterium in “ja” en 

klik op OK  

• Ga naar cel J8 en kies de functie AANTAL.LEGE.CELLEN en selecteer de kolom Vegetariër en klik op OK  

• Ga naar cel J9 en kies de functie AANTAL.ALS en selecteer de kolom Opstapplaats en vul bij Criterium in 

“Groningen” en klik op OK 

• Ga naar cel J10 en kies de functie AANTAL.ALS en selecteer de kolom Opstapplaats en vul bij Criterium in 

“Amsterdam” en klik op OK 

• Ga naar cel J11 en kies de functie AANTAL.ALS en selecteer de kolom Opstapplaats en vul bij Criterium in 

“Utrecht” en klik op OK 

• Ga naar cel J12 en kies de functie AANTALLEN.ALS 

• Selecteer bij Criteriabereik1 de kolom Vegetariër en vul bij Criteria1 in “ja” en selecteer bij Criteriabereik2 

cel de kolom Opstapplaats en vul bij Criteria2 “Amsterdam” in  
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6 NIEUWE FUNCTIES IN EXCEL 2016 

Excel versie 2016 heeft vijf nieuwe functies;  

• MAX.ALS.VOORWAARDEN()   

• MIN.ALS.VOORWAARDEN() 

• ALS.VOORWAARDEN 

• TEKST.COMBINEREN() en TEKST.SAMENV()  

• SCHAKELEN() 

6.1 MAX.ALS.VOORWAARDEN 

De functie MAX.ALS.VOORWAARDEN heeft een hele lange naam maar het dekt wel goed de lading.  

Deze functie geeft de hoogste waarde aan als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Deze formule vind je niet onder de categorie Logisch maar moet je zoeken onder Functie Invoegen in de formu-

lebalk fx , bij de Categorie Alles. 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap FUNCTIES2 en ga naar het blad MAX.IN.ALS en klik op cel J10 

• Klik op de fx in de formulebalk en kies bij Categorie Alles 

• Selecteer de formule MAX.ALS.VOORWAARDEN 

• Bereken de hoogste salaris van de Directie 

•  

•  
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6.2 MIN.ALS.VOORWAARDEN 

De functie MIN.ALS.VOORWAARDEN geeft de laagste waarde aan als er aan bepaalde voorwaarden wordt vol-
daan. 

Ook deze formule vind je niet onder de categorie Logisch maar moet je zoeken onder Functie Invoegen in de 

formulebalk fx , bij de Categorie Alles. 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap FUNCTIES2 en ga naar het blad MAX.IN.ALS en klik op cel J13 

• Klik op de fx in de formulebalk en kies bij Categorie Alles 

• Selecteer de formule MIN.ALS.VOORWAARDEN 

• Bereken de laagste salaris van de Productie 

•  

6.3 ALS.VOORWAARDEN 

De functie ALS.VOORWAARDEN controleert of aan één of meer voorwaarden wordt voldaan en geeft als resultaat 
een waarde die overeenkomt met de eerste WAAR-voorwaarde.   

Deze functie zorgt ervoor dat in een aantal gevallen je geen geneste Als functie nodig hebt. 

En deze functie is makkelijker te maken en te lezen. 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap FUNCTIES2 en ga naar het blad GENEST en klik op cel J13 

• Je wilt bijvoorbeeld weten of een cursist “Geslaagd” is, “Gezakt” is of een “Herexamen“ heeft: 

• Als het eindcijfer >= 5,5 dan is de cursist "GESLAAGD" 

• Als het eindcijfer <4 dan is hij "GEZAKT" 

• Als het eindcijfer <5,5 dan heeft de cursist een "HEREXAMEN" 

•  
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6.4 TEKST.SAMENV() EN TEKST.COMBINEREN() 

Een veelgebruikte functie in Excel is TEKST.SAMENVOEGEN() waarbij tekst uit verschillende cellen samengevoegd 
wordt in 1 cel. De naam voor deze functie is gewijzigd in TEKST.SAMENV(), maar de werking is exact hetzelfde 
gebleven.  

De functie TEKST.SAMENV() voegt de tekst samen zonder scheidingstekens, tenzij je deze zelf steeds in de functie 
opgeeft. Wanneer de tekst steeds gescheiden moet worden met een scheidingsteken, is deze functie dus vrij 
bewerkelijk. Bovendien als er bijvoorbeeld geen Tussenvoegsel in de naam zit krijg je een spatie teveel die je er 
naderhand weer uit moet halen met de functie SPATIES.WISSEN. 

Met de nieuwe functie TEKST.COMBINEREN(scheidingsteken, lege_negeren, tekst1, [tekst2], …) wordt boven-
staande formule een stuk makkelijker omdat je maar 1 keer het scheidingsteken hoeft op te geven. Daarnaast 
kun je aangeven of lege cellen meegenomen moeten worden of niet. Zodat je niet achteraf ook nog de dubbele 
spaties moet wissen met de functie SPATIES.WISSEN. 

WERKWIJZE 

• Open de werkmap TEKSTFUNCTIES en ga naar het blad SAMENVOEGEN en voeg een lege kolom in na C 

• Klik op cel D2 en start de functie TEKST.COMBINEREN 

•  

6.5 SCHAKELEN()  

Met de functie SCHAKELEN() gaat het om het vergelijken van een lijst met waarden. 

Je geeft bijvoorbeeld aan in een cel een getal en door de functie SCHAKELEN vind Excel dan de bijbehorende 
waarde die je zelf hebt opgegeven. 

Je typt in cel A1 het getal 1 en je wilt dat 1 bijvoorbeeld zondag is, 2 maandag, 3 dinsdag etc. 

WERKWIJZE 

• Open een NIEUWE werkmap en ga naar cel A1 en typ daar het getal 2 

• Start in cel B1 de functie SCHAKELEN, deze kun je vinden bij de Categorie Alles 

•  

•  
• Typ nu in cel A1 het getal1 en in B1 zal nu “zondag” verschijnen 
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7 ZOEKFUNCTIES 

Er zijn verschillende zoekfuncties binnen Excel voorhanden waarvan dit de bekendste zijn: ZOEKEN, VERTICAAL 
ZOEKEN en HORIZONTAAL ZOEKEN. Verticaal zoeken wordt het meest gebruikt omdat lijsten meestal verticaal 
opgebouwd zijn. 

7.1 ZOEKEN EN VERVANGEN 

Om naar een bepaald woord te laten zoeken kun je gebruik maken van de functie ZOEKEN. Vervolgens kan het 
woord, de opmaak of het teken vervangen worden door een ander woord, een andere opmaak of een ander 
teken.   

WERKWIJZE 

• Open de map ZOEKEN, het blad SCHOENEN 

• Ga naar het tabblad Start, in de groep Bewerken, klik op Zoeken en selecteren, Vervangen 

•  
• Typ bij Zoeken naar het woord KLOMPEN 

• Typ bij Vervangen door het woord PUMPS  

• Klik op de knop Alles vervangen en klik vervolgens op de knop Sluiten 

• Ga weer naar Zoeken en selecteren, Vervangen  

• Zoek naar het woordje “blauw” (met kleine letters) en laat dat vervangen door Blauw (zet een vinkje bij 

Identieke hoofdletters/kleine letters), klik op de knop Opmaak en kies als opmaak een opvulling blauw met 

witte letters 

•  
• In de formule in kolom H is een foute verwijzing gemaakt. Selecteer kolom H en laat met zoeken en vervan-

gen de letter C vervangen door E 
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7.2 VERTICAAL ZOEKEN 

Met de functie VERT.ZOEKEN kun je snel naar bepaalde gegevens laten zoeken. Je typt bijvoorbeeld een artikel-
nummer in en vervolgens verschijnen de bijbehorende gegevens. 

WERKWIJZE 

•  Ga naar het blad WIJNEN en maak de gegevens op als tabel en noem de tabel WIJNEN  

• Ga naar cel B2 

• Ga naar het tabblad Formules en klik op het pijltje bij Zoeken en verwijzen en selecteer de functie VERT.ZOE-

KEN 

•  

•  
• Typ achter Zoekwaarde B1 

• Typ achter Tabelmatrix de naam van de tabel “wijnen”  

• Typ achter Kolomindex_getal het nummer van de Kolom waarin de waarden staan, om de naam van de wijn 

te vinden is dit kolom 2 

• Typ achter Benaderen ONWAAR als je alleen de exacte waarde wil vinden 

• Klik op Ok 

• Controleer het door een ander artikelnummer in cel B1 te typen bijvoorbeeld 20 

• We willen nu dat ook de prijs verschijnt in cel B3 

• Ga nu naar cel B3, kies weer voor de functie VERT.ZOEKEN 

• De Zoekwaarde is weer B1 en ook de Tabelmatrix is weer de tabel WIJNEN 

• De prijs staat in de 5e kolom dus het Kolomindex_getal is 5 en Benaderen is wederom ONWAAR 

• Kies voor OK 

• Controleer het door een ander artikelnummer in cel B1 te typen bijvoorbeeld 33  

• Ga naar het blad PRIJSLIJST, dit is een database waar alle wijnen op staan, op het volgende blad staat de 

factuur 

• Maak hier een tabel van en noem die PRIJSLIJST 

• Het artikelnummer staat in het blad FACTUUR, de omschrijving en de prijzen staan in het blad PRIJSLIJST 

• Ga naar cel B5 van het blad FACTUUR, kies voor de functie VERT.ZOEKEN en zoek de naam van de wijn op in 

het andere blad 

• Kies voor OK 
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•  
• Kopieer de formule naar beneden. 

• Gebruik ook VERT. ZOEKEN om in cel D5 van het blad FACTUUR de prijs te krijgen 

• Kopieer de formule naar beneden 

• Maak de factuur af, als het goed is dan is het eindbedrag € 481,95 

• Ga naar het blad WB2 en laat de complexnummers opzoeken in WB1 

• Ga naar het blad AFSTEMMEN  en onderzoek of de getallen in de eerste kolom ook voorkomen in de tweede 

kolom 

• Je kunt eventueel met een geneste ALS.FOUT de tekst N/B laten vervangen door een eigen tekst 

7.3 HORIZONTAAL ZOEKEN 

Werkt op bijna dezelfde manier als verticaal zoeken alleen staan de gegevens nu horizontaal gerangschikt. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad HORIZONTAAL  

• Ga naar cel C9 

• Klik op het tabblad Formules en klik op het pijltje bij Zoeken en verwijzen en selecteer de functie HORIZ.ZOE-

KEN 

•  
• Typ achter Zoekwaarde B9 

• Selecteer achter Tabelmatrix de hele tabel, A1:J5 (denk aan absoluut maken met de F4 toets, of geef een 

naam aan de tabel) 

• Typ achter Rij-index_getal het nummer van de Rij waarin de waarde staat die je wilt, om het salaris te vinden 

is dit rij 5 

• Typ achter Bereik 0 of ONWAAR als je alleen de exacte waarde wilt vinden 

• Klik op Ok 

•  
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8 FILTEREN 

Afhankelijk van het soort gegevens wordt er gefilterd op datum, tekst of getal. Daarnaast is het ook mogelijk om 
op kleur en pictogrammen te filteren. 

Als de gegevens opgemaakt zijn als een tabel dan wordt het filter automatisch geactiveerd. Anders zet je het 
filter aan bij het tabblad GEGEVENS. 

8.1 FILTEREN OP KLEUR EN PICTOGRAMMEN 

WERKWIJZE 

• Open de map FILTEREN en het blad DVD  

• Maak de gegevens op als Tabel, hierdoor worden de filters automatisch in de tabel weergegeven 

• Selecteer de kolom van Leeftijd en ga naar Voorwaardelijke opmaak in het tabblad Start 

• Kies bij Markeringsregels voor cellen, Kleiner dan en typ 18 en klik op OK 

• Klik op het pijltje naast LEEFTIJD en kies voor Filteren op kleur  

• Selecteer de kolom van PRIJS en ga naar Voorwaardelijke opmaak in het tabblad Start 

• Kies bij Pictogrammen series, de gekleurde pijlen 

• Bij Filteren op kleur kun je de GELE PIJLEN eruit filteren  

8.2 GETAL-, TEKST- EN DATUMFILTERS 

Afhankelijk van de inhoud van de gegevens krijg je bij Filters de keuze uit Tekstfilter, Getalfilter of een Datumfil-
ter. 

WERKWIJZE 

• Klik op het pijltje van de kolom met de DATUM en kies bij Datumfilters voor VORIGE MAAND 

• Kies weer voor Alles selecteren 

•  
• Er is ook de optie Alle datums in de periode, als je bijvoorbeeld wilt weten wie er in de maand September 

jarig is. Excel kijkt dan door de verschillende jaren heen 

• Klik op het pijltje van de kolom PRIJS en kies bij Getalfilters voor BOVEN GEMIDDELDE (dit zijn er 22) 

• Kies weer voor Alles selecteren  

• Klik op het pijltje van de kolom met de DVD en kies bij Tekstfilters, BEGINT MET en kies dan de letter M (dit 

zijn er 3) 

• Kies weer voor Alles selecteren 

• Ga naar het blad AFDELINGEN 

• Geef een overzicht van het personeel dat ná 1 januari 1990 in dienst is gekomen en die werken op de afde-

lingen INKOOP, VERKOOP en PRODUCTIE (dit zijn er 7) 
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• Kies weer voor Alles selecteren 

• Wie zijn er deze maand jarig? (Alle datums in de periode)  

8.3 SUBTOTALEN BINNEN EEN LIJST 

Hiermee kan je overzichten krijgen van subtotalen per product. Daarvoor moet er wel eerst gesorteerd worden 
op het item waaraan een subtotaal gegeven kan worden.  

Dit kan niet binnen een tabel 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad SCHOENEN 

• Sorteer oplopend op kolom ARTIKEL 

• Ga naar het tabblad Gegevens 

• Klik op Subtotaal in de groep Overzicht 

• Kies Bij iedere wijziging in voor ARTIKEL 

• Bij Functie voor AANTAL 

• Bij Subtotalen toevoegen aan voor PRIJS 

• Bij iedere wijziging van Prijs zal het subtotaal her berekend worden 

•  
• Linksboven in het scherm staan verschillende overzichtsknoppen, voor een ander overzicht klik op 1, 2 of 3 

 
• Om te wissen, klik op Subtotaal in de groep Overzicht en kies voor Alles verwijderen 

•  
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9 DRAAITABELLEN 

Bij een draaitabel worden grote hoeveelheden gegevens gegroepeerd en daarmee helder en overzichtelijk sa-
mengevat.  

Een normale lijst gegevens in Excel bestaat uit een cellenbereik. Dit cellenbereik is statisch, dat wil zeggen als je 
berekeningen hebt uitgevoerd op deze gegevens worden de berekeningen niet aangepast als er gegevens wor-
den toegevoegd. Als je de lijst eerst Opmaakt als Tabel dan zal dit wel het geval zijn. 

De voordelen van een dynamische tabel ten opzichte van een lijst: 

• Berekeningen worden aangepast als er meer gegevens bijkomen (dynamisch voor zowel rijen als kolommen) 

• Er worden automatisch filterpijlen boven de tabel gezet. 

• Formules worden automatisch door gekopieerd 

• Totalen tellingen, gemiddelden enz., zijn standaard aanwezig op de rij met totalen 

• Lege kolommen en kolommen zonder geldige kolomkop kunnen niet ingevoerd worden 

9.1 DYNAMISCHE DRAAITABEL 

WERKWIJZE 

• Open de map DRAAIEN en ga naar het blad EENVOUDIG 

• Ga naar het tabblad Start en kies voor Opmaken als tabel 

• Zet een vinkje bij De tabel bevat kopteksten als dat het geval is en klik op OK 

• De rijen die je daar invoert worden niet toegevoegd maar ingevoegd. Door dit invoegen zullen formules die 

gebaseerd zijn op de lijst automatisch bijgewerkt worden 

• Vink het vakje voor Totaal aan  

• Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen en geef linksboven in het naamvak onder Tabelnaam de 

naam EENVOUDIG  

• Kies nu voor de optie Samenvatten met draaitabel 

•  
• Selecteer de gegevens die u wilt analyseren wordt automatisch ingevuld met de Tabelnaam “eenvoudig” 

• Kies bij Selecteer de locatie voor het draaitabelrapport over het algemeen voor een Nieuw werkblad (aan 

te raden bij grote dynamische gegevenslijsten) of op Bestaand werkblad en klik vervolgens op de cel waar 

je de draaitabel wilt hebben, in dit geval kiezen we voor Bestaand werkblad, cel E3 

• Klik op de knop OK 

•  
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• Het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen verschijnt nu rechtsboven in het scherm met 2 tabbladen; 

Analyseren en Ontwerpen 

• Rechts in het scherm verschijnen de Draaitabelvelden  

• Vink alle drie de velden aan; WEEK, VERKOPER EN VERKOOPBEDRAG, de draaitabel wordt nu automatisch 

gemaakt 

•  
• Je kunt gegevens in het scherm rechts verslepen naar: 

- FILTERS, hierop kan je later filteren 

- RIJEN, hierop zal verticaal gegroepeerd worden 

- KOLOMMEN, hierop zal horizontaal gegroepeerd worden 

- Σ-WAARDEN, dit zijn de gegevens die je wilt berekenen. Deze gegevens worden gesommeerd, geteld, 

een gemiddelde genomen enz… 

• Versleep het veld WEEK van RIJEN naar KOLOMMEN 

• Versleep het veld WEEK vervolgens naar FILTER 

• Selecteer Week 2  

•  

9.2 GEMIDDELDEN EN FILTEREN IN EEN DRAAITABEL 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad MEERVOUDIG 

• Maak de draaitabel zoals afgebeeld hieronder 

•  
• Om een GEMIDDELDE VAN VERKOOPBEDRAG te berekenen ga je naar het tabblad Hulpmiddelen voor draai-

tabellen, Analyseren en kies je voor de knop  (of klik op het pijltje naast Som van verk…..) 

• Selecteer de functie GEMIDDELDE en klik onderin op de knop Getalnotatie 

• Geef bij de Categorie, Getal aan 0 decimalen en bij grote getallen kun je ook aanvinken Scheidingsteken 

voor duizendtallen gebruiken 

•  
• Klik op OK, zie hieronder 



 Excel deel 2 2016  

Bakker Computer Opleidingen  47 

• 0 

• Wijzig de draaitabel zoals hieronder afgebeeld, selecteer bij Getalnotatie Financieel 

•  
• Ga naar het blad MAN/VROUW 

• Maak de draaitabel zoals afgebeeld hieronder 

•  

• Om bepaalde AFDELINGEN niet weer te geven klik op het pijltje naast Rijlabels en vink je de afdeling DIREC-

TIE en WERKVOORBEREIDING uit 

•  Wijzig vervolgens de draaitabel zoals hieronder afgebeeld  

•  
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• Om de Eindtotalen niet weer te geven bij de Rijen ga je naar het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen, 

Ontwerpen 

• Klik op de knop Eindtotalen en kies voor Alleen Aan voor kolommen 

•  
• Klik op de knop Subtotalen en kies voor Subtotalen niet weergeven 

• Ga naar het blad WERELD 

• Maak een draaitabel met het overzicht van SOM HOEVEELHEID VERKOCHT, van de VERKOPERS per VER-

KOOPDATUM, zie hieronder 

•  
• Om een overzicht van afgelopen week te krijgen klik je op het Filter-trechtertje in de tabel bij Kolomlabels 

 en kies bij Datumfilters voor Vorige week 

• Verander de draaitabel zoals hieronder staat door het veld Product naar Rapportfilter te verslepen 

•  

9.3 HET LINT VAN DE DRAAITABEL 

Als je draaitabel actief is (klik in het gebied), dan zijn er op het lint 2 tabbladen bijgekomen. Het tabblad Analy-
seren en het tabblad Ontwerpen.  

Het tabblad Analyseren geeft alle extra mogelijkheden die je aan een draaitabel kan toevoegen. Het tabblad 
Ontwerpen heeft te maken met de opmaak van de draaitabel en verbergen of weergeven van bepaalde onder-
delen. 

Niet alle opties zijn voor elk onderdeel van de tabel toepasbaar, en lang niet alle opties zijn voor elke draaitabel 
toepasbaar. Dus als iets niet werkt of niet beschikbaar is kan het goed zijn dat je draaitabel daar niet geschikt 
voor is. 
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9.3.1 TABBLAD OPTIES 

 

WERKWIJZE 

• Bij Veldinstellingen kun je een andere berekening toepassen zoals GEMIDDELDE, MAX, MIN e.d. 

• Ga naar het blad MAN/VROUW 

• Klik in een cel waar SOM VAN ZIEKTEDAGEN staat en klik op de knop Veldinstellingen  

• Selecteer de functie GEMIDDELDE en klik onderin op de knop Getalnotatie 

• Geef bij de Categorie, Getal aan 0 decimalen 

• Klik op OK 

• Bereken ook het GEMIDDELDE van de VAKANTIEDAGEN 

•  
• Sleep het veld MAN/VROUW naar RIJEN en het veld ∑-waarden naar KOLOMMEN  

• Klik in het veld ADMINISTRATIE 

• Bij Actief veld zie je de knoppen met groen + en rood -; Veld uitvouwen en Veld invouwen 

•  
• Klik op de knop Veld invouwen 

• Klik vervolgens op de knop Veld uitvouwen 

• Klik op het veld ADMINSTRATIE  

• Klik op het pijltje naast Rijlabels 

• Klik op Z-A om Aflopend te sorteren 

•  
• Als gegevens in de tabel veranderd zijn dan moeten je de knop Vernieuwen gebruiken zodat de gegevens in 

de draaitabel worden bijgewerkt 

•  
• Ga naar het blad EENVOUDIG 

• Verander in cel C3 het bedrag in € 40.000, - en kik vervolgens op de knop Vernieuwen  

• Om de draaitabellen te wissen klik op de knop Wissen, Alles wissen of op Filter wissen om alleen het (even-

tuele ingestelde) filter te wissen 
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•  

9.3.2 DRAAIGRAFIEK 

Een draaigrafiek maakt van een draaitabel een grafiek waardoor gegevens nog duidleijker worden 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad MEERVOUDIG en ga ergens in de draaitabel staan 

• Klik op de knop Draaigrafiek en kies een Gegroepeerde Kolomgrafiek (de eerste)  

•  

• Klik op het pijltje naast Week  en haal het vinkje weg bij Week 1 en Week 2 

•  
• Er zit een directe koppeling met de draaitabel, ook in de draaitabel wordt nu alleen week 3 weergegeven, 

verander je de draaitabel dan verandert ook de grafiek mee 

• Rechtsonder in de grafiek zie je een + en een -, hiermee kan je groeperen waardoor er meer of minder 

gegevens zichtbaar zijn 
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9.3.3 SLICER 

Als je met Filters werkt en je wilt het veranderen dan moet je de filterstappen steeds aanpassen. Met Slicers kun 
je heel snel wisselen tussen de verschillende filterweergaven en is het op ieder moment duidelijk zichtbaar 
waarop is gefilterd. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad MEERVOUDIG en maak onderstaande draaitabel 

•  
• Ga in de draaitabel staan en klik op de tab Opties en de knop Slicer invoegen 

• Zet een vinkje bij Week en klik op OK  

• Om een overzicht te krijgen van Week 1 klik je op week 1 

•  
• Om alle weken weer te zien klik je rechtsboven op het Filtericoontje met de rode X 

• Om de Slicer te verwijderen druk je op de Delete-toets 

• Voeg nu 3 Slicers in van de week, product en verkoper  

• Vraag een overzicht op van de eenjarige planten die Els in week 1 verkocht heeft 

• Vraag nu een overzicht op van de Vaste planten die Els en Peter (houd Ctrl-toets ingedrukt voor meerdere 
selecties) hebben verkocht in week 3  

• Verwijder de Slicers 

9.3.4 TABBLAD ONTWERPEN 

 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad WERELD  

• Wis de draaitabel  

• Maak een nieuwe draaitabel van de Som Hoeveelheid verkocht, per Verkoper, per Verkoopdatum en per 

Product 

•  
• Selecteer alleen de producten BASKETBALL, GOLFBAL, VOETBAL EN TENNISBAL 

• Bij Subtotalen en Eindtotalen kun je kiezen om de subtotalen en eindtotalen al of niet weer te geven 

• Kies bij Eindtotalen voor Uit voor rijen en kolommen 

• Klik op de knop Rapportindeling en kies voor Tabelweergave  
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•  
• Bij Lege rijen kun je een lege rij toevoegen onder elk item 

•  
• Zet een vinkje bij Gestreepte rijen 

• Kies bij Draaitabelstijlen Draaistijl Normaal 

9.4 BEREKEND VELD 

Je kunt ook Formules in een draaitabel maken 

• Ga naar het blad MAN/VROUW en wis de draaitabel als die er staat 

• Maak een nieuwe draaitabel met de Som van Salaris, per Afdeling per Man/Vrouw  

• Ga naar het tabblad Analyseren en klik op het pijltje bij Velden, items en sets en kies voor Berekend veld 

(als het niet actief is klik dan op een cel met een getal) 

• Haal de 0 achter = weg en klik onderin op het veld SALARIS en kies voor Veld Invoegen 

•  
• Typ erachter * 75% 

• Klik in het venster achter Naam en typ NETTO SALARIS (1) 

• Klik op Toevoegen en op OK 

• Zie het resultaat hieronder 

•  
• Maak nog een berekend veld die het verschil berekent tussen het salaris en het netto salaris 
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9.5 SORTEREN EN GROEPEREN 

Je kunt rijvelden en kolomvelden anders weergeven. Dit is handig voor bijvoorbeeld datumvelden.  

Opmerkingen bij groeperen 

• De basislijst moet geldige datums bevatten, een foutieve datum in de lijst (bijv. 1-1-207) zorgt ervoor dat er 
niet meer gegroepeerd kan worden 

• Je kunt meerdere groeperingen tegelijk aanvinken, bijvoorbeeld jaar en maand als je data hebt die meerdere 
jaren bestrijken 

• Bij numerieke velden kan je groepen opgeven 

Nieuw 

In deze versie is er een automatische tijdsgroepering, dus als je een veld toevoegt met datums zal die automa-
tisch gegroepeerd worden om maand en dag 

WERKWIJZE 

• Wis de draaitabel en maak een nieuwe draaitabel van Som van Hoeveelheid verkocht, per Verkoper, per 

Verkoopdatum 

• Op het moment dat je de Verkoopdatum veld toevoegt wordt hij gegroepeerd in maanden en rechts in de 

lijst met Draaitabelvelden zie je dat er het veld Maanden is bijgekomen 

•  
• Verander de draaitabel in Aantal van product, per Hoeveelheid verkocht, per Verkoper 

•  
• Klik op een getal onder Rijlabels 

• Typ achter Op: het getal 5 

•  
• Klik op OK 

• Er zijn nu vier groepen van 5 gemaakt, dus bijvoorbeeld Alice heeft 4 maal op een dag tussen de 1 en 5 

producten verkocht en 2 maal tussen de 6 en 10 en eenmaal boven de 16 

•  
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9.6 PRESENTATIE VAN DE WAARDEN WIJZIGEN 

Een andere presentatie van de gegevens kan informatie beter inzichtelijk maken.  

WERKWIJZE 

• Wis de draaitabel en maak een nieuwe draaitabel van Som van Totale inkomsten per Verkoper 

•  
• ALICE is een modelverkoper die altijd haar omzet haalt. We willen weten hoe de anderen presteren ten 

opzichte van haar. Dit doen we door de veld instellingen van de som van de inkomsten aan te passen. 

• Zorg dat je in de kolom staat van de getallen 

• Ga naar het tabblad Analyseren en klik op de knop  

• Klik vervolgens op het tabblad Waarde weergeven als 

•  
• Selecteer bij Waarde weergeven als, % verschil met… 

• Selecteer bij Basisveld VERKOPER 

• Selecteer bij Basisonderdeel ALICE ABRAMAS 

• Klik op OK  

• Alice staat nu op 100% en we zien nu veel duidelijker hoe de anderen presteren. 

•  
• Open het blad WONINGBOUW 

• Hoeveel eengezins-hoek en tussenwoningen zijn er in Driebergen?  
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•   

9.7 TIJDLIJN  

Met een Tijdlijn kun je gemakkelijk een periode selecteren, het werkt als een filter. Voorwaarde is wel dat je een 
veld hebt met datums. 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad WERELD 

• Maak een nieuwe draaitabel van Som van Hoeveelheid verkocht per Verkoopdatum per Verkoper 

•  
• Ga naar het tabblad ANALYSEREN en klik op de knop Tijdlijn invoegen 

•  
• Om een overzicht te krijgen van alleen de maanden November en December sleep je over de desbetreffende 

maanden 

• Je kunt ook op het pijltje naast MAANDEN klikken en kiezen voor DAGEN 

•   
• Om weer een overzicht van alle data te krijgen klik je op het rode kruisje  

• Sluit het bestand 
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10 BEVEILIGING 

Door te werken met validatie controleert Excel of aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Zo kan er gecon-
troleerd worden of er een lijst, gehele getallen, datums of waarden tussen een bepaald bereik mogen worden 
ingevoerd. Er kan een invoerbericht ingesteld worden en een foutmelding bij verkeerde invoer. 

10.1 GETALLEN VALIDEREN 

WERKWIJZE 

• Open de map BEVEILIGEN, het blad BOEKEN  

• Selecteer de cellen C4 tot en met C25 

• Ga naar het tabblad Gegevens en klik op het pijltje naast Gegevensvalidatie en kies nogmaals voor Gege-

vensvalidatie  

• Kies bij Toestaan voor Geheel getal 

• Gegeven: Tussen, Minimum: 1 en Maximum: 5 

•    
• Ga naar tabblad Foutmelding 

• Kies een Stijl, bijvoorbeeld Stoppen 

• Typ het Foutbericht in “Vul een getal tussen de 1 en 5” 

•  
• Klik op OK 

• Ga naar cel C4 en ga weer naar Gegevensvalidatie  

•  
• Ga naar het tabblad Invoerbericht en maak een Invoerbericht met “1=slecht, 2=matig, 3=voldoende, 

4=goed, 5=uitstekend” 

• Klik op OK 

• Ga naar cel C4 en typ een getal in en bekijk het effect 
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10.2 LIJST VALIDEREN 

WERKWIJZE 

• Ga naar het blad LIJSTEN 

• Selecteer de cellen A4 tot en met A9 

•  
• Ga naar het tabblad GEGEVENS en kies voor Gegevensvalidatie 

• Kies op het tabblad Instellingen en selecteer bij Toestaan, Lijst 

• Klik bij Bron en selecteer cel A12 tot en met A15 

• Ga naar het tabblad Foutmelding  

• Stel de volgende foutmelding in: DIT IS GEEN VESTIGING VAN DE FIRMA  

10.3 BLAD BEVEILIGEN 

Om een blad te beveiligen moet je twee stappen nemen. Standaard zijn namelijk de cellen geblokkeerd. Om te 
zorgen dat je bepaalde cellen wél kunt bewerken moet je die cellen eerst déblokkeren en vervolgens de beveili-
ging erop zetten. 

WERKWIJZE 

• Open de het blad JANUARI 

• Ga naar het tabblad Controleren en kies voor Gebruikers toestaan om bereiken te bewerken 

•  
• Klik op de knop Nieuw en selecteer het bereik dat ingevuld mag worden, bijvoorbeeld C4:F12 

•  
• Ga naar het tabblad CONTROLEREN en kies voor Blad beveiligen 

• Geef eventueel een wachtwoord in 

• Klik op OK 

• Test de beveiliging 

 


