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Voorwoord

1

Geachte cursist,

Van harte welkom bij deze opleiding!
Om van een goede start verzekerd te zijn, hebben wij ter introductie een aantal zaken op
papier gezet.
Voor u ligt de lesmap waarin de lesstof van de opleiding is opgenomen. Deze lesmap
is tijdens de cursus bedoeld als hulpmiddel. U krijgt daarin een stapsgewijze uitleg met
duidelijke voorbeelden. Daardoor heeft deze lesmap (welke uw eigendom is) ook een grote
waarde als naslagwerk. U kunt daarin informatie terugzoeken en uw kennis opfrissen.
Tijdens de training geeft de docent een duidelijke uitleg van hetgeen u wilt leren en zal u
intensief begeleiden bij het oefenen. U krijgt zodoende de stof snel onder de knie. Als u
vragen hebt of extra uitleg wenst, aarzel dan niet om dit aan de docent te vragen.
De docenten van LearningGuide maken deze opleiding zo praktijkgericht en effectief
mogelijk. U zal er in de dagelijkse praktijk dan ook veel profijt van hebben. Als u nog
opmerkingen heeft kunt u ze met de docent bespreken. Ook kunt u ze vermelden op het
evaluatieformulier dat u aan het einde van de cursus invult.
Wij wensen u een leerzame en plezierige opleiding!

Telefoon (073) 692 1 692

Fax (073) 692 1 602

E-mail info@learningguide.nl

Internet http://www.learningguide.nl

mailto:info@learningguide.nl
http://www.learningguide.nl
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Opbouw van het cursusmateriaal

Het materiaal voor deze cursus is opgebouwd uit:
• voorwoord;
• algemene cursusinformatie;
• inhoudsopgave;
• module basisvaardigheden;
• vervolgmodules (cursus vervolg);
• index.

Moduleopbouw

Een module is opgebouwd uit:
• hoofdstukken;
• cases (opgave over een aantal onderwerpen).
De duur van de basismodule komt overeen met 4 dagdelen. De overige modules
behandelen een specifieke werkzaamheid en komen qua duur overeen met een dagdeel.
Hoofdstukken hebben een vaste opbouw:

Opbouw Omschrijving

Inleiding Korte tekst over de toepasbaarheid van het te behandelen onderwerp.

Uitleg Bespreking van een bepaalde functie of handeling.

Stappenplan van

uit te voeren

handelingen

Aan de hand van een specifiek voorbeeld kunt u het geleerde oefenen aan de

computer.

Procedures Algemene opsomming van uit te voeren handelingen. Deze procedures zijn

handig als naslagwerk.

Opgaven De opgaven zijn beschrijvend. U dient zelf de oplossingen te bedenken,

hetgeen alleen mogelijk is als u de stof uit het hoofdstuk heeft begrepen.

De structuur van de cursus Excel is als volgt:

Conventies

In het cursusmateriaal worden de volgende schrijfwijzen en symbolen gehanteerd:
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Symbool /

schrijfwijze

Betekenis

Geeft aan dat u een bestand van schijf moet openen om praktijkoefeningen

te kunnen maken. In het materiaal wordt ervan uitgegaan dat deze

lesbestanden zich bevinden in de map 'C:\My Documents\Basis.xxx' of 'C:\My

Documents\Vervolg.xxx'

De xxx staan voor het nummer van de cursus zoals vermeld op het titelblad.

Hiermee wordt een tip, een wetenswaardigheid aangegeven.

Hiermee wordt een waarschuwing gegeven.

Geeft het begin aan van een praktijkoefening. Naast dit symbool vindt u, in

een opsomming, de geleide instructie om de oefening te maken.

Cursief Alle namen van onderdelen die u op het scherm kunt lezen worden cursief

weergegeven.

" Tekst intypen" Tekst die u wordt verondersteld in te typen, is tussen aanhalingstekens

geplaatst. Typ alleen de tekst, niet de aanhalingstekens, tenzij anders

aangegeven.

Shift+F1 Toetsencombinaties met een plusteken tussen de toetsnamen geven aan dat u

de eerstgenoemde toets ingedrukt moet houden, terwijl u de tweede typt.

Home, Toetsencombinaties met een komma tussen de toetsnamen geven aan dat u

de toetsen na elkaar moet typen.

Gebruik van scheidingstekens

In de verschillende pakketten wordt gebruikgemaakt van scheidingstekens voor decimale
komma, duizendtal punt en argumentscheider (list separator). Deze worden in het
cursusmateriaal opgenomen zoals ze gelden bij de standaardinstallatie van het betreffende
pakket.
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Hoofdstuk 1
Nieuw in 2007

1-7

Office 2007 ziet er anders uit dan zijn voorgangers. Het User-Interface (de manier
waarop het zich aan de gebruiker presenteert) is grondig gewijzigd. Een aantal belangrijke
onderdelen van het nieuwe User-Interface worden hier toegelicht.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, weet u:
• wat het Lint is en hoe deze werkt;
• wat de Werkbalk Snelle toegang is;
• hoe u de Scherminfo kunt gebruiken;
• wat de Miniwerkbalk is;
• hoe u een dialoogvenster kunt openen;
• wat een meer-menu is;
• hoe u een snelmenu gebruikt.

Lint

In Office 2007 zijn de oude bekende menu's en werkbalken vervangen door het Lint:

� Het lint. Deze bevat zowel de menu-opties als de knoppen zoals u die uit
Office 2003 kent.

� Tabs: Start, Invoegen, enzovoort.
Door op een tab te klikken, activeert u deze. Iedere tab geeft toegang tot
functies die iets met elkaar te maken hebben, bijvoorbeeld: de tab Beeld bevat
knoppen waarmee de manier van weergeven kan worden ingesteld.

� Groepen: Klembord, Lettertype, enzovoort.
Iedere groep in een tab bevat bijelkaar horende functies. Bijvoorbeeld: in de
tab Start bevat de groep Lettertype verschillende knoppen om font-opmaak toe
te passen.
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Omdat er veel meer afbeeldingen in het lint worden getoond dan in vorige versies van
Office gebruikelijk was, komt het lint in het begin op veel mensen wat druk over. Toch is
het feitelijk niet veel anders dan het gebruik van een menu, alleen nu met meer plaatjes
erin.

Soorten 'knoppen' in het lint

In bovenstaand voorbeeld worden mooi verschillende soorten 'knoppen' getoond. De
functie Eindnoot invoegen is een knop. Volgende voetnoot is een knop met een lijstpijl.
Maar Bronvermelding invoegen is een menu.
Als u er met de muisaanwijzer overheen beweegt, worden de verschillen al iets duidelijker:

U gebruikt ieder op een iets andere manier zoals hieronder wordt beschreven.

Gewone knop

Als u op een knop klikt, wordt de bijbehorende functie uitgevoerd. Bijvoorbeeld: als u op

de knop  klikt, wordt een eindnoot in de tekst ingevoegd.

Knop met lijstpijl

Sommige knoppen bevatten een lijstpijl, bijvoorbeeld: . U kunt op de

knop klikken om de functie uit te voeren, maar let hierbij op dat u niet op de lijstpijl van de
knop klikt. Zo'n knop heeft namelijk meer mogelijkheden dan een gewone knop en als u op
de lijstpijl klikt, worden deze getoond:

Merk op dat er tussen het lijstpijltje en de rest van de knop een lijn te zien is als u met de
muisaanwijzer over de knop beweegt.
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Menu

Ook zijn er menu's. Deze zien er bijna hetzelfde uit als een knop, maar ze bevatten een
pijltje dat niet door een lijn van de rest van de knop wordt gescheiden.

Bijvoorbeeld:  .

Als u op zo'n ' knop'  klikt, verschijnt het bijbehorende menu:

Werken met het lint

In Office 2003 bestonden er een menubalk met menu's en werkbalken met knoppen.
Hoewel in Office 2007 knoppen en menu's nog steeds niet helemaal hetzelfde zijn,
zitten ze door elkaar in het lint en gebruikt u ze op bijna dezelfde manier. De volgende
voorbeelden hebben betrekking op een Word document.

Werken met de knop

Selecteert tekst, activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop

 (Knippen). De tekst wordt uit het document geknipt maar nog bewaard op het

klembord.

Werken met een knop met lijstpijl

Selecteer tekst. U activeert de tab Start en in de groep Lettertype klikt u op de lijstpijl van
de knop Tekstkleur en selecteert u de gewenste kleur.

Werken met een menu

Selecteer tekst en activeer de tab Start. In de groep Stijlen klikt u op Snelle stijlen: er
verschijnt een menu. Als u met de muisaanwijzer een stijl aanwijst in het menu, wordt het
resultaat direkt getoond in het document. Om een stijl toe te passen, kiest u deze in het
menu.

Minimaliseren van het lint

Het lint kan gemakkelijk geminimaliseerd worden, dan blijven alleen de bladtabs zichtbaar:
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De werking blijft hetzelfde; om een functie te kiezen, moet u de tab activeren en in een
groep op een knop (of menu) klikken. De tabs lijken nu op de menubalk van vroeger.

Samenvattend

Het verschil met Office 2003 is uiteindelijk niet zo groot:

Office 2003 Office 2007

Klik in de werkbalk Standaard op de knop 

(Kopiëren).

Activeer de tab Start en klik op de knop

Kopiëren.

Selecteer in het menu voor Table, Draw Table. Activeer de tab Invoegen, klik op in de

groep Tabellen op Tabel en kies in het menu

voor Tabel tekenen.

Knopafbeeldingen in het lint

Een knop ziet er in het lint niet altijd hetzelfde uit. Als een venster wordt verkleind, wordt
ook het lint kleiner en is er dus minder plaatsen voor knopafbeeldingen. De groepen en
knoppen worden dan kleiner gemaakt. Zie onderstaande tabel.

Situatie Voorbeeld

Volle breedte;

de groep Tekenen wordt getoond met

voorbeelden en knoppen

Iets smaller;

de voorbeelden links worden samengevat onder

de knop Vormen

Nog smaller;

de knoppen rechts worden nu kleiner gemaakt

door de naam te verbergen

Smalst;

de gehele groep wordt nu als één knop getoond

Werkbalk Snelle toegang

In Office 2003 was u gewend aan werkbalken met knoppen. Er waren vele werkbalken
voor allerlei standaard bewerkingen, bijvoorbeeld: de werkbalk Opmaak met allerlei
knoppen die met opmaak te maken hebben en de werkbalk Tabellen en Randen als u met
tabellen of randen werkt.
In Office 2007 is er nog maar één werkbalk: de Werkbalk Snelle toegang en deze bevat
slecht drie knoppen Opslaan, Ongedaan maken en Herhalen/Opnieuw:
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� De Werkbalk Snelle toegang wordt standaard boven het lint getoond, maar u
kunt hem ook eronder plaatsen. U kunt ook zelf knoppen aan deze werkbalk
toevoegen. Maar hoe dan ook, het blijft altijd maar één werkbalk.

Eigenlijk is er nog wel een andere werkbalk: de zogenaamde 'mini
werkbalk' die spontaan verschijnt als u tekst selecteert. Deze werkbalk bevat
een aantal opmaakknoppen.

Scherminfo

Als u in het lint de muisaanwijzer stil houdt op een knop of menu, wordt
zogenaamde scherminfo getoond:

� De scherminfo bevat niet alleen de naam van de knop, maar geeft ook extra
informatie over wat deze functie precies inhoudt.

Miniwerkbalk

De miniwerkbalk bevat knoppen waarmee u geselecteerde tekst kunt opmaken. De
werkbalk verschijnt spontaan zodra u tekst selecteert, in de buurt van de selectie.
De werkbalk is doorzichtig, totdat u de muisaanwijzer er naartoe beweegt om op een knop
te klikken. Hoe dat gaat, ziet u in onderstaande tabel:
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Beschrijving Voorbeeld

De miniwerkbalk als deze net verschijnt naast

geselecteerde tekst

Als u de muisaanwijzer naar de mini werkbalk

toe brengt, verdwijnt de doorzichtigheid en kunt

u op een knop klikken

Het resultaat van een klik op de knop   om

de tekst cursief te maken. De miniwerkbalk

verdwijnt daarna

De miniwerkbalk verschijnt zodra u tekst selecteert. Als u de muisaanwijzer van de selectie
weg beweegt, verdwijnt de miniwerkbalk. Als u niet al te ver weg beweegt, komt de
miniwerkbalk weer terug als u de muisaanmwijzer bij de selectie terug brengt. Als u ver
weg beweegt, komt de miniwerkbalk niet meer terug.

Dialoogvensters openen

In Office 2003 werd veel gebruik gemaakt van dialoogvensters om instellingen te kunnen
doen. In Office 2007 is dat minder het geval, omdat u wordt verondersteld gebruik te
maken van de knoppen en menu's.
Toch zijn er nog wel dialogvensters. Heel soms worden deze automatisch geopend
(bijvoorbeeld: het dialoogvenster Print) maar steeds vaker moet u het dialoogvenster zelf
openen met behulp van de knop Dialoogvenster openen:

� Als u op de knop Dialoogvenster openen klikt, wordt het bijbehorende
dialoogvenster geopend. In dit geval is dat het dialoogvenster Lettertype:
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Een meer-menu

Soms word in een groep in het lint een palet aan mogelijkheden getoond, waaruit u kunt
kiezen door er in te klikken. Bijvoorbeeld: in PowerPoint als u dia-overgangen wilt kiezen.
De tab Animaties bevat de groep Overgang naar deze dia met daarin aan de linkerkant een
palet dia-overgangen:

Dit palet is echter zeer beperkt. Het bevat slechts een aantal recent gebruikte overgangen:

� Met de blader knoppen, kunt u omhoog en omlaag bladeren. Het aantal
getoonde overgangen blijft echter zeer beperkt.

� Door op de knop  (Meer) te klikken, wordt een menu getoond met alle

mogelijkheden:
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� In het menu worden alle dia-overgangen getoond. Soms zijn er zoveel
mogelijkheden dat u nog verder kunt bladeren met de schuifknop, rechts in de
schuifbalk.

Snelmenu

Als u met de rechter muisknop klikt, wordt er vaak een zogenaamd snelmenu getoond.
De mogelijkheden die in dit menu worden geboden, zijn afhankelijk van de situatie. Zo
verschilt het afhankelijk van de plaats waar u klikt (in een document of in de titelbalk)
maar ook afhankelijk van of u iets geselecteerd heeft of niet, enzovoort. Het snelmenu is in
Office 2007 uitgebreid met een werkbalk.
Een voorbeeld van een snelmenu in PowerPoint is:
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� Het snelmenu. Omdat er tekst geselecteerd is (anders krijgt u ook een ander
snelmenu te zien), bevat het de menu-opties Knippen, Kopiëren en Plakken.

� Nieuw in 2007 is dat het snelmenu soms (dus niet altijd) vergezeld gaat van
een menubalk. Deze komt soms overeen met de miniwerkbalk, maar soms is
de werkbalk uitgebreider dan de miniwerkbalk.

� Niet nieuw, maar wel iets om te onthouden: menu-opties die afsluiten met drie
puntjes openen een dialoogvenster. Bijvoorbeeld: de menu-optie Lettertype
opent het dialoogvenster Lettertype waarin de instellingen voor het lettertype
en de spatiëring kunt instellen.
Dit is vooral een handige manier om even een instelling te wijzigen, als u niet
via het Lint wilt werken omdat u daar net in een ander tabblad bezig bent.
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Procedures

Lint

• In Office 2007 zijn de oude bekende menu's en werkbalken vervangen door het Lint

Knopafbeeldingen in het lint

• Als een venster wordt verkleind, wordt ook het lint kleiner en is er dus minder plaats
voor knopafbeeldingen.

Werkbalk Snelle toegang

• In Office 2007 is er nog maar één werkbalk: de Werkbalk Snelle toegang
• Deze bevat slecht drie knoppen Opslaan, Ongedaan maken en Herhaal/Opnieuw

Scherminfo

• Houd de muisaanwijzer stil op een knop of menu om de scherminfo te tonen

Miniwerkbalk

• De mini werkbalk verschijnt spontaan zodra u tekst selecteert
• Beweeg de muisaanwijzer naar de miniwerkbalk
• Klik op een knop

Dialoogvensters openen

• Klik op de knop   rechts onder in een groep

Een meer-menu

• Klik op de knop  (Meer) om een menu te tonen met meer mogelijkheden

Snelmenu

• Klik met de rechtrmuisknop in bijvoorbeeld een document, titelbalk of selectie
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Muistechnieken

De muis gebruikt u om iets op het scherm aan te wijzen, of om een opdracht te geven. Om
iets op het scherm aan te wijzen, beweegt u de muis over de muismat; de muisaanwijzer
op het beeldscherm beweegt overeenkomstig mee. Om een opdracht te geven, klikt u op
de linker- of de rechtermuisknop.

Muishandeling Omschrijving

Bewegen Met de muis over de tafel of de muismat bewegen, waarbij de muisaanwijzer

op het scherm de beweging van de muis op tafel of muismat volgt.

Klikken Kort de linkermuisknop indrukken en weer loslaten om bijvoorbeeld de knop

Start te activeren of om een object te selecteren.

Dubbelklikken Twee keer de linkermuisknop kort na elkaar indrukken en weer loslaten,

bijvoorbeeld om het object Recycle Bin te openen.

Met de

rechtermuisknop

klikken

Kort de rechtermuisknop indrukken en weer loslaten, bijvoorbeeld om een

snelmenu te openen.

Slepen De muisaanwijzer op een object plaatsen; de linkermuisknop indrukken;

de muisaanwijzer verplaatsen en de muisknop weer loslaten. Zo kunt u

bijvoorbeeld pictogrammen op de Desktop verplaatsen.

Klikken met de rechtermuisknop

Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt een snelmenu met veelgebruikte opties
getoond. De inhoud van het snelmenu is afhankelijk van de plaats waar u klikt. In
onderstaand overzicht ziet u de snelmenu's van een aantal objecten.
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Bureaublad Een bestand Op een vrije plaats in een

Word-document

Windows Verkenner

Windows Verkenner is een programma waarmee u bestanden en programma's op de PC
en op het netwerk waarop u eventueel bent aangesloten kunt bekijken, bewerken en/of
beheren. Het geeft toegang tot de diskettestations, harde schijven, cd-rom drives en
printers.
De computer kent een hiërarchische opslagstructuur. Deze bestaat uit mappen, waarin zich
bestanden bevinden of weer nieuwe mappen enzovoort. Deze structuur zorgt voor een
overzichtelijke indeling van alles wat zich op de computer bevindt. U kunt de harde schijf
vergelijken met een archiefkast; een map is dan een hangmap. Een dergelijk hangmap kan
leeg zijn of bestanden en/of andere hangmappen bevatten.
De basisstructuur wordt door Windows bepaald. Zodra er extra programma's worden
geïnstalleerd, breiden deze de structuur uit om alle benodigde programmaonderdelen te
kunnen opslaan.
Met Windows verkenner kunt u zelf de basisstructuur uitbreiden en aanpassen. Zo kan
iemand die slechts af en toe met een tekstverwerker werkt genoeg hebben aan één map
voor documenten. Gebruikt u de tekstverwerker juist heel veel, dan kunt u aparte mappen
maken voor bijvoorbeeld memo's, verslagen, notulen, brieven en offertes.

Windows Verkenner starten

Om Windows verkenner te starten, klikt u in de Taakbalk op de knop Start en kiest u in het
menu voor Start, Alle programmas, Bureau-accessoires, Windows Verkenner:
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� In de adresbalk wordt getoond welke map met bestanden wordt getoond bij
(5). Standaard wordt de map Documenten getoond. Deze heette vroeger Mijn
documenten.

� De werkbalk bevat knoppen die betrekking hebben op de geselecteerde map of
bestand.

� Het linker gedeelte van Windows Verkenner is het navigatievenster. Het
bovenste gedeelte bevat verwijzingen naar enkele veel gebruikte mappen,
zoals Documenten (voor tekstbestanden), Afbeeldingen (voor afbeeldingen)
enzovoort.

� De Mappenlijst in het navigatievenster toont de hiërarchie van mappen en
bestanden, te beginnen bij (op het hoogste niveau) het Bureaublad   van de

huidige gebruiker.
� In de File list wordt de inhoud van de geselecteerde map weergegeven.

U kunt 'Windows Explorer' ook starten met de toetsencombinatie +E.
'Windows 'Explorer' opent dan met de map 'Computer' .
U kunt Windows Explorer met de map 'Documents' ook starten door
in de 'Taskbar' van Windows op de knop 'Start' te klikken en te kiezen
voor 'Documents'.

Mappen

In de weergave Mappen krijgt u een gestructureerde toegang tot de mappen en bestanden
op de computer:
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� De hiërarchie van de mappen en objecten wordt weergegeven door de
uitlijning. Mappen en objecten die recht onder elkaar staan, zijn van hetzelfde
niveau. Bijvoorbeeld: My Shapes en Werkmap. Een ingesprongen object geeft
een lager niveau weer. Bijvoorbeeld: Werkmap ten opzichte van Documenten.

� In de regel is niet de hele structuur zichtbaar, dit zou onoverzichtelijk zijn.
Om een structuur uit te vouwen zodat onderliggende mappen en bestanden
worden getoond, klikt u op het symbool . U kunt eventueel de schuifbalken

gebruiken om delen van de structuur die buiten het venster vallen zichtbaar te
maken.

� Om een structuur samen te vouwen zodat onderliggende mappen en
bestanden worden verborgen, klikt u op het symbool .

U kunt eventueel de schuifbalken gebruiken om delen van de structuur die buiten het
venster vallen zichtbaar te maken.
De pictogrammen in de weergave Mappen worden in onderstaande tabel nader toegelicht:

Pictogram Naam Omschrijving

Desktop Het persoonlijk bureaublad

Documenten De folder (map) waarin

standaardprogramma's de

door u gemaakte documenten

opslaan.

Afbeeldingen De map waarin

standaardprogramma's de

door u gemaakte afbeeldingen

opslaan.

Muziek De map waarin

standaardprogramma's de door
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Pictogram Naam Omschrijving

u gemaakte muziekbestanden

opslaan.

Computer Deze computer.

31/2 Floppy (A:) Diskette station.

Disk Harde schijfstation in de

computer.

Map Een map waarin bestanden

kunnen worden opgeslagen.

Map Een map met daarin één

of meer submappen,

samengevouwen.

Map Een map met submappen,

uitgevouwen.

Gecomprimeerde folder

WinZip bestand

Map waarin zich

gecomprimeerde bestanden

bevinden, bijvoorbeeld een

WinZip bestand.

Als WinZip is geïnstalleerd,

verandert het pictogram.

DVD DVD speler.

Configuratiescherm Speciale map met hulpmiddelen

voor het wijzigen van

computerinstellingen.

Netwerk Speciale map die toegang geeft

tot een eventueel aanwezig

computernetwerk.

Prullenbak De prullenbak.

Zoekvak

Om een bestand te zoeken, gebruikt u rechtsboven het tekstvak Zoeken:
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� In het tekstvak Zoeken typt u een (gedeelte van) een zoekterm. Dit kan zowel
de bestandsnaam, een deel van de inhoud of bijvoorbeeld de auteursnaam zijn.

� De zoekresultaten. Hier is gezocht op de auteursnaam Melanie.
� Om de zoekactie uit te breiden, klikt u op de knop Geavanceerd zoeken.
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In dit hoofdstuk leert u hoe u Excel moet starten. Daarna worden de schermonderdelen
van Excel behandeld. Een aantal van deze schermopties kunnen u bekend voorkomen in
Windows. Tenslotte krijgt u uitleg over het verplaatsen van de celaanwijzer, het sluiten
van Excel en de werking van de helpfunctie.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, kunt u:
• Excel starten en sluiten;
• de verschillende onderdelen van het Excelvenster benoemen;
• de celwijzer verplaatsen;
• de helpfunctie van Excel gebruiken.

Excel starten

Programma openen en sluiten

U start Excel vanuit Windows. Standaard worden de applicaties van Office geïnstalleerd
onder de menuoptie Alle Programma 's. U klikt in de taakbalk van Windows op de knop
Start en u kiest in het menu voor Alle Programma 's, Microsoft Office, Microsoft Office
Excel 2007:
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Programma sluiten

Om het programma te sluiten, dubbelklikt u op de knop  (Office-knop). Als er

geopende documenten zijn zonder wijzigingen, wordt het programma direct afgesloten. Als
nog niet alle wijzigingen zijn opgeslagen, verschijnt het volgende dialoogvenster:

� Klik op de knop Ja als u de wijzigingen wilt opslaan, het programma wordt
daarna afgesloten.

� Klik op de knop Nee als u de wijzigingen niet wilt bewaren. Het programma
wordt afgesloten.

� Klik op de knop Annuleren om het programma niet af te sluiten.

U kunt het programma ook sluiten door linksboven in de titelbalk te klikken op

de knop  (Office-knop) en in het menu te kiezen voor 'Excel afsluiten'.
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:
• Open zo nodig Excel
• Sluit alle eventueel eerder geopenende spreadsheets voordat u deze

oefening start
• Typ een getal in
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de knop Excel afsluiten
• Klik op de knop Ja

Excel wordt gesloten
• Klik in de taakbalk van Windows op de knop Start en kies in het menu voor

Alle Programma 's, Microsoft Office, Microsoft Office Excel 2007

Schermverkenning

Schermopbouw

Na het starten van Excel verschijnt het volgende op het beeldscherm:

� De Microsoft Office-knop.
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� Het Lint, onderverdeeld in meerdere resultaatgerichte tabs die elk zijn
onderverdeeld in logische groepen.

� De formulebalk
� Het werkbladvenster
� De statusbalk
� De weergavemogelijkheden van een werkblad.
� De zoommogelijkheden van een werkblad.
� De Werkbalk Snelle toegang.

Formaatknoppen

In de titelbalk en de menubalk ziet u een aantal knoppen waarmee u het programma of de
werkmap kunt sluiten en het programmavenster kunt vergroten en verkleinen:

Knop van applicatie Knop van werkboek Omschrijving

 (Sluiten)  (Venster sluiten) Met deze knoppen

sluit u het betreffende

venster (spreadsheet- of

applicatievenster).

 (Minimaliseren)  (Venster minimaliseren) Met de knop  verkleint

u het applicatievenster tot

een knop in de taakbalk. Met

de knop  verkleint u het

spreadsheetvenster tot een

knop.

 (Verkleinen)  (Formaat van venster

herstellen)

Een klik op deze knop

brengt het venster terug

naar het vorige formaat en

verandert deze knop in de

knop Maximaliseren. Als deze

knop niet in beeld is, heeft

het venster de maximale

afmetingen.

 (Maximaliseren)  (Venster maximaliseren) De knop Maximaliseren.

Hiermee verandert u de

vensterafmetingen in het

maximale formaat.

Het Lint

Het Lint is een hulpmiddel om snel de juiste opdrachten te vinden voor het uitvoeren van
een taak. Het Lint is onderverdeeld in tabs. Elke tab is onderverdeel in diverse groepen. Elk
groep is voorzien van een aantal knoppen en of menu's. In onderstaande afbeelding ziet u
hiervan een voorbeeld:
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� Dit is de geactiveerde tab Start in het Lint. Een aantal tabs zijn altijd
zichtbaar en sommige tabs zijn alleen zichtbaar indien nodig, bijvoorbeeld de
tab Hulpmiddelen voor grafieken is alleen zichtbaar als u een grafiek heeft
gemaakt.

� De tab Start is onderverdeeld in diverse groepen, onder andere de
groep Klembord, Lettertype, Uitlijning en Getal. Elke groep is onderverdeeld
in knoppen en of menu's. Sommige groepen bieden de mogelijkheid tot het
openen van een dialoogvenster (de knop  rechts onder in een groepsvak)

met diverse specifieke mogelijkheden.

Formulebalk

In de formulebalk kunt u formules invoeren en wijzigen. Verder heeft u de mogelijkheid om

een functie in te voeren met behulp van de knop  (Functie invoegen).

� Dit vak geeft het adres of de naam aan van de actieve cel.
� Op deze plaats verschijnt de celinhoud. In dit voorbeeld ziet u een formule: tel

de waarde van de getallen in de cellen A1 en A2 op.

Infolabels

Een Infolabel is een speciaal soort knop en verschijnt pas op het moment dat u een
bepaalde handeling verricht. Het Infolabel bevat een snelmenu met opties. U hoeft er
echter geen gebruik van te maken; het Infolabel verdwijnt vanzelf als u gewoon doorgaat
met uw werk. Er zijn verschillende soorten Infolabels.

Bijvoorbeeld: het Infolabel   (Plakopties) verschijnt op het moment dat u tekst met

opmaak plakt op een plaats met een andere opmaak. Zodra u met de muisaanwijzer
naar het Infolabel wijst, verschijnt er een lijstpijl om aan te geven dat het een menu

bevat:  .

Door er op te klikken, verschijnt het menu. U kunt in het menu kiezen of u de opmaak wilt
behouden of juist wilt aanpassen aan de plaats waar u de tekst plakt:

Celwijzer verplaatsen

U kunt de celwijzer verplaatsen met de muis of met het toetsenbord.
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� De celwijzer geeft de actieve cel aan waarin u de gegevens kunt typen.

Verplaatsen van de celwijzer met het toetsenbord

In de onderstaande tabel vindt u nog een aantal mogelijkheden om de celwijzer in een
werkblad te verplaatsen met behulp van het toetsenbord.

Toetsen (combinaties) Verplaatsing

Een cel naar rechts.

Een cel naar links.

Een cel omhoog.

Een cel naar beneden.

Home Naar kolom A in de betreffende rij.

Ctrl + Home Naar de uiterste cel links boven (meestal A).

Ctrl + End Naar de uiterste cel rechtsonder van het

bewerkte gebied.

Page Up Een scherm omhoog.

Page Down Een scherm omlaag.

Alt + Page Up Een scherm naar links.

Alt + Page Down Een scherm naar rechts.

Verplaatsen van de celwijzer met de muis

Gebruikt u de muis voor het verplaatsen van de celwijzer, dan kunt u de horizontale of
verticale schuifbalken gebruiken om de celwijzer te verplaatsen naar een cel die zich
buiten het scherm bevindt. Na het gebruik van een schuifbalk moet u de betreffende cel
selecteren.

� Horizontale schuifbalk.
� Het schuifblok; om naar een ander deel van het werkgebied te gaan, versleept

u het schuifblok.
� De schuifpijl; er bevindt zich ook een schuifpijl aan de linkerkant van de

schuifbalk. Als u op één van de schuifpijlen klikt, verschuift het schuifblok in
die richting.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Celwijzer verplaatsen.xlsx
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:
• Selecteer cel A3 door er in te klikken
• Druk op de toets 

De celwijzer is verplaatst naar Cel B3
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Home

De celwijzer is verplaatst naar Cel A1
• Selecteer cel D3
• Druk op de toets Home

De celwijzer is verplaatst naar Cel A4
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+End

De celwijzer is verplaatst naar Cel E11
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op Sluiten

Het spreadsheet wordt gesloten

Instellingen aanpassen

Gebruikersnaam wijzigen

De gebruikersnaam wordt opgenomen in de bestandeigenschappen als u een spreadsheet

maakt. Om de gebruikersinformatie te wijzigen, klikt u op de knop  (Office-knop) en

vervolgens op de knop Opties voor Excel:

� In het linkerdeelvenster selecteert u de categorie Populair.
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� In het groepsvak Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Microsoft
Office opgeven kunt u in het tekstvak Gebruikersnaam de gewenste
gebruikersnaam typen. De gebruikersnaam wordt opgenomen in de
bestandseigenschappen, om te kunnen zien wie het spreadsheet heeft
gemaakt. Deze gelden voor alle Office 2007 programma's.

:
• Zorg dat Excel is geopend
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de knop Opties voor Excel
• Selecteer in het linkerdeelvenster de categorie Populair
• Typ in het groepsvak Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van

Microsoft Office opgeven in het tekstvak Gebruikersnaam uw eigen
achternaam

• Klik op de knop OK

Lint minimaliseren

Standaard wordt het Lint bij de eerste keer opstarten van Excel getoond:

� Het Lint.
� U klikt in de titelbalk op de knop  (Werkbalk Snelle toegang aanpassen). U

kiest vervolgens in het menu voor Het lint minimaliseren.
� U kunt het Lint ook minimaliseren door te dubbelklikken op de actieve tab.

Nadat het Lint is geminimaliseerd, blijven de namen van de diverse tabs zichtbaar:

Als u op een tab klikt, wordt het Lint met bijbehorende groepen getoond totdat u een
opdracht of handeling heeft uitgevoerd. Daarna wordt het Lint weer geminimaliseerd.
Om vervolgens het Lint weer standaard te tonen, dubbelklikt u op een willekeurige tab of

klikt u in de titelbalk op de knop  en kiest u in het menu voor Het lint minimaliseren (bij

een geminimaliseerd Lint, staat er een vinkje voor de menu-optie).

L Sluit u Excel af terwijl het Lint is geminimaliseerd, dan zal Excel de volgende
keer starten met een geminimaliseerd Lint.
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U drukt op de toetsencombinatie Ctrl+F1 om te schakelen tussen het
weergeven of minimaliseren van het Lint. 

:
• Zorg dat Excel is geopend
• Klik in de titelbalk op de knop  (Werkbalk Snelle toegang aanpassen)
• Schakel de optie Het lint minimaliseren in

Als het Lint al is geminimaliseerd, staat er een vinkje voor de menu-optie
Het lint minimaliseren

• Is het Lint niet meer zichtbaar, dan dubbelklikt u op een willekeurige tab
• Druk een aantal keren op de toetsencombinatie Ctrl+F1 totdat het Lint

weer zichtbaar is 

Help gebruiken

Help gebruiken

Om Help op te vragen klikt u in de titelbalk op de knop   (Microsoft Office Excel Help).

Het dialoogvenster Help voor Excel verschijnt:
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� De standaard werkbalk in het dialoogvenster Help voor Excel. U kunt
hier onder andere navigeren door de verschillende helponderwerpen, een
onderwerp afdrukken of de inhoudsopgave openen.

� In het tekstvak typt u het gewenste trefwoord en u klikt op de knop Zoeken
om het zoeken te starten. Het zoekresultaat verschijnt in het dialoogvenster
Help voor Excel.

� De eerste keer dat u Help opvraagt, ziet u in dit vak de hoofdcategorieën van
de inhoudsopgave. U kunt op een onderwerp klikken om meer informatie op te
vragen.

� In de statusbalk van het dialoogvenster wordt weergegeven welke zoekopties
zijn ingesteld.

� Deze knop geeft aan welke helpinformatie wordt getoond. Standaard is Inhoud
van Office Online weergeven ingeschakeld, mits u een Internet verbinding
heeft. Door op de knop te klikken kunt u schakelen tussen Office Online Help
en offline help (helpinformatie op de computer). De keuze die u hier maakt
geldt voor alle office applicaties.
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U kunt ook op de toets F1 drukken om het dialoogvenster 'Help voor Excel'te
openen.

Zoeken op trefwoord

Om gericht Helpinformatie te verkrijgen, kunt u zoeken op trefwoord of een onderwerp.
Ook kunt u een vraag intypen:

� In dit tekstvak typt u het gewenste trefwoord, onderwerp of een vraag en
drukt op de toets Enter.
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� Als u op de lijstpijl van de knop Zoeken klikt, kunt u kiezen op welke manier
naar helponderwerpen moet worden gezocht:

U kunt ervoor kiezen om alleen de helponderwerpen die bij installatie van
Office worden geïnstalleerd te doorzoeken (onderwerpen onder de balk Inhoud
op deze computer).
maar het is ook mogelijk om Online Help in een specifieke categorie te zoeken,
bijvoorbeeld als u meer wilt weten over sjablonen (Excel Sjablonen onder
Inhoud op Office Online).

� Deze balk toont het aantal gevonden helponderwerpen. U kunt hier bladeren
naar de volgende bladzijden met gevonden helponderwerpen.

� Het zoekresultaat met helponderwerpen. U klikt op een onderwerp om de
helpinformatie weer te geven.
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� In deze navigatiebalk vindt u de hoofd- en subcategorieën waarin de
helpinformatie is ingedeeld. U kunt erop klikken om de categorie te openen.

� U vindt hier de algemene informatie over het helponderwerp dat u heeft
geopend.

� Voor nadere informatie klikt u in de lijst Wat wilt u doen? op een
deelonderwerp om de helpinformatie weer te geven.

Als u de Helpinformatie wilt afdrukken, klikt u in de werkbalk op de knop 
(Afdrukken).

Helpinformatie over functies

Als u helpinformatie over een fiunctie opvraagt, kan het zijn dat de syntax niet met de
juiste scheidingstekens wordt weergegeven. Heeft u in het Configuratiescherm van
Windows de Regionale en Taal Opties ingesteld op English (United Kingdom), dan wordt
als scheidingsteken in functies en formules een komma gebruikt. In de Helpinformatie
wordt als scheidingsteken ook een komma weergegeven:

� In het infovenster van de formule wordt in de syntax van de functie de juiste
scheidingstekens weergegeven.

Opent u nu de helpinformatie over de functie SOM, dan wordt als scheidingsteken in de
syntax een puntkomma gebruikt:
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� Het scheidingsteken in de helpinformatie is niet aangepast aan de ingestelde
Regionale instellingen.

:
• Open zo nodig Excel
• Klik in de titelbalk op de knop   (Microsoft Office Excel Help (F1)

Het venster Help voor Excel wordt geopend
• Typ in het tekstvak het trefwoord "grafieken"
• Klik op de lijstpijl van de knop Zoeken en schakel zo nodig de optie Alle

Excel in
• Klik op de knop Zoeken
• Open het helponderwerp Grafieken maken
• Lees de informatie
• Sluit het dialoogvenster Help voor Excel
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Help: Inhoudsopgave

Om Help op te vragen klikt u in de titelbalk op de knop   (Microsoft Office Excel Help

(F1)).
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� Om de inhoudsopgave te tonen, klikt u op de knop  (Inhoudsopgave

weergeven). De knop verandert in   (Inhoudsopgave verbergen)

� Merk op dat de namen van de boekjes in de inhoudsopgave overeenkomen met
de hoofdcategorieën in het rechtervenster Bladeren in Help van Excel.



LearningGuide Solutions Excel 2007 NL-NL

1-38

� Een inhoudsopgave is verdeeld in hoofdcategorieën, subcategorieën en
helponderwerpen. U opent een hoofdcategorie door op het betreffende boek te
klikken. Subcategorieën worden ook weergegeven door boekjes en deze kunt u
ook openen door op het betreffende boek te klikken.

� Een helponderwerp wordt weergegeven door een vraagteken. U klikt op het
onderwerp om de helpinformatie in het rechter deelvenster te tonen. Eerst
wordt algemene helpinformatie getoond en vervolgens vindt u onder de kop
Wat wilt u doen? specifiekere helpinformatie over het gekozen helponderwerp.

� In de navigatiebalk worden de hoofd- en subcategorieën van de weergegeven
helpinformatie getoond. U kunt hier ook op een categorie klikken om die te
laten tonen.

:
• Open zo nodig Excel
• Klik in de titelbalk op de knop  (Microsoft Office Excel Help (F1)

Het venster Help voor Excel wordt geopend
• Klik in het venster Help voor Excel in de werkbalk op de knop

 (Inhoudsopgave weergeven)
• Klik in de inhoudsopgave op het boek Het beheer van werkmappen
• Klik in de inhoudsopgave op het boek Opslaan en afdrukken
• Klik in de inhoudsopgave op het helponderwerp Een bestand afdrukken
• Lees de helpinformatie
• Sluit het helpvenster
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Helpknop in dialoogvenster

In sommige dialoogvensters komt op de titelbalk nog een knop  (Help) met een

vraagteken voor. Als u op deze knop klikt wordt de helpinformatie in het dialoogvenster
Help voor Excel getoond.

 

� De helpknop. U klikt op de helpknop   en het dialoogvenster Help voor

Excel wordt getoond:
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� De naam van het dialoogvenster wordt weergegeven in het helpvenster.
� U klikt op een onderwerp waarover u uitleg wilt.

:
• Open zo nodig Excel
• Activeer het tabblad Start
• Klik in de groep Lettertype op de knop 
• Klik in het dialoogvenster Celeigenschappen op de helpknop 

rechtsboven in dit dialoogenster
Het dialoogvenster Help voor Excel wordt getoond

• Klik op het onderwerp Lettertype
• Klik in de werkbalk op de knop  (Vorige)

U keert terug naar het helponderwerp Celeigenschappen
• Klik op het onderwerp Uitlijning
• Lees de helptekst
• Sluit alle vensters
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Programma openen en sluiten

Openen
• Klik op de knop Start
• Kies in het menu voor Alle Programma 's, Microsoft Office, Microsoft Office Excel

2007
Sluiten
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de knop Excel afsluiten
• Klik zo nodig op de knop Ja

Celwijzer verplaatsen

Met het toetsenbord
• Gebruik de volgende toetsen(combinaties):

• , ,  of 
• Home, Ctrl + Home
• Ctrl + End
• Page Up, Page Down, Alt + Page Up of Alt + Page Down

Met de muis
• Gebruik één van onderstaande methoden om de gewenste cel in beeld te krijgen:

• Versleep het schuifblok in de gewenste richting
• Klik op een schuifpijl naast het schuifblok. Klik aan dié kant waar u naartoe wilt

bladeren
• Klik met de muisaanwijzer in de gewenste cel

Gebruikersnaam wijzigen

•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de knop Opties voor Excel
• Selecteer in het linkerdeelvenster de categorie Populair
• Typ in het groepsvak Persoonlijke instellingen voor uw exemplaar van Microsoft Office

opgeven in het tekstvak Gebruikersnaam de gebruikersnaam
• Klik op de knop OK

Lint minimaliseren

Minimaliseren van het Lint
• Dubbelklik in het Lint op de geactiveerde tab
Tonen van het Lint
• Dubbelklik op een willekeurige tab

Help gebruiken

• Klik in de titelbalk op de knop  (Microsoft Office Excel Help (F1))
• Typ in het tekstvak het gewenste trefwoord, onderwerp of vraag
• Druk op de toets Enter
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Help: Inhoudsopgave

• Klik in de titelbalk op de knop  (Microsoft Office Excel Help (F1))

Inhoudsopgave weergeven
• Klik in de werkbalk op de knop  (Inhoudsopgave weergeven)
• Navigeer door de gegevensstructuur door op de boekjes te klikken
Zonder zichtbaar Inhoudsopgave
• Klik eventueel in de werkbalk op de knop  (Start)
• Klik in het vak Bladeren in Help van Excel op een van de hoofdcategorieën
• Klik vervolgens eventueel op een subcategorie en als laatste op een helponderwep

Helpknop in dialoogvenster

• Klik in de titelbalk van het dialoogvenster op de knop 
• Klik in het helpvenster op het onderdeel waarover u uitleg wilt
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Opgaven

Opgave: Excel starten

1. Start het programma Excel.
2. Typ een getal.
3. Druk op de toets Enter.
4. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.
5. Sluit het programma Excel.

Opgave: Schermverkenning

1. Zorg dat Excel is geopend.
2. Wijs de volgende schermonderdelen aan:

- Lint;
- Office-knop;
- formulebalk;
- statusbalk;

3. Wijs met de muisaanwijzer één voor één naar de formaatknoppen en benoem deze.
4. Kijk goed of het Lint is ingeschakeld. Minimaliseer dan het Lint.
5. Zorg dat het Lint weer wordt getoond.
6. Klik in de formulebalk en typ (zonder de aanhalingstekens): "=1+2".
7. Druk op de toets Enter.

Het antwoord verschijnt.
8.

Dubbelklik op de knop  (Office-knop).

Excel wordt gesloten.
9. Als gevraagd wordt of u wijzigingen wilt opslaan, klik dan op de knop Nee.

Opgave: Celwijzer verplaatsen

1. Open zo nodig Excel.
2. Beweeg met behulp van toetsencombinaties de celwijzer naar cel C9.
3. Controleer of links in de formulebalk C9 staat.
4. Druk op de toets PageDown en kijk waar de celwijzer nu staat.
5. Druk op de toets Home en kijk waar de celwijzer staat.
6. Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Home.

De celwijzer staat in A1.
7.

Dubbelklik op de knop   (Office-knop).

8. Als gevraagd wordt of u wijzigingen wilt opslaan, klik dan op de knop Nee.

Opgave: Microsoft Office Excel Help gebruiken

1. Zorg dat Excel is geopend
2. Start Microsoft Office Excel Help.
3. Zoek via de inhoudsopgave naar informatie over het openen van een werkmap.
4. Zoek dezelfde informatie via de trefwoordenlijst.
5. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.
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In dit hoofdstuk leert u hoe u een nieuw spreadsheet maakt en maakt u kennis met de
verschillende soorten gegevens die u kunt invoeren, wijzigen en verwijderen. Verder leert u
hoe u een werkmap kunt sluiten.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, kunt u:
• een nieuw spreadsheet maken;
• gegevens invoeren in cellen;
• fouten herstellen en gegevens wijzigen of verwijderen;
• handelingen ongedaan maken;
• een werkmap sluiten.

Nieuw spreadsheet

Nieuw spreadsheet maken

Om een nieuw leeg spreadsheet te openen, klikt u op de knop  (Office-knop) en klikt

u op Nieuw.
Het dialoogvenster Nieuwe werkmap verschijnt:
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� U kiest in het linkerdeelvenster onder Sjablonen voor Leeg en onlangs
geopend.

� In het deelvenster Leeg en onlangs geopend, selecteert u het spreadsheet Lege
werkmap.

� In het rechterdeelvenster wordt een voorbeeld getoond.
� Om het nieuwe, lege spreadsheet te openen, klikt u op de knop Maken.

U kunt ook op de toetsencombinatie Ctrl+N drukken om een nieuw leeg
spreadsheet te openen.

:
• Open zo nodig Excel
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op Nieuw
• Kies in het linker deelvenster onder Sjablonen voor Leeg en onlangs

geopend
• Klik op de knop Maken
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Standaard sjabloon gebruiken

Als u een nieuw spreadsheet wilt maken dat is gebaseerd op een standaardsjabloon, klikt u

op de knop  (Office-knop) en klikt op Nieuw.

Het dialoogvenster Nieuwe werkmap verschijnt:
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� U kiest in het linkerdeelvenster onder Sjablonen voor Geïnstalleerdesjablonen
als u een van de geïnstalleerde sjablonen wilt gebruiken.

� Wilt u gebruikmaken van de overige opgeslagen sjablonen, dan kiest
u onder Sjablonen voor Mijn sjablonen. Er verschijnt een dialoogvenster waarin
u de gewenste sjabloon kunt seleceren.

� In het deelvenster Geïnstalleerdesjablonen selecteert u de gewenste sjabloon.
� In het rechterdeelvenster wordt een voorbeeld van de geselecteerde sjabloon

getoond.

Om de geselecteerde sjabloon te gebruiken, klikt u op de knop Maken. Er wordt een nieuw
spreadsheet geopend, gebaseerd op de geselecteerde sjabloon. Dit spreadsheet krijgt de
naam van het sjabloon met een opvolgend cijfer als toevoeging, bijv LearningGuide1 (hier
kan een ander nummer staan wanneer u al eerder nieuwe spreadsheets heeft gemaakt).
Afhankelijk van de inhoud van de sjabloon die u kiest, krijgt u wel of geen inhoud in
het spreadsheet te zien. Een sjabloon hoeft geen gegevens te bevatten, maar kan ook
gewijzigde instellingen bevatten zoals een gewijzigd standaardlettertype. U ziet dan op het
eerste gezicht geen verschil met het beginnen van een nieuw leeg spreadsheet.

Sjablonen die macro's bevatten

In verband met de beveiliging van sjablonen tegen macrovirussen, kan het zijn dat boven
het werkblad een waarschuwing verschijnt als u een sjabloon opent die macro's bevat.
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� Dit is de Berichtenbalk met daarop de waarschuwing dat de macro's zijn
uitgeschakeld.

� U klikt op de knop Opties om de macro's in te schakelen of om de standaard
instellingen voor de beveiliging te wijzigen.

� Selecteer het keuzerondje Deze inhoud inschakelen om het gebruik van de
macro's toe te staan.

� Klik op Het vertrouwenscentrum openen om de algemene
beveiligingsinstellingen voor de diverse office-applicaties aan te passen (zie
volgende afbeelding).
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� In het linkerdeelvenster selecteert u de categorie Instellingen voor macro's om
de beveiligingsopties voor macro's in alle office-applicaties te wijzigen.

� Standaard is in het groepsvak Instellingen voor macro's het keuzerondje Alle
macro's uitschakelen met melding ingeschakeld. Dit houdt in dat u altijd
een waarschuwing krijgt als een spreadsheet macro's bevat. U kunt hier de
gewenste optie selecteren.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in een cel wilt invoeren, moet u deze cel eerst selecteren door erin te
klikken. Op het moment dat u aan het typen bent, verschijnt de invoer in de cel en in de
formulebalk.

 

� De celwijzer geeft de actieve cel aan waarin u de gegevens kunt typen.
� In de formulebalk is de tekst van de actieve cel ook zichtbaar.
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Na het invoeren van gegevens drukt u op de toets Enter om de celwijzer een cel omlaag te
verplaatsen. Als u na het invoeren van gegevens op de toets Tab drukt, gaat de celwijzer
één cel naar rechts.

U kunt gegevens in een cel bewerken door in de cel te dubbelklikken en de
toetsen Delete of Backspace te gebruiken. Ook kunt u gegevens verwijderen
door de cel te selecteren en op de toets Delete te drukken. Als u een cel
selecteert en nieuwe gegevens intypt, wordt in één keer de gehele celinhoud
vervangen.

Soorten gegevens

Er kunnen twee soorten gegevens in een werkblad worden ingevoerd:
• teksten;
• waarden:

• een getal;
• een formule;
• een functie;
• een datum.

Teksten

Excel herkent of u een tekst of een waarde invoert. Teksten bestaan uit tekens of uit een
combinatie van getallen en tekens. Teksten worden automatisch links uitgelijnd in een cel.

� Als de tekst de breedte van de cel overschrijdt, lijkt deze gedeeltelijk in de cel
ernaast te worden gezet.

� De tekst wordt afgebroken op de kolomgrens als in de naastgelegen cel al iets
staat. De tekst is nog wel in de cel aanwezig, maar niet geheel zichtbaar.

U kunt de kolombreedte automatisch aan de breedste tekst in de kolom
aanpassen door te dubbelklikken op de kolomscheiding van de kolomkop.

U kunt tekst binnen een cel laten omlopen door op de toetsencombinatie Alt +
Enter te drukken. De tekst gaat op de volgende regel binnen de cel verder.

Lange teksten aanpassen

Als de tekst de breedte van de cel overschrijdt, kunt u de breedte van de kolom
aanpassen totdat de tekst volledig zichtbaar wordt. U beweegt de muisaanwijzer naar
de rechterscheidingslijn van de kolomkop tot de muisaanwijzer verandert in een zwart
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kruis met twee pijlen (het schuifsymbool). Zodra u op de scheidingslijn klikt, wordt de
kolombreedte vermeld boven de muisaanwijzer. Op dat moment sleept u de kolomgrens
naar rechts totdat de gewenste breedte is bereikt.

Waarden

Waarden worden standaard rechts uitgelijnd, behalve als een functie of formule een tekst
als uitkomst heeft.

� Getallen worden rechts uitgelijnd.
� Een datum is voor Excel ook een waarde en wordt rechts uitgelijnd.

Om de uitlijning te wijzigen activeert u de tab 'Start' en klikt op een van de

knoppen in de groep 'Uitlijning' :   (Tekst rechts uitlijnen),   (Tekst links

uitlijnen) en   (Centreren).

Als een waarde groter is dan de breedte van een cel, wordt dit niet zoals bij tekst over de
celgrens heen geplaatst, maar verschijnt de wetenschappelijke notatie van de waarde of
komen er hekjes (#####) in de cel te staan. Als u de kolom breder maakt, verschijnt het
getal weer.

Datum

U kunt een datum op verschillende manieren invoeren, bijvoorbeeld "01-01-07" of "1
januari 2007". De manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van de opmaak
van de cel. Als de cel geen specifieke datumopmaak heeft, hangt de weergave af van de
manier waarop is ingevoerd: in bovenstaand voorbeeld wordt de weergave: "1-1-2006"
respectievelijk "1-jan-2007".
Door de cel een datumopmaak te geven, kunt u precies instellen hoe de datum wordt
weergegeven.

Let op met datumnotaties als "01-05-06". Bij ons wordt dat gelezen als 1
mei 2006, maar in Engelstalige landen als 5 januari 2006. Als u in Windows
Vista een andere taalinstelling instelt, zal dit ook de standaardweergave van de
datum beinvloeden.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Gegevens invoeren.xlsx
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:
• Selecteer cel A5
• Typ de tekst "Schrijfblokken"
• Druk op de toets Enter
• Typ de tekst "Diskette dozen"
• Druk op de toets Tab
• Typ de tekst "3.5 inch"
• Druk op de toets Enter
• Dubbelklik op de rechterscheidingslijn van kolom A

De kolombreedte wordt aangepast aan de breedste tekst
• Sleep de rechterscheidingslijn van kolom B naar rechts
• Typ in cel C4 het getal "100"
• Druk op de toets Enter
• Typ het getal "10"
• Druk op de toets Enter
• Typ het getal "5"
• Druk op de toets Enter
• Typ in cel A2 de tekst "Datum:"
• Druk op de toets Tab
• Typ een datum in (bijvoorbeeld 5-3-2006)
• Druk op de toets Enter

Excel herkent een datum als een waarde
• Typ in cel A8 de tekst "korting"
• Druk op de toets Tab
• Typ "10%"
• Druk op de toets Tab

Excel ziet dit als een getal en lijnt de waarde rechts in de cel uit
• Typ "10+5"

Excel ziet de invoer als tekst
• Druk op de toets Enter
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Gegevens wijzigen

Celinhoud bewerken

Om de inhoud van een cel gedeeltelijk te wijzigen, dubbelklikt u in de cel of drukt u op de
toets F2. U verplaatst vervolgens de invoegpositie naar de gewenste positie met behulp
van de pijltoetsen op uw toetsenbord of u klikt op de gewenste positie in de cel.
U kunt dan nieuwe gegevens typen of bestaande tekens verwijderen met behulp van de
toetsen Backspace en/of Delete.
Op het moment dat u aan het typen bent, verschijnt de invoer in de cel en in de
formulebalk.
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� De celwijzer geeft de actieve cel aan waarin u de gegevens kunt typen.
� In de formulebalk is de tekst van de actieve cel ook zichtbaar.

U kunt de volledige celinhoud verwijderen door de cel te selecteren en op de
toets Delete te drukken. Als u een cel selecteert en nieuwe gegevens intypt,
wordt in één keer de gehele celinhoud vervangen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Celinhoud bewerken.xlsx

:
• Klik in de cel D8
• Typ het cijfer "6"
• Klik in de cel E4 en typ het cijfer "9"
• Dubbelklik in de cel A11 in het woord "Strafschoppen"
• Druk op de toetsen Backspace en/of Delete totdat alleen "Straf" over blijft
• Typ de tekst "werk" en druk op de toets Enter
• Dubbelklik in de cel A9
• Druk op de pijltjestoetsen totdat de invoegpositie tussen de letters "aa"

staat
• Druk op de toets Delete en op de pijltjestoets naar rechts
• Typ de tekst "e vaardigheid"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wissen van celinhoud

Om de inhoud van een cel te wissen, klikt u in de cel en drukt u op de toets Delete.
U kunt de inhoud van meerdere cellen tegelijkertijd wissen door eerst de cellen te
selecteren en dan op de toets Delete te drukken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wissen van celinhoud.xlsx

:
• Klik in de cel A6 en druk op de toets Delete
• Klik in de cel B6 en druk op de toets Delete
• Selecteer de cellen C1 tot en met C5
• Druk op de toets Delete
• Sluit het spreadsheet zonder wijzigingen te bewaren
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Handeling ongedaan maken

Handelingen kunt u ongedaan maken door in de Werkbalk Snelle toegang op de knop

 (.... Ongedaan maken) te klikken. Op de puntjes staat de actie die ongedaan gemaakt

wordt, bijvoorbeeld: '9' in E4 typen ongedaan maken.

� De Office-knop.
� De knop Ongedaan maken in de Werkbalk Snelle toegang.

Excel onthoudt een aantal acties die u doet tijdens het werken in een werkblad. Klikt u op

de lijstpijl van de knop   (Ongedaan maken), dan ziet u deze acties vermeld in een lijst.

Maakt u een actie ongedaan die onderaan in de lijst staat, dan worden alle voorafgaande
acties ook ongedaan gemaakt.

� De handelingen die u in één keer ongedaan maakt. De laatste handeling staat
bovenaan in de lijst.

� De overige handelingen die u heeft uitgevoerd.
� Hier ziet u het aantal handelingen dat is geselecteerd.

Wilt u, na het ongedaan maken, de tekst toch weer herstellen, dan klikt u op de knop 

(Opnieuw). Ook hier worden alle acties die u kunt herstellen in een lijst weergegeven. U

opent deze lijst door op lijstpijl van de knop  (Opnieuw) te klikken.

U kunt ook op de toetsencombinatie Ctrl+Z drukken om handelingen
ongedaan te maken. Voor het opnieuw uitvoeren van een handeling kunt u de
toetsencombinatie Ctrl+Y gebruiken.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Handeling ongedaan maken.xlsx

:
• Selecteer de cel C8
• Druk op de toets Delete
• Selecteer cel B8
• Druk op de toets Delete
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Z
• Er staat weer "10%"
• Klik in de werkbalk Snelle toegang op de knop   (Ongedaan maken)

Er staat weer "10+5"
• Klik op de knop   (Opnieuw)

Er staat niets meer in de cel C8
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Spreadsheet sluiten

Spreadsheet sluiten

Om een werkmap te sluiten, klikt u op de knop  (Office-knop) en klikt op Sluiten.

Als er geen wijzigingen zijn gemaakt, wordt de spreadsheet zonder meer gesloten.
Zijn er wijzigingen aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, verschijnt het volgende
dialoogvenster:

� Klik op de knop Ja als u de wijzigingen wilt opslaan. Het
dialoogvenster Opslaan als verschijnt.

� Klik op de knop Nee als u de wijzigingen niet wilt bewaren. Het spreadsheet
wordt afgesloten.

� Klik op de knop Annuleren om het spreadsheet niet af te sluiten.
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� Standaard krijgt een nieuw spreadsheet de naam Map met een volgnummer.
U kunt de naam zelf wijzigen door een andere naam te typen in het tekstvak
Bestandsnaam.

� Om het spreadsheet op te slaan, klikt u op de knop Opslaan. Het spreadsheet
wordt daarna gesloten

U kunt het spreadsheet ook sluiten door rechtsboven in het spreadsheet op de

knop   (Venster sluiten) te klikken. Klik niet op de knop   (Sluiten) van het
programmavenster, omdat dan Excel ook afgesloten wordt.

:
• Open zo nodig Excel
• Typ de tekst "gewijzigd"
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op Sluiten
• Klik op de knop Nee
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Procedures

Nieuw spreadsheet maken

Nieuw leeg spreadsheet
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Kies in het menu voor Nieuw
• Druk op de toets Enter

Standaard sjabloon gebruiken

•

Klik op de knop   (Office-knop)
• Klik op Nieuw
• Kies in het linkerdeelvenster onder Sjablonen voor Geïnstalleerdesjablonen

Gegevens invoeren

• Klik in een cel
• Typ de tekst of het getal
• Kies één van onderstaande mogelijkheden

• Druk op de toets Enter of
• Druk op de toets Tab

Celinhoud bewerken

• Selecteer de cel
• Kies uit onderstaande mogelijkheden:

• Typ gelijk de nieuwe gegevens
• Gebruik de toetsen Backspace en Delete om de gewenste tekens te wissen
• Selecteer ongewenste tekst en druk op de toets Delete

Wissen van celinhoud

• Klik op de cel
• Druk op de toets Delete

Handeling ongedaan maken

Ongedaan maken
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden

• Klik in de Werkbalk Snelle toegang op de knop  (Ongedaan maken)
• Klik in de Werkbalk Snelle toegang op de lijstpijl van de knop  (Ongedaan

maken) om meerdere handelingen tegelijk ongedaan te maken
Herstellen van een handeling
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden

• Klik in de Werkbalk Snelle toegang op de knop  (Opnieuw)
• Klik in de Werkbalk Snelle toegang op de lijstpijl van de knop  (Opnieuw) om

meerdere handelingen tegelijk te herstellen
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Spreadsheet sluiten

•

Klik in de werkbalk op de knop  (Office-knop)
• Klik op Sluiten
• Klik zo nodig op de knop Ja
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de gewenste naam voor het spreadsheet
• Klik op de knop Opslaan
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Opgaven

Opgave: Nieuw spreadsheet

1. Open een nieuw spreadsheet in Excel en maak de volgende tabel aan:

 

De datum typt u als volgt: 12 januari 2007
2. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Invoeren en wijzigen van gegevens

1. Open het bestand Opgave invoeren en wijzigen gegevens.
2. In cel D1 moet de datum van vandaag komen te staan (waarde).
3. Wijzig het aantal databases in Maastricht in "20".
4. Wijzig het aantal spreadsheets in Amsterdam in "12".
5. Wijzig het aantal tekstverwerkers in Den Haag in "16".
6. Maak de laatste handeling ongedaan, dus "16" wordt weer "18".
7. Voeg de ontbrekende gegevens toe:

8. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.





Hoofdstuk 5
Spreadsheets
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Spreadsheet openen

Openen spreadsheet

Een bestaande spreadsheet wordt geopend vanuit het dialoogvenster Openen. U kunt dit

dialoogvenster openen door te klikken op de knop  (Office-knop) en vervolgens te

klikken op Openen:

� In de adresbalk ziet u welke map met bestanden wordt getoond bij (4). Door
op het pijltje achter de naam van de map te klikken, kunt u in het menu
eventueel een andere map selecteren.

� In de navigatiebalk vindt u onder Favoriete koppelingen enkele verwijzingen
naar veelgebruikte mappen, bijvoorbeeld Documenten.
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� De Mappen toont de hiërarchie van mappen en bestanden, u opent de
gewenste map door te dubbelklikken op de naam van de map. De nieuwe
locatie wordt automatisch bij (1) getoond.

� In dit vak wordt een lijst met bestanden getoond die overeenkomen met het
gekozen bestandstype. U selecteert in deze lijst het te openen spreadsheet.

� Klik op de knop Openen om het geselecteerde spreadsheet te openen.

U kunt een spreadsheet ook openen door in het dialoogvenster 'Openen' op
het gewenste spreadsheet te dubbelklikken.

Een recent gebruikt spreadsheets openen

Excel houdt een lijst bij waarin (standaard) de laatste 17 spreadsheets die u heeft

geopend staan. Als u op de knop  (Office-knop) klikt, vindt u een lijst in het

rechterdeelvenster. Om een spreadsheet uit de lijst te openen, klikt u erop.

� De lijst met recent geopende spreadsheets. Bovenin de lijst staat het meest
recente bestand.

� Een lijst kan (standaard) maximaal 17 bestanden bevatten. U kunt ervoor
zorgen dat een bestand altijd in de lijst wordt getoond door op de Pin te

klikken. De knop verandert in .
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:
• Open zo nodig Excel
• Selecteer cel B2
• Tik een getal in en druk op Enter
•

Klik op knop  (Office-knop)
• Klik op Opslaan

Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend
• Klik in de balk aan de linkerzijde op Documenten
• Klik op Opslaan om dit bestand in deze map op te slaan
•

Klik op knop 
• Klik op Sluiten
• Klik, indien ook Excel afgesloten is, in de taakbalk van Windows op de

knop Start en kies in het menu voor AlleProgramma 's, Microsoft Office,
Microsoft Office Excel

•

Klik op knop 
• Open in het rechterdeelvenster het spreadsheet Open spreadsheet door er

op te klikken
•

Klik op de knop 
• Klik op Sluiten
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Openen meerdere spreadsheets

U kunt in Excel meer dan één spreadsheet tegelijk geopend hebben. U kunt dan
gemakkelijk schakelen tussen de spreadsheets. Ook kunt u gegevens verplaatsen en
kopiëren van het ene naar het andere spreadsheet.
U kunt meerdere spreadsheets tegelijkertijd openen door te klikken op de knop

 (Office-knop) en vervolgens te klikken op Openen. In de vervolgkeuzelijst Openen

selecteert u de gewenste bestandslocatie. Vervolgens selecteert u de gewenste
spreadsheets en klikt op de knop Openen.

U kunt het dialoogvenster Openen ook openen door op de toetsencombinatie
Ctrl+O te klikken.

U kunt aaneengesloten spreadsheets selecteren door het eerste spreadsheet te selecteren
vervolgens de toets Shift ingedrukt te houden en het laatste spreadsheet te selecteren.

U kunt niet aaneengesloten spreadsheets selecteren door het eerste spreadsheet te
selecteren vervolgens de toets Ctrl ingedrukt te houden en het volgende spreadsheet te
selecteren.
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Wisselen tussen werkbladen

Een spreadsheet kan meerdere werkbladen bevatten. Standaard zijn er drie:

 

� Om een ander werkblad te activeren, klikt u op de betreffende bladtab.

U kunt door de lijst met werkbladen stappen door op de toetsencombinatie
Ctrl+PageUp of Ctrl+PageDown te drukken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wisselen tussen werkbladen.xlsx

:
• Typ in de cel B9 het getal "16"
• Druk op de toets Enter
• Klik op de bladtab van het werkblad '2003'
• Typ in de cel B9 het getal "17,5" en druk op de toets Enter
• Klik op de bladtab van het werkblad '2004'
• Typ in de cel B9 het getal "19" en druk op de toets Enter
• Vergelijk de totalen in de cellen D9 voor de verschillende jaren
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wisselen tussen spreadsheets

Als u al een spreadsheet open heeft in Excel en u een tweede spreadsheet opent, wordt
er een tweede spreadsheetvenster geopend. Het eerste venster wordt naar de achtergrond
verplaatst, het tweede venster verschijnt op de voorgrond. U kunt op verschillende
manieren zien dat er meerdere spreadsheets open staan. U kunt heen en weer schakelen
tussen de spreadsheets:



1 l Basisvaardigheden LearningGuide Solutions

1-65

Plaats Weergave Omschakelen

Taakbalk van Windows Wanneer u op deze knop

klikt, worden de knoppen van

de geopende spreadsheets

getoond.

Klik op de knop van het

gewenste spreadsheet.

Tab Beeld in de groep Venster

 

Activeer de tab Beeld en kies

in de groep Venster voor Ander

venster en kies in het menu

de gewenste spreadsheet. Het

vinkje voor de naam geeft het

actieve spreadsheet aan.

Spreadsheet opslaan

Opslaan spreadsheet

Om een bestaand spreadsheet onder dezelfde naam op te slaan, klikt u in de Werkbalk

Snelle toegang op de knop   (Opslaan).

Als u een nieuw spreadsheet maakt en u slaat het op, kunt het spreadsheet nog een naam
geven en u kunt de map aangeven waarin u deze wilt opslaan.

U kunt ook de toetsencombinatie Ctrl+S gebruiken om een spreadsheet op te
slaan.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Opslaan spreadsheet.xlsx

:
• Typ in cel B2 het getal "20000" en druk op de toets Enter
• Klik in de werkbalk Snelle toegang op de knop   (Opslaan)
• Het bestaande bestand wordt automatisch overschreven
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+N

Er wordt een nieuw spreadsheet geopend
• Typ een getal in en druk op de toets Enter
• Klik in de werkbalk Snelle toegang op de knop   (Opslaan)

Het dialoogvenster Opslaan Als verschijnt
• Typ bij Bestandsnaam een zelf te kiezen naam in
• Klik op Opslaan
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op Sluiten
• Suit eventueel de overige spreadsheets op dezelfde manier
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Opslaan spreadsheet op diskette

U kunt een spreadsheet opslaan op diskette door op de knop   (Office-knop) te klikken

en vervolgens te klikken op Opslaan als. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

� In de lijst Favorite Links klikt u op Computer
� In de adresbalk wordt getoond wat u in het rechterdeelvenster heeft geopend
� De weergave van het diskettestation

U dubbelklikt op Floppy Disk Drive (A:) om het diskettestation te openen.

In het tekstvak Bestandsnaam typt u de naam waaronder u het document wilt bewaren.
Daarna klikt u op de knop Opslaan om het document te bewaren.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Opslaan spreadsheet op diskette.xlsx

:
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Kies in het menu voor Opslaan als
• Plaats een diskette in het diskettestation
• Selecteer in de mappenlijst de optie 3 1/2 Floppy (A:)
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de tekst "Testbestand"
• Klik op de knop Opslaan
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• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Opslaan spreadsheet andere naam

Om het spreadsheet een andere naam te geven of in een andere map te bewaren, klikt u

op de knop  (Office-knop) en klikt op Opslaan als:

� In de adresbalk wordt weergegeven welke bestanden bij (2) worden getoond.
� Hier wordt de inhoud van de geselecteerde map weergegeven.
� In het navigatievenster kunt u op een verwijzing klikken om naar een bepaalde

plaats op het netwerk of pc te gaan. Om de hiërarchie van mappen en
bestanden te tonen of te verbergen, klikt u onderin het navigatievenster op
Mappen.

� U kunt hier de bestandsnaam typen of een bestaande bestandsnaam wijzigen.
� U klikt op de knop Opslaan om het spreadsheet te bewaren.

Als u een nieuw spreadsheet heeft gemaakt, kunt u ook in de werkbalk Snelle toegang op

de knop   (Opslaan) klikken, u kunt het spreadsheet dan nog een naam geven en u kunt

de map aangeven waarin u deze wilt opslaan.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Opslaan spreadsheet andere naam.xlsx
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:
• Typ in cel D1 de datum "10 januari 2007"
•

Klik op de knop   (Office-knop) en klik op Opslaan als
• Selecteer in de mappenlijst de map Documenten
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de naam "Oefening spreadsheet

opslaan"
De oude naam verdwijnt en wordt vervangen door "Oefening spreadsheet
opslaan"

• Klik op de knop Opslaan
• In de titelbalk verschijnt de naam van de spreadsheet Oefening spreadsheet

opslaan.xlsx
Afhankelijk van uw Windows instellingen wordt de extensie XLSX wel of
niet weergegeven

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Opslaan spreadsheet als ander type

Om een bestaand spreadsheet op te slaan met een andere bestandsindeling, klikt u op de

knop  (Office-knop) en klikt op Opslaan als. Vervolgens kiest u in de vervolgkeuzelijst

Opslaan als de gewenste bestandsindeling, bijvoorbeeld XML werkblad 2003 (*.xml) of
Tekst (Tab is scheidingsteken) (*.txt) of een Excel 97-2003-werkmap (*.xls) bestand.

� In de adresbalk wordt weergegeven welke bestanden bij (3) worden getoond.



1 l Basisvaardigheden LearningGuide Solutions

1-69

� In het navigatievenster kunt u op een verwijzing klikken om naar een bepaalde
plaats op het netwerk of pc te gaan. Om de hiërarchie van mappen en
bestanden te tonen of te verbergen, klikt u onderin het navigatievenster op
Mappen.

� Indien u het bestand wilt opslaan in een submap dubbelklikt u op de
betreffende map. De naam van de map verschijnt vervolgens in de adresbalk.

� U kunt hier de bestandsnaam typen of een bestaande bestandsnaam wijzigen.
� In de vervolgkeuzelijst Opslaan als kiest u het gewenste bestandsformaat.

U klikt in het dialoogvenster Opslaan als op de knop Opslaan om het spreadsheet te
bewaren.

Werkmap opslaan als webpagina

U maakt een werkblad in Excel met daarbij eventueel een grafiek. U klikt u op de knop

 (Office-knop) en klikt op Opslaan als. Vervolgens kiest u in de vervolgkeuzelijst

Opslaan als de indeling Webpagina. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

� In deze vervolgkeuzelijst heeft u gekozen voor Webpagina
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� U selecteert het keuzerondje Hele werkmap indien u het volledige spreadsheet
(dus inclusief alle werkbladen) wilt opslaan als webpagina. U selecteert het
keuzerondje Selectie: indien u slechts een gedeelte van het spreadsheet als
webpagina wilt opslaan. Heeft u een bepaald cellenbereik geselecteerd dan zal
dit bereik hier worden getoond. Heeft u geen bereik geselecteerd dan zal alleen
het actieve werkblad worden getoond.

� Voordat u op de knop Publiceren klikt, kunt u eerst nog bij (4) de titel wijzigen.
Vervolgens klikt u op de knop Publiceren om opties voor het publiceren in te
stellen. Onderstaand dialoogvenster verschijnt.

� U klikt op de knop Titel wijzigen om de titel van de webpagina wijzigen. Deze
titel wordt bij het openen van de webpagina in de titelbalk van de webbrowser
getoond.

� U klikt op de vervolgkeuzelijst Kiezen om de verschillende items te selecteren.
Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het gehele werkblad, maar ook een
celbereik opgeven dat u wilt publiceren.

� In het vak Publiceren als kunt u de titel van de pagina en de bestandsnaam
wijzigen.

� Wilt u een webpagina bekijken in een webbrowser, dan schakelt u het
selectievak Gepubliceerde webpagina in browser openen in.

Sjabloon

Om een spreadsheet op te slaan als sjabloon, kiest u in de vervolgkeuzelijst Opslaan
als voor Excel-sjabloon wanneer de sjabloon geen macro's bevat of Excel-sjabloon met
macro's als de sjabloon macro's bevat. U kunt dan later snel een nieuw spreadsheet
maken dat dezelfde indeling (en basisinhoud) heeft als de sjabloon.

Ander type programma

Als u het spreadsheet met een ander programma wilt bewerken, of als u het aan iemand
toestuurt die van een ander programma gebruik maakt, kiest u voor de bestandsindeling
die bij het desbetreffende programma hoort. Het is mogelijk dat Excel specifieke opmaak
en fucnties verloren gaan.
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Ander versienummer

U kunt van een Office 2007 bestand een kopie opslaan om bijvoorbeeld te openen in

Office 2003. U klikt dan op de knop  en houd de muisaanwijzer boven Opslaan als

(niet klikken). In het rechterdeelvenster verschijnt een lijst met mogelijkheden voor het
opslaan van een kopie van het spreadsheet.

� U plaatst de muisaanwijzer boven de optie Opslaan als of klikt op de lijstpijl
achter de optie Opslaan als. Klikt u op Opslaan als, dan verschijnt het
dialoogvenster Opslaan als.

� U selecteert in het rechterdeelvenster de gewenste optie.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Opslaan spreadsheet als ander type.xlsx

:
•

Klik op de knop   (Office-knop)
• Houd de muis boven de optie Opslaan als (Niet klikken!)
• Kies in het menu voor Excel 97-2003 werkmap
• Selecteer in de mappenlijst de map Documenten
• Klik op de knop Opslaan
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Bestandslocaties aanpassen

Standaard worden alle spreadsheets in dezelfde map opgeslagen. Om deze map te

wijzigen, klikt u in de titelbalk op de knop  (Office-knop) kiest u in het menu

voor Opties voor Excel:

 

� In het linkerdeelvenster selecteert u de categorie Opslaan.
� Om de locatie te wijzigen, typt u hier het pad naar de gewenste map.

:
• Open zo nodig Excel
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de knop Opties voor Excel
• Kies in het linkerdeelvenster voor Opslaan
• Controleer of het tekstvak Standaardbestandslocatie verwijst naar de

'Documenten'-map
• Klik op de knop Annuleren
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Openen spreadsheet

•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op Openen
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Openen de gewenste map
• Dubbelklik eventueel op een submap
• Selecteer het gewenste spreadsheet
• Klik op de knop Openen

Openen meerdere spreadsheets

•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op Openen
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Openen de gewenste map
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• aaneengesloten bestanden: selecteer het 'eerste' bestand, houd de toets Shift
ingedrukt en klik op het 'laatste' bestand.

• niet-aaneengesloten bestanden: selecteer het 'eerste' bestand, houd de toets Ctrl
ingedrukt en klik op het volgende bestand.

• Klik op de knop Openen

Wisselen tussen werkbladen

• Klik op de bladtab van het gewenste werkblad

Wisselen tussen spreadsheets

• Klik in de Taakbalk van Windows op de knop van het gewenste spreadsheet

Opslaan spreadsheet

• Klik in de Werkbalk Snelle toegang op de knop  (Opslaan)

Opslaan spreadsheet op diskette

• Plaats een diskette in het diskettestation
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op Opslaan als
• Selecteer in de mappenlijst het diskettestation 3 1/2 Floppy (A:)
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de bestandsnaam
• Klik op de knop Opslaan
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Opslaan spreadsheet andere naam

•

Klik op de knop   (Office-knop)
• Klik op Opslaan als
• Selecteer in de mappenlijst de gewenste bestandslocatie
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de bestandsnaam
• Klik op de knop Opslaan

Opslaan spreadsheet als ander type

•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Houd de muis boven Opslaan als (Niet klikken)
• Kies in het menu het gewenste type bestand
• Selecteer in de mappenlijst de gewenste bestandslocatie
• Typ in het tekstvak Bestandsnaam de bestandsnaam
• Klik op de knop Opslaan

Bestandslocaties aanpassen

•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de knop Opties voor Excel
• Selecteer in het linkerdeelvenster de categorie Opslaan
• Typ in het rechterdeelvenster, in het groepsvak Werkmappen opslaan, in het

tekstvak Standaardbestandsloactie het pad naar de gewenste map
• Klik op de knop OK
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In de voorgaande hoofdstukken heeft u gezien hoe u één cel kunt selecteren. In de loop
van de cursus zult u merken dat het vaak handig is om een gebied van aaneengesloten
cellen te kunnen selecteren.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, kunt u:
• selecties maken;
• gegevens invoegen in een selectie;
• werken met reeksen;
• op verschillende manieren gegevens kopiëren en verplaatsen;
• werken met het klembord;
• gegevens zoeken en eventueel vervangen.

Maken van selecties

Cel en werkblad selecteren

Om een cel te selecteren, klikt u erin met de muisaanwijzer.
U kunt een bestaande selectie ongedaan maken door in het werkblad op een willekeurige
plaats buiten de selectie te klikken. Hierbij selecteert u automatisch een nieuwe cel.

Reeks aangrenzende cellen selecteren

U kunt een willekeurig aantal cellen selecteren door met de muis in de eerste cel te klikken
en de linkermuisknop ingedrukt te houden. Vervolgens sleept u de muisaanwijzer naar de
laatste cel die u wilt selecteren. De tekst in de selectie blijft leesbaar in de eigen kleur.
Het geselecteerde gebied krijgt een afwijkende kleur, inclusief de rij- en kolomkoppen. De
eerste cel, de cel waarin u het eerst klikte bij het maken van deze selectie, blijft echter wit
van kleur.

Als u selecties wilt maken die niet op één scherm kunnen worden getoond,
selecteert u de eerste cel. Met de schuifbalken gaat u naar de laatste cel van
het te selecteren gebied en u houdt de Shift toets ingedrukt voordat u deze cel
selecteert. Daarna kunt u de toets Shift loslaten.
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Niet aangrenzende cellen selecteren

U kunt ook een aantal niet aangrenzende gebieden selecteren. In onderstaand voorbeeld
ziet u selecties van vier afzonderlijke gebieden:

Om niet aangrenzende gebieden te selecteren, selecteert u het eerste gebied. Dan houdt u
de toets Ctrl ingedrukt en selecteert u achtereenvolgens de volgende gebieden.
De geselecteerde gebieden krijgen een afwijkende kleur. De eerste cel van het laatst
geselecteerde gebied behoudt een witte achtergrond.

U kunt een aangrenzende selectie maken door de toets Shift ingedrukt te
houden terwijl u dubbelklikt op de zijrand van de cel. Hiermee selecteert
u alles tot aan de eerst lege cel in de richting van de rand waarop u heeft
gedubbelklikt.

Werkblad selecteren

Om een heel werkblad te selecteren, klikt u linksboven in de hoek van het werkblad op het

vak  op het kruispunt van de kolomtitels en de rijtitels:

 

� U klikt op dit vak om het hele werkblad te selecteren. U kunt ook op de
toetsencombinatie Ctrl+A drukken.

Om alleen de gevulde cellen in het werkblad te selecteren, plaatst u de
celwijzer in cel A1 en drukt u op toetsencombinatie Ctrl+Shift+End.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Cel en werkblad selecteren.xlsx

:
• Selecteer cel B4 tot en met B22
• Selecteer cel D4 tot en met D22

De selectie van cel B4 tot en met B22 verdwijnt en D4 tot en met D22 is
geselecteerd

• Selecteer cel B4 tot en met B22
• Houd de Ctrl toets ingedrukt
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• Selecteer vervolgens cellen D4 tot en met D22 en vervolgens F4 tot en
met F22
De cellen B4:B22, D4:D22, en F4:F22 zijn nu geselecteerd

• Klik op het grijze vak  links van kolom A boven rij 1
• Het gehele werkblad is geselecteerd
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Rij selecteren

U kunt een rij met één klik selecteren:

 

� Rijkoppen. Om een rij te selecteren, klikt u op de betreffende rijkop.
� Dit is de geselecteerde rij. De tekst in de selectie blijft leesbaar in de eigen

kleur.

Reeks aangrenzende rijen selecteren

Wilt u meerdere rijen selecteren, dan kunt u over de betreffende rijkoppen slepen: u klikt in
de eerste rijkop, houdt de muis ingedrukt en sleept de muis naar de laatste rijkop.

Let op dat u de muisaanwijzer niet op de rand van een rij plaatst als u gaat
slepen. U past daarmee de hoogte van de rij aan.

Niet aaneengesloten rijen selecteren

Om niet aangrenzende rijen te selecteren, selecteert u de eerste rij. Dan houdt u de toets
Ctrl ingedrukt en selecteert u achtereenvolgens de volgende rijen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand Rij
selecteren.xlsx

:
• Klik op de 5 voor de rijkop "Word 6"
• Klik op dezelfde wijze op de rij voor "Word 2000"
• Klik op de rij van "Windows 95" en sleep naar beneden tot en met

"Windows NT"
• Klik op de rij van "Word 2000". Houd de toets Ctrl ingedrukt en klik op de

rijen van "Excel 2000", "Outlook 2000" en "Access 2000"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Kolom selecteren

U kunt met één klik een kolom selecteren:

 

� Kolomkoppen. Om een kolom te selecteren, klikt u op de betreffende
kolomkop.

� Geselecteerde kolom (C). De tekst in de selectie blijft leesbaar in de eigen
kleur.

Reeks aangrenzende kolommen selecteren

Wilt u meerdere kolommen selecteren, dan kunt u over de betreffende kolomkoppen
slepen: u klikt in de eerste kolomkop, u houdt de muis ingedrukt en sleept de muis naar de
laatste kolomkop.

Niet aaneengesloten kolommen selecteren

Om niet aangrenzende kolommen te selecteren, selecteert u de eerste kolom. Dan houdt u
de toets Ctrl ingedrukt en selecteert u achtereenvolgens de volgende kolommen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Kolom selecteren.xlsx

:
• Klik op de letter "B" van kolom B

De hele kolom is geselecteerd
• Klik op dezelfde wijze op kolom F
• Klik op kolom G en sleep tot en met kolom I
• Klik op kolom B. Houd de toets Ctrl ingedrukt en klik op de kolommen D, G

en L
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Gegevens invoeren in selectie

Als u gegevens in een bepaald gebied wilt invoeren, kunt u dit gebied eerst selecteren. Bij
de selectie blijft één cel wit. Dit is de actieve cel waarin alles wat u op dat moment typt,
terechtkomt. De actieve cel bevindt zich op dié hoek van de selectie waar u begonnen
bent met selecteren.
Vervolgens typt u de gegevens en bevestigt u de invoer door te drukken op de toets Tab
of de toets Enter:
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• gebruikt u de toets Enter om naar een volgende cel te gaan, dan kunt u rij voor rij
binnen de selectie invoeren;

• met de toets Tab voert u kolom na kolom in.
De selectie blijft net zolang gehandhaafd, totdat u op een willekeurige pijltoets drukt of
met de muis klikt op een willekeurige plaats in het werkblad.

:
• Open zo nodig Excel met een leeg spreadsheet
• Selecteer de cellen B3 tot en met D5

Cel B3 is actief
• Typ de tekst "10"
• Druk op de toets Enter
• Typ de tekst "10" en druk op de toets Enter
• Typ de tekst "8" en druk op de toets Enter

Cel C3 van de volgende kolom wordt actief
• Typ de tekst "dozen" en druk op de toets Enter
• Typ de tekst "rollen" en druk op de toets Enter
• Typ de tekst "doosjes" en druk op de toets Enter

Cel D3 van de volgende kolom wordt actief
• Typ de tekst "A4 papier" en druk op de toets Enter
• Typ de tekst "plakband" en druk op de toets Enter
• Typ de tekst "nietjes" en druk op de toets Enter

De eerste cel B3 wordt weer actief

• Druk op een willekeurige pijltoets om de selectie ongedaan te maken
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Vulgreep voor gegevensreeksen

Excel kent standaard een aantal ingebouwde gegevensreeksen, bijvoorbeeld: de dagen van
de week en de maanden van een jaar.
U begint met de invoer van een gegevensreeks door het eerste gegeven in te typen en
vervolgens de rest van de reeks te slepen met behulp van de vulgreep:
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� Vulgreep. Als u de muisaanwijzer op de vulgreep plaatst, verandert de
muisaanwijzer in een zwart kruis. U sleept de celwijzer in de gewenste richting
en de cellen worden gevuld met een gegevensreeks.

� Hier kunt u aflezen wat er in de cel komt te staan wanneer u de muisknop los
laat.

Nadat u de muisknop loslaat, verschijnt het Infolabel   (Opties voor Automatisch

doorvoeren). Standaard worden de cellen gevuld met opeenvolgende dagen.

Wijst u met de muisaanwijzer naar deze knop, dan verandert deze knop in  .

Met behulp van deze knop kunt u aangeven op welke manier de gegevens in de cel gevuld
moeten worden.

 

� U kiest in het menu de gewenste optie. Bijvoorbeeld: om de selectie alleen te
vullen met de werkdagen maandag tot en met vrijdag, selecteert u de optie
Weekdagen doorvoeren

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Vulgreep voor gegevensreeksen.xlsx

:
• Typ in cel A3 de tekst "maandag"
• Sleep de vulgreep naar cel A14

De selectie wordt gevuld met de dagen van de week
• Typ in cel cel B2 de tekst "maandag"
• Sleep de vulgreep naar cel B14
• Wijs met de muisaanwijzer naar de knop  (Opties voor Automatisch

doorvoeren)
Er verschijnt een pijl in het infolabel

•
Klik op de knop  en kies in het menu voor Weekdagen doorvoeren

De selectie wordt nu gevuld met de werkdagen Maandag t/m Vrijdag
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Getallenreeks invoeren

U kunt getallenreeksen invoeren met een bepaalde interval. Wanneer het interval tussen
twee getallen 1 bedraagt, kunt u het eerste getal typen en vervolgens de vulgreep in de
gewenste richting verplaatsen.
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Standaard wordt nu de inhoud van de eerste cel gekopieerd naar alle andere cellen. Met

behulp van het Infolabel   (Opties voor automatisch doorvoeren) kunt u aangeven op

welke manier de gegevens in de cel gevuld moeten worden.

� Standaard wordt de inhoud van de actieve cel gekopieerd naar alle andere
cellen.

� Het Infolabel Opties voor automatisch doorvoeren.

Wilt u van de geselecteerde cellen een reeks maken, dan klikt u op het Infolabel   en

kiest u in het menu voor Reeks doorvoeren.

Getallenreeks met interval

U kunt een getallenreeks invoeren, waarbij het interval meer dan 1 bedraagt. U typt het
eerste en het tweede getal in twee cellen, boven of naast elkaar. Excel herkent tussen
deze twee getallen een interval. Vervolgens selecteert u beide cellen en sleept de vulgreep
in de gewenste richting. De reeks wordt verhoogd of verlaagd met als interval het verschil
tussen de eerste twee getallen.

� Het interval tussen de eerste twee cellen wordt door Excel herkend.
� Nadat de eerste twee cellen zijn geselecteerd, sleept u de vulgreep in de

gewenste richting. In een geel blokje wordt de waarde aangegeven van de
uiterste cel in de selectie.

Ook hierbij verschijnt het Infolabel . Standaard zal bij het maken van een dergelijke

getallenreeks de optie Reeks doorvoeren zijn geselecteerd.

Als het interval tussen twee cellen 1 bedraagt, kunt u ook de vulgreep met
ingedrukte toets Ctrl verslepen. U hoeft daarbij niet eerst de twee cellen te
selecteren.

:
• Open zonodig Excel met een leeg spreadsheet
• Selecteer cel A3
• Typ het getal "1"
• Sleep de vulgreep naar cel F3
• Klik op het infolabel
• Kies in het menu voor Reeks doorvoeren
• Typ in cel A5 het getal "10"
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• Druk op de toets Tab
• Typ in cel B5 het getal "7"
• Selecteer de cellen A5 en B5
• Sleep de vulgreep naar cel F5

De cellen worden met een interval van 3 verminderd

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Automatisch aanvullen

Als u in een cel tekst wil invoeren die al in een van de bovenstaande cellen staat, vult
Excel uw invoer automatisch aan:

 

� Zodra u "d" heeft getypt, herkent Excel de invoer en vult deze automatisch
aan tot "diesel". U kunt op de toets Enter drukken, een pijltjestoets gebruiken
of in een andere cel klikken om de aangevulde invoer te accepteren. Als u de
invoer niet wilt accepteren, typt u gewoon verder. Zodra de invoer niet meer
overeenkomt met een van de bovenstaande cellen, stopt het automatisch
aanvullen.

Automatisch aanvullen werkt ook als de cel waarin u invoert boven de gevulde
cellen ligt. De cel waarin u iets wilt invoeren moet wel direct aan een gevulde
cel daarboven of daaronder grenzen. Dus geen lege cellen ertussen.

Uit lijst selecteren

Als u een tekst wilt invoeren die al in de kolom staat, kunt u ook met de rechtermuisknop
in de lege cel klikken en in het menu kiezen voor Uit vervolgkeuzelijst selecteren:
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� In het snelmenu wordt een lijst getoond met alle gegevens uit de kolom direkt
boven de geselecteerde cel. Om een gegevens in te voeren, kiest u deze in het
snelmenu.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Automatisch aanvullen.xlsx

:
• Klik in de cel C12
• Typ de tekst "re"

De tekst wordt aangevuld
• Druk op de toets Enter
• Typ de letter "l" en druk op de toets Enter
• Klik met de rechtermuisknop in de cel C14 en kies in het menu voor Uit

vervolgkeuzelijst selecteren
• Selecteer de optie "motregen"
• Maak de tabel af
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Verplaatsen en kopiëren

Verplaatsen

U kunt gegevens op twee manieren binnen een werkblad verplaatsen:
• door middel van knippen en plakken;
• door de gegevens te verslepen.

Bij het plakken van de gegevens kunt de opties van het Infolabel  gebruiken

Knippen en plakken

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het klembord van Windows om de gegevens tijdelijk op
te slaan. U volgt onderstaande procedure:
• selecteer de gewenste gegevens (dat kan dus meer dan één cel zijn);
• activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop  om de gegevens op

het Windows klembord te plaatsen;
• plaats de invoegpositie op de gewenste plek;
•

activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop 

In plaats van de knop   (Knippen) kunt u ook de toetsencombinatie

Ctrl+X drukken. In plaats van de knop   (Plakken) kunt u ook op
de toetsencombinatie Ctrl+V drukken.

Slepen

In de praktijk is verslepen met de muis een snelle methode om iets te verplaatsen. Bij deze
methode wordt geen gebruik gemaakt van het klembord. U volgt onderstaande procedure:
• selecteer de te verplaatsen cel(len);
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• beweeg de muisaanwijzer naar de rand van de selectie totdat de muisaanwijzer

verandert in   ;
• sleep de cel(len) vervolgens, zonder de muisknop los te laten, naar de nieuwe locatie;
• laat de muisknop los.

 

� De contouren van het geselecteerde gebied zijn zichtbaar tijdens het slepen.
� Tijdens het slepen ziet u een blokje met het celadres of cellenbereik. Dit geeft

aan waar de selectie terechtkomt als u op dat moment de linkermuisknop

loslaat. Omdat u het klembord niet gebruikt zal het Infolabel   nu niet

verschijnen.

Deze methode is minder geschikt voor het verplaatsen van een bereik dat
groter is dan het zichtbare deel van het werkblad of naar een plaats buiten het
zichtbare deel van het werkblad.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Verplaatsen.xlsx

:
• Selecteer de cellen A1 tot en met D4
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Klembord op de knop  (Knippen)
• Selecteer cel F1
• Klik in de groep Klembord op de knop Plakken
• Druk op de toets Esc
• Selecteer de cellen F1 tot en met I4
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+X
• Selecteer cel A7
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+V
• Druk op de toets Esc
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Verplaatsen tussen werkbladen en spreadsheets

U kunt de gegevens van een cel verplaatsen naar een ander werkblad. Dat werkblad kan in
hetzelfde spreadsheet zitten, maar ook in een ander spreadsheet.

Bij het plakken van de gegevens kunt de opties van het Infolabel   gebruiken.
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Verplaatsen tussen werkbladen binnen een spreadsheet

Om een cel naar een ander werkblad te verplaatsen, volgt u onderstaande procedure:
• selecteer de gewenste gegevens;
• activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop  om de gegevens op

het MS Office klembord te plaatsen;
• activeer het gewenste werkblad door op de bladtab te klikken;
• plaats de invoegpositie op de gewenste plek;
•

activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop ;
• klik eventueel op het Infolabel   (Plakopties) en selecteer de gewenste plakoptie.

Verplaatsen tussen spreadsheets

Om een cel in een werkblad van een ander spreadsheet te plakken, volgt u onderstaande
procedure:
• selecteer de gewenste gegevens;
• activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop  om de gegevens op

het MS Office klembord te plaatsen;
• Klik in de groep Venster op de knop Ander venster; 
• kies in het menu voor het gewenste spreadsheet;
• activeer het gewenste werkblad door op de bladtab te klikken;
• plaats de invoegpositie op de gewenste plek;
•

activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop ;
• klik eventueel op het Infolabel   (Plakopties) en selecteer de gewenste plakoptie.

In plaats van de knop   (knippen) kunt u ook de toetsencombinatie Ctrl+X

drukken. In plaats van de knop   (Plakken) kunt u de toetsencombinatie
Ctrl+V drukken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Verplaatsen tussen werkbladen en spreadsheets.xlsx

:
• Selecteer de cellen C1 tot en met C4
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Klembord op de knop  (Knippen)
• Klik op de bladtab "Systemen"
• Klik in de cel C4
• Klik op de toetsencombinatie Ctrl+V
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Kopiëren

Als u gegevens op een andere plaats nogmaals wilt gebruiken, kunt u ze daar naartoe
kopiëren. Hiervoor zijn twee manieren beschikbaar:
• met behulp van het MS Office klembord;
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• door te verslepen.

Kopiëren met behulp van klembord

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het klembord van MS Office om de gegevens tijdelijk op
te slaan. U volgt onderstaande procedure:
• selecteer de gewenste gegevens (dat kan dus meer dan één cel zijn);
• activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop  om de gegevens op

het MS Office klembord te plaatsen;
• plaats de invoegpositie op de gewenste plek;
•

activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop ;
• klik eventueel op het Infolabel   (Plakopties) en selecteer de gewenste plakoptie.

U kunt dezelfde gegevens achtereenvolgens op meerdere plaatsen plakken, door steeds
de gewenste bestemming te selecteren en opnieuw te plakken. U kunt ook meerdere
bestemmingen selecteren en dan alles in één keer plakken.

In plaats van de knop   (Kopiëren) kunt u ook de toetsencombinatie Ctrl+C

drukken. In plaats van de knop   (Plakken) kunt u de toetsencombinatie
Ctrl+V drukken.

Plakopties

Als u de kolombreedte van de oorspronkelijk geknipte of gekopieerde cellen wilt

handhaven, maakt u gebruik van het Infolabel   (Plakopties)

� Het Infolabel Plakopties. Dit Infolabel geeft de relevante plakopties weer.
Om de plakopties te gebruiken, klikt u op het Infolabel en kiest u in het
menu bijvoorbeeld voor de optie Breedte van bronkolommen behouden om
de oorspronkelijke kolombreedte van de geknipte of gekopieerde cellen te
handhaven.

Na het plakken blijft de bewegende rand om de oorspronkelijk geselecteerde
cellen zichtbaar. Deze kunt u weghalen door op de toets Esc te drukken.

Op de tab in de groep Klembord kunt u op de lijstpijl van de knop Plakken klikken om een
menu te openen met nog een aantal specifieke plakopties:
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.

Slepen

In de praktijk is verslepen met de muis een snelle methode om iets te verplaatsen. Bij deze
methode wordt geen gebruik gemaakt van het klembord. U volgt onderstaande procedure:
• selecteer de te verplaatsen cel(len);
• beweeg de muisaanwijzer naar de rand van de selectie totdat de muisaanwijzer

verandert in  ;
• druk op de toets Ctrl en houdt deze ingedrukt;
• sleep de cel(len) vervolgens, zonder de muisknop los te laten, naar de nieuwe locatie;
• laat de muisknop los;
• laat daarna pas de toets Ctrl los.

� De contouren van het geselecteerde gebied zijn zichtbaar tijdens het slepen.
� Tijdens het slepen ziet u een blokje met het celadres of cellenbereik. Dit geeft

aan waar de selectie terechtkomt als u op dat moment de linkermuisknop

loslaat. Omdat u het klembord niet gebruikt zal het Infolabel   nu niet

verschijnen.

Deze methode is minder geschikt voor het kopiëren van een bereik dat groter
is dan het zichtbare deel van het werkblad of naar een plaats buiten het
zichtbare deel van het werkblad.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Kopieren.xlsx
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:
• Selecteer de cellen A1 tot en met D4
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Klembord op de knop  (Kopiëren)
• Selecteer cel F1
• Klik in de groep Klembord op de knop Plakken
• Druk op de toets Esc
• Selecteer de cellen A1 tot en met D4
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+C
• Selecteer cel A7
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+V
• Druk op de toets Esc
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Kopiëren tussen werkbladen en spreadsheets

U kunt de gegevens van een cel kopieren naar een ander werkblad. Dat werkblad kan in
hetzelfde spreadsheet zitten, maar ook in een ander spreadsheet.

Bij het plakken van de gegevens kunt u de opties van het Infolabel   gebruiken.

Kopieren naar ander werkblad in hetzelfde spreadsheet

Om gegevens te kopieren naar een ander werkblad, volgt u onderstaande procedure:
• selecteer de gewenste gegevens;
• activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   om de gegevens op

het MS Office klembord te plaatsen;
• activeer het gewenste werkblad door op de bladtab te klikken;
• plaats de invoegpositie op de gewenste plek;
•

activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop  (Plakken);
• klik eventueel op het Infolabel   (Plakopties) en selecteer de gewenste plakoptie. 

Kopieren naar ander spreadsheet

Om gegevens te kopieren naar een werkblad in een ander spreadsheet, volgt u
onderstaande procedure:
• selecteer de gewenste gegevens;
• activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   om gegevens op het

MS Office klembord te plaatsen;
• activeer de tab Beeld en klik in de groep Venster op Ander venster en in het submenu

voor het gewenste spreadsheet;
• activeer het gewenste werkblad door op de bladtab te klikken;
• plaats de invoegpositie op de gewenste plek;
•

activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop .

In plaats van de knop   (Kopiëren) kunt u ook de toetsencombinatie Ctrl+C

drukken. In plaats van de knop   kunt u de toetsencombinatie Ctrl+V
drukken.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Kopieren tussen werkbladen en spreadsheets.xlsx

:
• Selecteer de cellen A1 tot en met C5
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Klembord op de knop  (Kopiëren)
• Klik op de bladtab "2e kwartaal"
• Klik zo nodig in de cel A1
• Klik in de groep Klembord op de knop Plakken
• Klik op de bladtab "1e kwartaal"
• Selecteer de cellen A6 tot en met A11
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+C
• Klik op de bladtab "2e kwartaal"
• Klik in de cel A6
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+V
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Verplaatsen en kopieren door slepen

In de praktijk is slepen met de muis de snelste methode om iets te verplaatsen. Bij deze
methode wordt geen gebruik gemaakt van het klembord. U kunt op deze manier selecties
verplaatsen of kopiëren.

Als een actie mislukt, kunt u herstellen door in de Werkbalk Snelle toegang op

de knop  (Ongedaan maken) te klikken.

Selectie verplaatsen door slepen

Bij het verplaatsen van een selectie met behulp van de muis moet u achtereenvolgens de
volgende handelingen verrichten:
• selecteer de te verplaatsen cel(len);
• beweeg de muisaanwijzer naar de rand van de selectie totdat de muisaanwijzer

verandert in ;
• sleep de cel(len) vervolgens, zonder de muisknop los te laten, naar de nieuwe locatie;
• laat de muisknop los.

� De contouren van het geselecteerde gebied zijn zichtbaar tijdens het slepen.
� Tijdens het slepen ziet u een blokje met het celadres of cellenbereik. Dit geeft

aan waar de selectie terechtkomt als u op dat moment de linkermuisknop
loslaat.
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Omdat u het klembord niet gebruikt zal het Infolabel   nu niet verschijnen.

Deze methode is minder geschikt voor het verplaatsen van een bereik dat
groter is dan het zichtbare deel van het werkblad of naar een plaats buiten het
zichtbare deel van het werkblad.

Selectie kopieren door slepen

Het kopiëren door middel van het slepen met de muis verschilt met het verplaatsen
in zoverre, dat u de toets Ctrl ingedrukt moet houden tijdens het slepen. Boven de

muisaanwijzer verschijnt een plusteken: . Na het slepen laat u eerst de muisknop en

vervolgens de Ctrl toets los.

L Als u eerst de toets Ctrl loslaat, verdwijnt het plusteken bij de muispijl en gaat
u verder met verplaatsen in plaats van kopiëren.

L Deze sleepactie kan niet worden toegepast op meervoudige selecties.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Verplaatsen en kopieren door slepen.xlsx

:
• Selecteer de cellen A5 tot en met C5
• Plaats de muisaanwijzer op de rand van het geselecteerde gebied totdat de

muisaanwijzer verandert in een witte pijl
• Sleep de selectie naar cel A4 tot en met C4 en laat de muisknop los
• Selecteer de cellen A1 tot en met C8
• Druk de toets CTRL in en houd deze ingedrukt
• Plaats de muisaanwijzer op de rand van de selectie tot er een witte pijl met

een plusteken verschijnt als muisaanwijzer
• Sleep het bereik naar een nieuwe locatie: E1 tot en met G8
• Laat eerst de linkermuisknop los
• Laat de toets Ctrl los

Merk op dat het Infolabel   nu niet verschijnt
• Pas de kolombreedte van kolom F aan
• Sluit het spreadsheet zonder wijzigingen te bewaren

Klembord

Office Klembord

Office 2007 maakt gebruik van een 'multi klembord'. Als u gegevens knipt of kopieert,
worden deze gegevens op het klembord geplaatst.
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� De knoppen in het taakvenster Klembord.
� De gekopieerde of geknipte gegevens uit Excel. Beweegt u de muisaanwijzer

over deze gegevens, dan verschijnt er aan de rechterkant een pijl:

Klikt u op de pijl, dan heeft u de mogelijkheid de optie te plakken of te
verwijderen.

� Met behulp van deze knop kunt u de weergave van het taakvenster Klembord
bepalen. U kunt bijvoorbeeld het taakvenster Klembord automatisch tonen als
u een knip- of kopieeractie uitvoert.

Het Klembord kan maximaal 24 knip- en/of kopieeracties opslaan. Kopieert u een 25e keer
dan verdwijnt de eerste kopieeractie.
Standaard wordt het taakvenster Klembord niet automatisch getoond. U kunt het
taakvenster Klembord openen door de tab Start te activeren en in de groep Klembord op
de knop  te klikken of door twee keer te drukken op de toetsencombinatie Ctrl+C.

Gegevens van het klembord plakken

U kunt nu elk gegeven op het klembord afzonderlijk plakken door in de lijst op de gewenste
optie te klikken. Wilt u alle gegevens op het klembord in één keer plakken, dan klikt u op

de knop . Klikt u op de knop , dan maakt u het klembord leeg.

Gegevens op klembord verzamelen

Het klembord wordt gebruikt in alle Microsoft Office applicaties. In onderstaand voorbeeld
ziet u op het klembord gegevens uit Excel en Word. Voert u daarnaast nog in andere
applicaties kopieer- en knipacties uit, dan kunnen deze gegevens ook op het klembord
worden getoond. Dit laatste kan alleen als de gegevens uit andere pakketten in een
geopende Office applicatie kunnen worden geplakt.
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� Gegevens uit Word.
� Een afbeelding uit PowerPoint.
� Gegevens uit Excel.

Op deze manier kunt u eerst gegevens verzamelen, eventueel uit verschillende applicaties,
om ze vervolgens één voor één of allemaal tegelijk te plakken.
Standaard worden alleen gegevens op het klembord verzameld bij het geopende
taakvenster Klembord. Wilt u het taakvenster niet tonen maar toch de gegevens op
het klembord verzamelen, dan opent u het taakvenster Klembord en klikt u in het
taakvenster Klembord op de knop Opties:

� U schakelt nu de optie Verzamelen zonder Office Klembord weer te geven in.
� Als deze optie is ingeschakeld, wordt een icoon in de taakbalk (aan de

rechterkant) getoond: . Door vervolgens op deze icoon te dubbelklikken

wordt het taakvenster Klembord weer geopend.

U kunt nu het taakvenster Klembord sluiten. De gegevens worden op de achtergrond
verzameld.

Klikt u met de rechtermuisknop op de knop  (Klembord) in de taakbalk, dan
kunt u een aantal opties voor het klembord instellen.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Office 2007 klembord.xlsx

:
• Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op  

het taakvenster Klembord verschijnt
• Klik in het taakvenster Klembord op de knop 

Alle gegevens op het klembord worden gewist
• Selecteer cel A7 tot en met cel A12
• Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop

 (Kopiëren)

De gegevens worden op het klembord geplaatst
• Selecteer de cellen A1 tot en met C5
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl + C

De gegevens worden aan het klembord toegevoegd
• Selecteer cel E1
• Klik in het taakvenster Klembord op de knop 

De gegevens worden als één blok onder elkaar geplakt in volgorde van
kopiëren

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Zoeken en vervangen

Zoeken

Met de zoekfunctie kunt u op een snelle manier in een werkblad naar gegevens zoeken. U
activeert de tab Start en en klikt in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren.
U kiest in het menu voor Zoeken, het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt geopend:
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� In het tekstvak typt u het te zoeken gegeven.
� Klik op deze knop om het eerste gegeven in (de rest van) het werkblad te

zoeken.
� Wilt u alle gegevens die voldoen aan het zoekgegeven in het werkblad zoeken,

dan klikt u op de knop Alles zoeken. De gegevens worden als link (verwijzing)
in een lijst getoond. 

�  U klikt dan op het gewenste gegeven. Excel maakt vervolgens de
bijbehorende cel actief.

U kunt ook drukken op de toetsencombinatie Ctrl+F om het dialoogvenster
'Zoeken en vervangen' te openen.

Om het zoeken te kunnen specificeren, klikt u in het dialoogvenster Zoeken en vervangen
op de knop Opties:

� Door op de knop Opties te klikken, kunt u de extra opties tonen en weer
verbergen.
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� U kunt een aantal opties instellen:
• U kunt de manier waarop gezocht moet worden bepalen.
• Schakelt u de optie Identieke hoofdletters/kleine letters in, dan wordt bij

het zoeken gelet op hoofdletters en kleine letters.
• De optie Identieke celinhoud moet de gehele celinhoud voldoen aan het te

zoeken gegeven.

Als Excel de gezochte gegevens niet kan vinden, wordt het volgende dialoogvenster
getoond:

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Zoeken.xlsx

:
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren
• Kies in het menu voor Zoeken
• Typ in het tekstvak Zoeken naar de tekst Derks
• Klik op de knop Volgende zoeken
• Klik op de knop Sluiten
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Vervangen

Wilt u gegevens zoeken en meteen vervangen door een ander gegeven, dan activeert u de
tab Start en klikt u in de groep Bewerken op Zoeken en vervangen. U kiest in het menu
voor Vervangen. Het dialoogvenster Zoeken en vervangen verschijnt:

� In dit tekstvak kunt u de vervangende gegevens typen.
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� Klikt u op de knop Volgende zoeken, dan wordt het eerstvolgende gegeven dat
voldoet aan de voorwaarden gezocht.

� Klik op deze knop als u eerst alle gevonden gegevens in een lijst wilt tonen.
� U klikt op de knop Vervangen om het gevonden gegeven te vervangen.
� Met de knop Alles vervangen geeft u aan dat alle overeenkomende teksten in

de werkmap moeten worden vervangen.

U kunt ook drukken op de toetsencombinatie Ctrl+H om het dialoogvenster
'Zoeken en vervangen' te openen. Het tabblad 'Vervangen' is dan geactiveerd.

Wanneer u een selectie maakt, voordat u de functie zoeken en vervangen
start, wordt alleen in de geselecteerde cellen gezocht en vervangen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Vervangen.xlsx

:
• Activeer de tab Start en klik in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren
• Kies in het menu voor Vervangen
• Typ in het tekstvak Zoeken naar de tekst: "Verkoop"
• Typ in het tekstvak Vervangen door de tekst: "Sales"
• Klik op de knop Alles vervangen
• Klik op de knop Sluiten
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Cel en werkblad selecteren

• Kies een van onderstaande mogelijkheden:
• Klik in de gewenste cel
• Klik in de eerste cel en sleep totdat het gewenste gebied is geselecteerd
• Selecteer het eerste gebied
• Houd de toets Ctrl ingedrukt en selecteer de volgende gebieden
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+A of

klik op het vak  linksboven in de hoek van het werkblad op het kruispunt van

de kolomtitels en de rijtitels

Rij selecteren

• Kies een van onderstaande mogelijkheden:
• Klik op de kop van de gewenste rij
• Klik op de kop van een rij en sleep totdat de gewenste rijen zijn geselecteerd
• Selecteer de eerste rij, houd de toets Ctrl ingedrukt en selecteer de overige rijen

Kolom selecteren

• Kies één van onderstaande mogelijkheden:
• Klik op de kop van de gewenste kolom
• Klik op de kop van een kolom en sleep totdat de gewenste kolommen zijn

geselecteerd
• Selecteer de eerste kolom

• Houd de toets Ctrl ingedrukt en selecteer de overige kolommen

Gegevens invoeren in selectie

• Selecteer het gebied waarin u gegevens wilt invoeren. Begin het maken van de selectie
bij de cel die u als eerste wilt invoeren

• Voer de gegevens voor de eerste cel in
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Druk op de toets Tab om naar de volgende cel in dezelfde rij te gaan
• Druk op de toets Enter om naar de volgende cel in dezelfde kolom te gaan

Vulgreep voor gegevensreeksen

• Typ het eerste gegeven van de lijst
• Selecteer de cel
• Sleep de vulgreep tot de gewenste eindwaarde is bereikt

Getallenreeks invoeren

Getallenreeks
• Typ een waarde in een cel
• Sleep de vulgreep in de gewenste richting
• Klik desgewenst op het Infolabel   en kies in het menu voor Reeks doorvoeren

Getallenreeks met interval
• Typ de eerste en tweede waarde in opeenvolgende cellen
• Versleep de vulgreep tot de gewenste eindwaarde is bereikt
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Automatisch aanvullen

• Typ het begin van de gewenste invoer
• Zodra deze automatisch wordt aangevuld: druk op de toets Enter

Verplaatsen

• Selecteer de cel
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Knippen)
• Klik op de toetsencombinatie Ctrl + X

• Plaats de invoegpositie op de gewenste plek
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

•

Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Plakken)
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl + V

Verplaatsen tussen werkbladen en spreadsheets

• Selecteer de cel
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Knippen)
• Klik op de toetsencombinatie Ctrl+X

• Activeer de tab Beeld en klik in de groep Venster op Ander venster
• Kies in het menu voor het gewenste spreadsheet
• Plaats de invoegpositie op de gewenste plek
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

•

Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Plakken)
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+V

Kopiëren

• Selecteer de cel
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Kopiëren)
• Klik op de toetsencombinatie Ctrl+X

• Plaats de invoegpositie op de gewenste plek
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

•

Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Plakken)
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+V
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Kopiëren tussen werkbladen en spreadsheets

• Selecteer de cel
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Kopiëren)
• Klik op de toetsencombinatie Ctrl+X

• Activeer de tab Beeld en klik in de groep Venster op Ander venster
• Kies in het menu voor het gewenste spreadsheet
• Plaats de invoegpositie op de gewenste plek
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

•

Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop   (Plakken)
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+V

Verplaatsen en kopieren door slepen

Verplaatsen
• Selecteer de te verplaatsen cel(len)
• Beweeg de muisaanwijzer naar de rand van de selectie totdat de muisaanwijzer

verandert in 
• Versleep de cel(len) vervolgens, zonder de muisknop los te laten, naar de nieuwe

locatie
• Laat de muisknop los
Kopieren
• Selecteer de te verplaatsen cel(len)
• Beweeg de muisaanwijzer naar de rand van de selectie totdat de muisaanwijzer

verandert in 
• Druk de toets Ctrl in en houd deze ingedrukt
• Versleep de cel(len) vervolgens, zonder de muisknop los te laten, naar de nieuwe

locatie
• Laat de toets Ctrl los en laat daarna de muisknop los

Office Klembord

• Knip of kopieer de gewenste gegevens
• Activeer de tab Start en klik in de groep Klembord op de knop 
• Kies uit onderstaande mogelijkheden:

• Klik in het klembord op een object om het te plakken
• Klik in het klembord op de knop 

Zoeken

• Activeer de tab Start en klik in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren
• Kies in het menu voor Zoeken
• Typ in het tekstvak Zoeken naar de zoektekst
• Kies een van onderstaande mogelijkheden:

• Klik op de knop Volgende zoeken
• Klik op de knop Alles zoeken en selecteer in de lijst de gewenste cel
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Vervangen

• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren
• Kies in het menu voor Vervangen
• Activeer in het dialoogvenster Zoeken en vervangen het tabblad Vervangen
• Typ in het tekstvak Zoeken naar de tekst die vervangen moet worden
• Typ in het tekstvak Vervangen door de nieuwe gegevens
• Gebruik de knoppen Volgende zoeken en Alles zoeken om gegevens te vinden
• Gebruik de knoppen Vervangen en Alles vervangen om gegevens te vervangen
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Opgaven

Opgave: Selecties maken

1. Zorg dat Excel is geopend met een leeg spreadsheet.
2. Selecteer kolom F.
3. Selecteer rij 7.
4. Maak een selectie van B4 tot en met G6.
5. Maak een nieuwe selectie van M22 tot en met Q30.
6. Maak een meervoudige selectie van onderstaande reeksen:

- A1 tot en met B11;
- D4 tot en met H9;
- B14 tot en met I18.

7.
Dubbelklik op de knop  (Office-knop)

8. Als gevraagd wordt of u wijzigingen wilt opslaan, klikt u op de knop Nee.

Opgave: Lijst maken en selecties verplaatsen

• Zorg dat Excel is geopend met een leeg spreadsheet.
• Maak een kolom met de dagen van de week, beginnend met maandag. Typ maar één

weekdag in.
• Maak daarnaast een kolom met de getallen 1 tot en met 7.
• Selecteer de gehele eerste kolom in één keer.
• Selecteer zo de tweede kolom.
• Selecteer de derde rij.
• Kopieer de eerste kolom naar de derde (nog lege) kolom.
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Kopieren tussen spreadsheets

1. Open de spreadsheets Opgave Kopieren tussen spreadsheets.xlsx
2. Open een nieuw leeg spreadsheet.
3. Kopieer de cellen A2 tot en met D2 naar het nieuwe lege spreadsheet.
4. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Zoeken en vervangen

1. Open het spreadsheet Opgave Zoeken en vervangen.xlsx.
2. Vervang 'Excel' door ' MS Exel'.
3. Vervang 'Word' door 'MS Word', maar alleen voor de versies vanaf 'Word 2000'.
4. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Reeksen gebruiken

1. Zorg dat Excel is geopend met een leeg spreadsheet.
2. Maak onderstaand spreadsheet na door gebruik te maken van reeksen:
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3. Bewaar het spreadsheet in de map met lesbestanden onder een zelfverzonnen naam.
4. Sluit het spreadsheet.
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In dit hoofdstuk maakt u nader kennis met het gebruik van formules en functies. Deze
worden gebruikt om berekeningen in een cel uit te voeren.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, kunt u aangeven:
• wat een formule is en wat een functie is;
• hoe u een berekening kunt maken;
• wat de syntax van een functie is en welke operatoren er zijn;
• hoe functies en formules kunnen worden ingevoerd en bewerkt;
• wat enkele veelgebruikte functies zijn;
• wat logische functies zijn en hoe die worden gebruikt;
• hoe fouten kunnen worden gecontroleerd en aangepast.

Functies en formules

Functies en Formules Algemeen

Om berekeningen in een cel te kunnen uitvoeren gebruikt u formules en functies. In
onderstaande paragrafen wordt de basis uitgelegd voor het werken met formules en
functies.

Het verschil tussen formules en functies

Met formules kunt u onder andere rekenkundige bewerkingen uitvoeren zoals optellen,
vermenigvuldigen en delen. Met een formule is het ook mogelijk om waarden te vergelijken
of tekst te combineren. Functies zijn in Excel geprogrammeerde formules die berekeningen
uitvoeren. Functies hebben een naam en maken gebruik van één of meer argumenten. In
onderstaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt van een formule en een functie. Beide
leveren hetzelfde resultaat op, namelijk de optelling van de waarden van cel A1 en cel A2.

Formule Functie

   

Berekeningen in een cel

U kunt een berekening in een cel uitvoeren door getallen op te tellen, te vermenigvuldigen
of te delen. In de cel zelf verschijnt de waarde van de berekening. U kunt in een cel een
berekening uitvoeren die onafhankelijk is van waarden in andere cellen, maar meestal zult
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u berekeningen uitvoeren die afhankelijk zijn van waarden in andere cellen. In onderstaande
afbeeldingen vindt u een voorbeeld hiervan.

 

� In cel A3 is een onafhankelijke berekening ingevoerd.
� Het resultaat van de formule in cel A3 is afhankelijk van de inhoud van de

cellen A1 en A2.
� In cel A3 wordt een functie gebruikt die afhankelijk is van de cellen A1 en A2.

Bij afhankelijke berekeningen maakt u gebruik van formules of functies waarin
celverwijzingen zijn opgenomen. Formules en functies worden altijd voorafgegaan door een
Isgelijkteken (=)

Formules

Formules moeten altijd op een bepaalde manier zijn opgebouwd, zodat Excel begrijpt wat u
wilt. Met andere woorden: de syntax, de schrijfwijze van de formules, moet correct zijn.

Syntax van formules

De syntax van een formule bestaat uit het isgelijkteken (=), gevolgd door de elementen
waarmee moet worden gerekend, de operands. Een operand kan een waarde of een
celverwijzing zijn. De operands zijn gescheiden door rekentekens, de operatoren.

U moet in Excel een formule altijd laten voorafgaan door het isgelijkteken (=). Het is voor
Excel de aanduiding dat het hier om een formule gaat en niet om een tekst.

Operatoren

Als u een berekening wilt uitvoeren met een aantal elementen, gebruikt u hiervoor
rekentekens, de zogenaamde rekenkundige operatoren. In de volgende tabel ziet u een
opsomming van rekentekens met van elk een voorbeeld:
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Bewerking Teken Voorbeeld

formule

Opmerking

Machtsverheffen ^ =2^3 Dit is hetzelfde

als =2*2*2

Vermenigvuldigen * =2*3 Niet het

maalteken (x)

gebruiken!

Delen / =6/3 Niet de dubbele

punt (:)

gebruiken!

Optellen + =2+3

Aftrekken - =3-2

Volgorde van berekening

Als u formules maakt die verschillende operatoren gebruiken, hanteert Excel de volgende
rekenvolgorde:

Niveaus Rekenfunctie

Niveau 1 Machtsverheffen

Niveau 2 Vermenigvuldigen en

Delen

Niveau 3 Optellen en Aftrekken

Als er in een formule meerdere operatoren van één niveau (bijvoorbeeld vermenigvuldigen
en delen) voorkomen, worden de bewerkingen van links naar rechts uitgevoerd. Een
voorbeeld van een formule is:
=A1*6-A2/2
Als cel A1 de waarde 4 bevat en cel A2 de waarde 8 wat wordt dan de uitkomst? De
juiste volgorde van berekening is eerst de vermenigvuldiging en deling en dan pas de
aftrekking:

 

• A1 maal 6 is 24;
• A2 gedeeld door 2 is 4;
• 24 min 4 is 20!
U kunt de volgorde van berekenen wijzigen door haakjes te plaatsen.
=A1*(6-A2)/2
Hier staan haakjes in de formule: nu moet eerst worden berekend wat tussen de haakjes
staat en daarna geldt weer de normale rekenvolgorde.
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• 6 min A2 is -2 (tussen haakjes);
• A1 maal -2 is -8;
• -8 gedeelddoor 2 is -4!

Functies

Een functie is een voorgeprogrammeerde formule die een specifieke naam heeft. Naast
de naam zult u ook de zogenaamde argumenten moeten invullen, dit zijn de gegevens
waarmee de functie iets moet berekenen. Veel van de beschikbare functies zult u in de
praktijk niet of zelden gebruiken, zoals bijvoorbeeld LOG, STANDARDIZE en RADIANS. Wel
zult u regelmatig iets willen optellen of ergens een gemiddelde van willen berekenen met
behulp van een functie.

Syntax van functies

Elke functie is opgebouwd volgens hetzelfde principe. Met andere woorden, de syntax is
gelijk.
SYNTAX: =Functienaam(argument1; argument2;...)
In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de functie SUM:

Een functie bestaat uit de volgende onderdelen:
• het isgelijkteken (=); alleen als de functie aan het begin van de formule staat!
• de naam van de functie;
• haakje openen;
• argumenten, het zijn de gegevens waarmee de functie zijn berekening moet maken; nul

of meer argumenten gescheiden door lijstscheidingstekens.
• Argumenten kunnen celverwijzingen, getallen of formules zijn;
• haakje sluiten.
Als in een syntax drie puntjes (...) staan, mag het argument dat er direct aan voorafgaat
maximaal 29 keer worden herhaald. Het argument mag dus maximaal 30 keer voorkomen.

Wanneer u een ander teken wilt gebruiken, kunt u dat aangeven in de
'Landinstellingen' van het 'Configuratiescherm' van Windows.

Een voorbeeld van een functie die de waarden in de cellen A1 tot en met A4 optelt is:
=SOM(A1:A4)
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Cel A5 berekent de som van de cellen A1 tot en met A4. De dubbele punt (:) in de functie
betekent 'tot en met'. Zodra u het eerste haakje van de functie typt, verschijnt de knopinfo
die alle argumenten van de functie laat zien.
De knopinfo bevat een aantal links:

� Als u met de muisaanwijzer de functie aanwijst, wordt deze onderstreept
(hyperlink). Door erop te klikken, wordt de helpinformatie over de functie
geopend.

� Wijst u met de muisaanwijzer naar een argument, dan wordt deze ook een
hyperlink. Klikt u op een van deze hyperlinks, dan wordt het bijbehorende
argument in de functie geselecteerd.

Functies invoeren

U kunt functies invoeren door alle elementen te typen. U kunt ook functies invoeren door
een gedeelte van de functie te typen en vervolgens celverwijzingen te selecteren. Stel u
wilt de volgende functie maken:
=SUM(A1:A3;A1*2)
U begint de functie door te typen wat hier tussen de aanhalingstekens staat: "=SUM(",
vervolgens selecteert u de cellen A1 tot en met A3 en typt u het lijstscheidingsteken ";".
U selecteert cel A1 en typt vervolgens "*2)". U sluit de formule af door op de toets Enter
te drukken.
Voorbeeld van de functie SUM met twee argumenten:

• Optellen van de cellen A1 tot en met A3 is 30;
• Vermenigvuldigen van cel A1 met 2 is 8;
• Deze twee argumenten optellen levert als resultaat 38.
De celverwijzingen in een argument van een formule kunt u typen of selecteren.
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Functies en formules bewerken

Een functie of een formule kunt u bewerken door de cel met de betreffende functie te
selecteren en in de formulebalk de argumenten van de functie aan te passen.

� U kunt de argumenten in de formulebalk wijzigen.
� Als u dubbelklikt in de cel met de formule, kunt u de argumenten rechtstreeks

in deze cel wijzigen.
� Bereiken die in de functie of formule worden gebruikt, worden in verschillende

kleuren weergegeven. De kleur in het werkblad komt overeen met de kleur die
in de functie of formule wordt gebruikt voor de verschillende argumenten.

Door de vulgreep van het bereik in het werkblad te slepen wordt het
betreffende bereik in de formule of functie aangepast.

Helpinformatie over functies

Als u helpinformatie over een fiunctie opvraagt, kan het zijn dat de syntax niet met de
juiste scheidingstekens wordt weergegeven. Heeft u in het Control Panel van Windows
de Regional and Language Options ingesteld op Dutch (Netherlands), dan wordt als
scheidingsteken in functies en formules een puntkomma gebruikt. In de Helpinformatie
wordt als scheidingsteken een komma weergegeven:

� In het infovenster van de formule wordt in de syntax van de functie de juiste
scheidingstekens weergegeven.

Opent u nu de helpinformatie over de functie SUM, dan wordt als scheidingsteken in de
syntax een komma gebruikt:
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� Het scheidingsteken in de helpinformatie is niet aangepast aan de ingestelde
Regional Settings.

Het gebruik van Infolabels bij het aanpassen van formules

Als u een bereik in een formule gebruikt, kunt u dit bereik uitbreiden voordat u de formule
aanpast.

� Het bereik wordt uitgebreid met een getal in de cel A5.
� De oorspronkelijk ingevoerde formule.
� Nadat het bereik is uitgebreid verschijnt er linksboven in de cel met de formule

een groen driehoekje: een Infolabel indicator.
� Klikt u in de cel met de formule, dan verschijnt het Infolabel  . Door op deze

knop te klikken kunt in het menu een optie kiezen.

Om de formule bij te werken, klikt u op het Infolabel   en kiest u in het menu voor

Update Formula to Include Cells zodat cellen worden opgenomen.

Extra oefening: Berekeningen in een cel

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Extra Oefening Berekening in een cel.xlsx
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:
• Typ in cel B4 "20" en druk op de toets Enter
• Typ in cel B5"100" en druk op de toets Enter
• Typ in cel B6 "10" en druk op de toets Enter
• Typ in cel B7 "=20+100+10" en druk op de toets Enter
• Controleer het resultaat
• Typ in cel B5 "50" en druk op de toets Enter
• Controleer de waarde in cel B7

De waarde verandert niet
• Typ in cel C4 "40"
• Typ in cel C5 "60"
• Typ in cel C6 "20"
• Typ in cel C7 "=C4+C5+C6"

De afhankelijke cellen in de formule worden met kleuren omkaderd
• Typ in cel C4 "30"

Cel C7 is afhankelijk van de cellen C4 tot en met C7 en zal dus veranderen
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Extra oefening: Formule maken

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Extra Oefening Formule maken.xlsx

:
• Typ in cel B4 "200"
• Typ in cel C4 "100"
• Typ in cel D4 "50"
• Typ in cel E4 "B4+C4+D4"

Excel ziet de inhoud van cel E4 als tekst en zal geen berekening uitvoeren
• Verander de inhoud van cel E4 in "=B4+C4+D4"

Het resultaat in cel E4 is "350"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Extra oefening: Berekeningsvolgorde

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Extra Oefening Berekeningvolgorde.xlsx

:
• Zorg dat Excel is geopend met een leeg spreadsheet
• Typ in cel A10 de formule "=B4*6-C4/2"

Het resultaat in cel A10 is "47"
• Verander de formule in: "=B4*(6-C4)/2"

Het resultaat in cel A10 is "16"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Extra oefening: Functie invoeren

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Extra Oefening Berekening in een cel.xlsx
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:
• Typ in cel B7 de functie "=SOM(B4:B6)"

Om de cellen B4 tot en met B6 verschijnt automatisch een kader
• Druk op de toets Enter

Het berekende resultaat staat in de cel B7
• Klik in de cel C7
• Typ letterlijk wat tussen de aanhalingstekens staat: "=SOM("
• Selecteer de cellen C4 tot en met C6
• Typ de tekst ";B4*2)" en druk op de toets Enter

Het berekende resultaat staat in cel C1
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Extra oefening: Functie of formule bewerken

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Functie of formule bewerken.xlsx

:
• Selecteer cel D7 en bestudeer de formule
• Klik in de formulebalk

Om de geselecteerde bereiken verschijnen gekleurde lijnen met een
vulgreep

• Sleep de vulgreep van het bereik in kolom A naar cel A5
In de formule wordt het bereik aangepast

• Sleep de vulgreep van het bereik in kolom C naar cel C5
In de formule wordt het bereik aangepast

• Druk op de toets Enter om de wijziging door te voeren
• Typ in Cel A5 het getal "8"

Het resultaat wordt aangepast
• Typ in Cel C5 het getal "3"

Het resultaat wordt aangepast
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Veel gebruikte functies

SOM

Op het tabblad Start in de groep Bewerken bevindt kunt u de knop   (Som) gebruiken om

de waarden van een voor de hand liggend of geselecteerd bereik bij elkaar op te tellen. U

kunt de knop  gebruiken voor:

• het optellen van een bereik, horizontaal of verticaal;
• het optellen van meerdere bereiken, horizontaal en/of verticaal;
• het optellen van een blok.

SOM bij een horizontaal of verticaal bereik

U kunt de knop  gebruiken voor het optellen van een horizontaal en/of een verticaal

bereik. Het resultaat van de optelling wordt in de resultaatcel geplaatst. Nadat u in een

cel op de knop  heeft geklikt, selecteert Excel automatisch het boven de actieve
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cel liggende bereik tot de eerstvolgende lege cel of tekstcel. Indien het door Excel
geselecteerde bereik niet het gewenste bereik is, sleept u uw muisaanwijzer over het
nieuwe bereik. Excel past nu automatisch de formule aan. U drukt op de toets Enter om de
functie te bevestigen.

SOM bij een verticaal bereik

 

� In de resultaatcel (C8) is op de knop  geklikt. Het bereik direct boven

de actieve cel wordt geselecteerd en de functie wordt automatisch in de
resultaatcel ingevoerd.

� Onder de functie wordt de syntax van de functie weergegeven. De
vetgedrukte tekst geeft aan welk deel van de functie moet worden ingevuld.

SOM bij een horizontaal bereik

 

� In de resultaatcel (F5) is op de knop  geklikt. Het bereik direkt naast

de actieve cel wordt geselecteerd en de functie wordt automatisch in de
resultaatcel ingevoerd.
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Als er zowel links als rechts van de resultaatcel getallen staan, gaat de verticale optelling
voor.

 

� Als u in cel F8 nogmaals de functie Som gebruikt, wordt het bereik boven de
actieve cel geselecteerd.

In dit geval kunt u zelf het gewenste bereik selecteren en vervolgens op de toets Enter
drukken om de functie te bevestigen. U kunt ook eerst het bereik selecteren voordat u

op de knop  klikt. Het resultaat wordt direct in de cel naast of onder het geselecteerde

gebied geplaatst.

Optellen van meerdere bereiken

Zijn er gebieden die opgeteld moeten worden, selecteer dan alle gebieden, inclusief de
cellen voor het resultaat.
De geselecteerde cellen voor de optelling:

 

Het resultaat na gebruik van de functie Som:
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U kunt een optelling ook uitvoeren voor niet aaneengesloten bereiken. U klikt

op de knop  (Som) en selecteert het eerste bereik. U houdt vervolgens
de Ctrl toets ingedrukt en selecteert het volgende bereik. De syntax ziet er
ongeveer als volgt uit. =SOM(A1:A5; C1:C5)

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
SOM.xlsx

:
• Selecteer cel B12
• Activeer de tab Start en klik in de groep Bewerken op de knop  (Som)

Het bereik boven de actieve cel is geselecteerd
• Druk op de toets Enter
• Selecteer cel E4
• Klik op de knop 

Het bereik naast de actieve cel is geselecteerd
• Druk op de toets Enter
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

GEMIDDELDE

De functie GEMIDDELDE berekent het gemiddelde van het aangegeven bereik. De getallen
uit het bereik worden opgeteld en het resultaat wordt gedeeld door het aantal cellen. U
mag celadressen en getallen als argumenten gebruiken.
SYNTAX: =GEMIDDELDE(getal1;getal2,...)
De functie neemt in een blok alléén de met een getal gevulde cellen mee.

Voorbeeld Resultaat

=GEMIDDELDE(2;3;4) 3

=GEMIDDELDE(A1:A5;B4:B6) Het gemiddelde van de getallen in

de bereiken A1 tot en met A5 en

B4 tot en met B6.

U selecteert de cel naast of onder het bereik waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. U
kunt de functie zelf intypen of selecteren door op de tab Start in de groep Bewerken op

de pijl van de knop   (Som) te klikken en in het menu te kiezen voor Gemiddelde. Het

bereik naast of boven de resultaatcel wordt geselecteerd en de functie wordt automatisch
in de resultaatcel ingevoerd.
Gemiddelde van een rij:
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Indien het door Excel voorgestelde bereik niet voldoet aan uw wensen, kunt u
het bereik wijzigen door over de gewenste cellen te slepen.

U kunt een niet aaneengesloten bereik selecteren door tijdens het selecteren
de toets Ctrl ingedrukt te houden.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Gemiddelde.xlsx

:
• Selecteer cel C8
• Klik op de lijstpijl van de knop   (Som)
• Kies in het menu voor Gemiddelde

Het bereik boven de actieve cel is geselecteerd
• Druk op de toets Enter
• Selecteer cel F5
• Klik op de lijstpijl van de knop 
• Kies in het menu voor Gemiddelde

Het bereik naast de actieve cel is geselecteerd
• Druk op de toets Enter
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

MIN en MAX

De functie MAX zoekt in een bereik het hoogste getal. In de praktijk wordt deze functie
gebruikt om te tonen wie de grootste klant is, welk artikel het meest aanwezig is,
enzovoorts.
SYNTAXIS: =MAX(getal1; getal2;...)
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Voorbeeld Resultaat

=MAX(2;5;78) 78

=MAX(A1;A5) Laat het grootste getal zien van het

bereik A1 tot en met A5.

U selecteert de cel naast of onder het bereik waarvan u het maximum wilt berekenen.

U kunt de functie zelf intypen of selecteren door op de pijl van de knop   (Som) te

klikken en in het menu te kiezen voor Max. Het bereik naast of boven de resultaatcel
wordt geselecteerd en de functie wordt automatisch in de resultaatcel ingevoerd.

 

Laagste getal uit een reeks

De functie MIN is de tegenhanger van de functie MAX en zoekt in een bereik het laagste
getal.
SYNTAXIS: =MIN(getal1;getal2,...)

Voorbeeld Resultaat

=MIN(1;34;78) 1

=MIN(A1:A5;B2:B6) Laat het kleinste getal zien van de

reeksen A1 tot en met A5 en B2

tot en met B6.

U kunt deze functie selecteren door de tab Start te activeren en in de groep Bewerken op

de lijstpijl van de knop   (Som) te klikken en in het menu te kiezen voor Min.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
MIN en MAX.xlsx

:
• Selecteer cel A12
• Typ de tekst "Maximaal aantal"
• Selecteer cel B12
• Klik op de lijstpijl van de knop   (Som)
• Kies in het menu voor Max

Resultaat is "500"
• Selecteer het bereik C4 tot en met C11
• Druk op de toets Enter

Resultaat is "50"
• Selecteer cel A13
• Typ de tekst "Minimaal aantal"
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• Selecteer cel B13
• Klik op pijl van de knop   (Som)
• Kies in het menu voor Min
• Selecteer het bereik B4 tot en met B11
• Druk op de toets Enter

Resultaat is 10 
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

AANTAL

De functie AANTAL berekent het aantal getallen uit een bereik. De functie AANTALARG
neemt niet alleen de getallen in een bereik in ogenschouw, ook de logische waarden en
teksten worden meegenomen.

Functie AANTAL functie AANTALARG

   

AANTAL

U selecteert de cel naast of onder het bereik waarvan u het aantal getallen wilt berekenen.
U kunt de functie zelf intypen of selecteren door de tab Start te activeren en in de groep

Bewerken op de lijstpijl van de knop   (Som) te klikken en in het menu te kiezen

voor Aantal Getallen. Het bereik naast of boven de resultaatcel wordt geselecteerd en de
functie wordt automatisch in de resultaatcel ingevoerd.

AANTALARG

U kunt tijdens het intypen van de functie AANTALARG gebruikmaken van de Formule
Autoaanvullen mogelijkheid. U typt het teken "=" en de eerste letter van de functie.
Vervolgens toont Excel een dynamische lijst met mogelijke functies getoond waaruit u de
gewenste functie kunt selecteren:
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� U typt het teken "=" en een deel van de functie. De Formule
Autoaanvullen wordt automatisch gestart.

� Meteen nadat u de eerste letter van de functie typt, wordt een dynamisch lijst
getoond. Hoe meer letters u typt hoe kleiner de lijst met mogelijkheden.

� Het pictogram voor de tekst geeft aan dat het hier een functie betreft.
� Dit is de uitleg van de geselecteerde functie.

U selecteert de juiste functie in de lijst en drukt u op de toets tab om de functie af te
maken. U kunt ook in de lijst met mogelijkheden dubbelklikken op de gewenste functie om
deze in de cel in te voeren.

L Bij de functie AANTALARG wordt een ogenschijnlijk lege cel wordt meegeteld
als in deze cel spaties staan.

De functiewizard gebruiken

U klikt in de formulebalk op de knop   (Functie invoegen). Het dialoogvenster Functie

invoegen verschijnt. U selecteert in de vervolgkeuzelijst Of selecteer een categorie de
categorie Statistisch. Vervolgens selecteert u in de keuzelijst Selecteer een functie de
functie AANTAL en klikt u op de knop OK. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

� Hier vult u de argumenten in. Wanneer u in het tekstvak Waarde2 klikt,
verschijnt er een volgend tekstvak met de naam Waarde3.

U klikt op de knop OK om de functie in de geselecteerde cel in te voeren.
De functie AANTALARG kunt u op dezelfde manier invoeren met de functiewizard.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Aantal.xlsx

:
• Selecteer cel B12
• Activeer de tab Start en klik in de groep Bewerken op de lijstpijl van de

knop  (Som)
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• Kies in het menu voor Aantal getallen
Resultaat: 8

• Selecteer cel D12
• Typ "=AANTAL"
• Dubbelklik in de lijst met mogelijkheden op AANTALARG
• Selecteer de cellen D3 tot en met D11
• Druk op de toets Enter

Resultaat: 7
• Typ in cel D9 een spatie

Resultaat: 8, een spatie is ook een waarde!
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Logische functies

ALS

Deze functie wordt gebruikt om te bepalen of aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.
Bijvoorbeeld: een vertegenwoordiger krijgt pas een bonus uitgekeerd, als hij een bepaalde
omzet heeft gehaald. Dus: Als de vertegenwoordiger de omzet heeft gehaald, krijgt hij of
zij een bonus, en anders niet.
SYNTAX: =ALS(logische-test; waarde-als-waar; waarde-als-nietwaar)
De functie bestaat uit drie delen of argumenten, van elkaar gescheiden door het
lijstscheidingsteken:

Argument Omschrijving

Logische-test Een waarde of uitdrukking die als waar of onwaar kan worden beoordeeld.

Waarde-als-waar Het deel dat moet worden uitgevoerd als aan de voorwaarde is voldaan

Waarde-als-

onwaar

Het deel dat moet worden uitgevoerd als niet aan de voorwaarde is voldaan

U zou de drie argumenten als volgt kunnen opvatten: als (conditie is waar) ;
(dan doe dit) ; (anders doe dat).

De delen waarde-als-waar en Waarde-als-onwaar kunnen getallen, berekeningen, tekst of
geneste functies bevatten. Let op dat tekst altijd tussen aanhalingstekens moet worden
geplaatst.

Voorbeeld Resultaat

=ALS(A3>100000;250;0) Als de inhoud van cel A3 groter is dan 100.000,

is het resultaat 250. Is A3 100.000 of minder,

dan komt er 0 in de cel te staan.

=ALS(A1<=15;"Temperatuur te

laag";"Temperatuur uitstekend")

Als de inhoud van cel A1 lager of gelijk is aan

15, komt in de cel de tekst: "Temperatuur

te laag", in alle andere gevallen de tekst

"Temperatuur uitstekend" te staan.

IF functie met behulp van de functiewizard

U klikt in de formulebalk op de knop   (Functie invoegen). Het dialoogvenster Functie

invoegen verschijnt. U selecteert in de vervolgkeuzelijst Of selecteer een categorie de
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categorie Logical. Vervolgens selecteert u in de keuzelijst Select a function de functie Als
en klikt u op de knop OK. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

� Hier vult u de argumenten in. Logische-test: de voorwaarde; Waarde-als-waar:
het deel dat moet worden uitgevoerd als aan de voorwaarde is
voldaan; Waarde-als-onwaar het deel dat moet worden uitgevoerd als niet aan
de voorwaarde is voldaan.

� Hier vindt u een beschrijving van de werking van de functie.
� U vindt hier een uitleg van het geselecteerde argument bij (1).
� Klik op de hyperlink Help-informatie over deze functie voor meer uitleg over

deze functie.

U klikt op de knop OK om de functie in de geselecteerde cel in te voeren.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Als.xlsx

:
• Selecteer cel C1
• Klik in de formulebalk op de knop 
• Selecteer de categorie Logisch
• Selecteer in de lijst de functie Als
• Klik op de knop OK
• Typ in het tekstvak Logische test "B1>=6"
• Typ in het tekstvak Waarde-als-waar "Voldoende"
• Typ in het tekstvak Waarde-als-onwaar "Onvoldoende"
• Klik op de knop OK

Resultaat is Voldoende
• Typ in cel B1 de waarde 5

Resultaat is Onvoldoende
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

ALS genest

Het is mogelijk om de ALS functie zodanig uit te breiden dat er meer dan twee resultaten
uit de functie naar voren kunnen komen. Dit wordt bereikt door in de ALS functie



1 l Basisvaardigheden LearningGuide Solutions

1-121

opnieuw een ALS functie op te nemen. Dit noemt met het "nesten" van functies. Zo kan
bijvoorbeeld het volgende resultaten bereikt worden:

Temperatuur Resultaat

<=10 graden Koud

tussen 10 en 15

graden

Aangenaam

>=15 Warm

Dit kunt u als volgt in de functie ALS opnemen:
=ALS(A1<=10;"Koud";ALS(A1>=15;"Warm";"Aangenaam"))
U ziet dat in plaats van het waarde-als-waar-deel een complete nieuwe ALS-functie
is gebruikt. Dit noemt men nesten van functies. U moet er wel op letten, dat in beide
ALS-functies de syntax correct is. Vandaar dat op het einde van de formule ook twee
haakjes moeten staan.
De formule werkt als volgt:
Als de waarde in cel A1 kleiner of gelijk is aan de waarde 10, geldt het
waarde-als-waar-deel en verschijnt de melding: "Koud". Als niet aan deze voorwaarde
(A1<=10) wordt voldaan, treedt de tweede ALS-functie in werking. Die tweede
ALS-functie maakt een volgende scheiding en werkt als volgt: Als in cel A1 een waarde
staat die groter of gelijk is aan 15, geldt binnen deze ALS-functie het waarde-als-waar-deel
en verschijnt de melding: "Warm". Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt het
waarde-als-onwaar-deel. En verschijnt de melding "Aangenaam".
Grafisch kunt u dit zo voorstellen:

Denk aan de twee haakjes aan het slot van de formule: Het eerste haakje
sluit de tweede ALS-functie. Het tweede haakje sluit de eerste ALS-functie. U
kunt dit controleren door tijdens het invoeren van de formule te letten op het
oplichten van de bij elkaar horende haakjes.

De functie ALS kan nog op een andere manier worden uitgebreid. U gebruikt de
functie ALS om een bepaalde beslissing door Excel te laten maken. Natuurlijk is de praktijk
veelal complex en baseert u uw beslissingen niet op één voorwaarde. Met de functies EN
en OF is het mogelijk om meerdere voorwaarden op te geven. Door deze functies te nesten
in de functie ALS zou u in het voorbeeld het resultaat ook kunnen laten afhangen van de
windsterkte.
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Complexe ALS functie met behulp van de functiewizard

U Klikt in de formule balk op de knop   (Functie invoegen). Het dialoogvenster Functie

invoegen verschijnt. U selecteert in de vervolgkeuzelijst Of selecteer een categorie de
categorie Logisch. Vervolgens selecteert u in de keuzelijst Selecteer een functie de functie
ALS en klikt u op de knop OK. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

� Logische test: de voorwaarde;
� Waarde-als-waar: het deel dat moet worden uitgevoerd als aan de voorwaarde

is voldaan;
� Waarde-als-onwaar: u kunt hier een nieuw ALS functie

invoeren. U klikt daarvoor in de formulebalk in het

Naamvak . Indien de ALS

functie niet in de Naamvak is vermeld, klikt u op de lijstpijl en selecteert u de
optie ALS in het menu.
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� U klikt op de knop ALS om een nieuwe ALS functie te nesten in de
huidige ALS functie.

� Er verschijnt een nieuw leeg dialoogvenster Functieargumenten. U kunt nu de
argumenten voor de geneste ALS functie invoeren. U kunt maximaal 7 keer
een ALS functie nesten.

� In de formulebalk verschijnt de geneste ALS functie op de positie van het
argument Waarde-als-onwaar van de eerste ALS functie.

U klikt op de knop OK om de functie in de geselecteerde cel in te voeren.

U keert terug naar het dialoogvenster 'Functieargumenten' van het eerste deel
van de 'ALS' functie door in het formulebalk op de eerste 'ALS' te klikken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Als genest.xlsx

:
• Selecteer cel C1
• Klik in de formulebalk op de knop 
• Selecteer de categorie Logisch
• Selecteer in de lijst de functie ALS
• Klik op de knop OK
• Typ in het tekstvak Logical_test "B1<6"
• Typ in het tekstvak Waarde-als-waar "Onvoldoende"
• Klik in het tekstvak Waarde-als-onwaar
• Klik in de formulebalk op de knop ALS
• Typ in het tekstvak Logische-test "B1>=9"
• Typ in het tekstvak Waarde-als-waar "Zeer goed"
• Typ in het tekstvak Waarde-als-onwaar "Voldoende"
• Klik op de knop OK
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Resultaat is Voldoende
• Typ in cel B1 de waarde 5
• Typ in cel B1 de waarde 10
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Functies combineren

Logische functies zijn functies die slechts twee waarden kunnen hebben: WAAR of
ONWAAR. Door logische functies met elkaar te combineren, kunnen complexe functies
worden samengesteld. Om logische functies te combineren worden vaak de functies OF,
EN, en NIET gebruikt.

Logische functie OF

Om de invoer aan meer voorwaarden te toetsen gebruikt u de functie OF. Wanneer de
invoer aan minstens één van die voorwaarden voldoet, genereert de functie standaard de
tekst "WAAR" en anders "ONWAAR".
SYNTAX: =OF(logisch1;logisch2,...)

Argument Betekenis

Logisch1 (Logische waarde 1) Logische waarde 1 waaraan moet worden

voldaan met als resultaat waar of onwaar

Logisch2 (Logische waarde 2) Logische waarde 2 waaraan moet worden

voldaan met als resultaat waar of onwaar

In onderstaand voorbeeld wordt de functie OF gebruikt om deelname aan een bepaalde
attractie mogelijk te maken. Er moet aan minstens één voorwaarde worden voldaan.

U kunt 30 logische waarden opnemen in bovenstaande functies.

Logische functie EN

Als er aan alle voorwaarden moet worden voldaan, gebruikt u de functie EN.
SYNTAX: =EN(logisch1;logisch2,...)

Argument Betekenis

Logisch1 (Logische waarde 1) Logische waarde 1 waaraan moet worden

voldaan met als resultaat waar of onwaar

Logisch2 (Logische waarde 2) Logische waarde 2 waaraan moet worden

voldaan met als resultaat waar of onwaar

In onderstaand voorbeeld wordt de functie ENgebruikt om deelname aan een bepaalde
attractie mogelijk te maken. Wanneer er aan beide voorwaarden is voldaan, genereert de
functie standaard de tekst "WAAR" en anders "ONWAAR".
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U kunt 30 logische waarden opnemen in bovenstaande functies.

Logische functie NIET

De logische functie NIET keert de logische waarde van het argument om. De functie
genereert de logische waarde WAAR wanneer er niet wordt voldaan aan de voorwaarde en
de logische waarde ONWAAR wanneer er wel wordt voldaan aan de gegeven voorwaarde.
SYNTAX: =NIET(logisch)

Argument Betekenis

Logisch (Logische waarde) Logische waarde waaraan moet worden voldaan

met als resultaat waar of onwaar

In dit voorbeeld is deelname aan een attractie nog maar van een voorwaarde afhankelijk:
de lengte mag niet kleiner zijn dan 1 meter en 60 centimeter.

U kunt maar één logische waarde opnemen.

AND, OR of NOT functie met behulp van de functiewizard

U Klikt in de formule balk op de knop   (Functie invoegen). Het dialoogvenster Insert

Functieargumenten verschijnt. U selecteert in de vervolgkeuzelijst Of selecteer een
categorie de categorie Logisch. Vervolgens selecteert u in de keuzelijst Selecteer een
functie de functie EN, OF of NIET en klikt u op de knop OK. In het volgende dialoogvenster
is gekozen voor de functie OF.
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� Hier vult u de argumenten in. Logisch1: de voorwaarde; Logisch2: tweede
voorwaarde.

� Hier vindt u een beschrijving van de werking van de functie.
� U vindt hier een uitleg van het geselecteerde argument bij (1).
� Klik op de hyperlink Help-informatie over deze functievoor meer uitleg over

deze functie.

U klikt op de knop OK om de functie in de geselecteerde cel in te voeren.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Functies combineren.xlsx

:
• Typ in cel A2 de datum van morgen
• Voer in cel B2 de waarde 6 in
• Typ in cel C2 de functie "=OF(B2=7;B2=8;B2=9;B2=10)"

Resultaat in cel C2 is "ONWAAR"
• Voer in cel B2 de waarde 9 in

Resultaat in cel C2 is "WAAR"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Controleren van werkblad

Controleren spreadsheets

Een spreadsheet bevat vaak een complexe samenhang van getallen en berekeningen.
Om de resultaten te kunnen vertrouwen, moet u deze samenhang goed in de gaten
blijven houden. Voordat u beslissingen neemt op basis van de uitkomsten, moet u de
berekeningen en teksten nog eens goed controleren. Dit is extra belangrijk als u het
spreadsheet ook aan anderen geeft.
Zelfs als Excel geen fouten in de formules ontdekt, kunnen er toch fouten in staan.
Bijvoorbeeld: als u een gemiddelde laat berekenen over een kolom getallen, maar u verwijst
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in de formule naar een andere kolom met getallen. Excel zal niet klagen omdat er geen
rekenkundig probleem is, maar u kijkt wel naar het resultaat van een volledig verkeerde
berekening.
Samengevat:
• controleer de berekeningen;
• bekijk het afdrukvoorbeeld.

Relaties tussen cellen

U kunt in Excel fouten in een werkblad opsporen en corrigeren door gebruik te maken van
de groep Formules controleren. Met behulp van de knoppen kunt u pijlen laten trekken
tussen broncellen (cellen die gegevens bevatten die bij een berekening worden gebruikt) en
doelcellen (cellen die resultaten bevatten):

 

� De broncel B9 wordt gebruikt in de doelcel D9.
� De broncel D9 is gebaseerd op de broncellen D8 en B9.

Berekeningen die gebaseerd zijn op tussenreslutaten kunnen stapsgewijs in beeld gebracht
worden:

De broncel (1039,5) wordt

getoond

De broncel (1039,5) is zelf

een berekening gebasserd op

broncellen

En ook die zijn weer gebaseerd

op broncellen

     

U kunt de relaties tussen doe- en broncellen weergeven door de tab Formules te activeren
en in de groep Formules controleren op de gewenste knop te klikken:
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� Door op de knop Broncellen aanwijzen te klikken, worden pijlen getrokken
vanuit de broncellen naar de cel die u heeft geselecteerd. Als u nogmaals
klikt, worden ook pijlen getrokken van broncellen naar tussenresultaten, en zo
steeds verder.

� Door op de knop Doelcellen aanwijzen te klikken, worden vanuit de
geselecteerde cel pijlen getrokken naar doelcellen. Als u nogmaals klikt,
worden nog meer pijlen getrokken als de doelcellen tussenresultaten zijn die
weer als basis voor volgende brerekeningen worden gebruikt.

� Om alle pijlen in één keer te verwijderen, klikt u op de knop Controlepijlen
verwijderen. Klikt u op de lijstpijl van de knop Controlepijlen verwijderen, dan
kunt u in het menu kiezen welke pijlen u wilt verwijderen. Dit verwijderen
gebeurt stapsgewijs. Door nogmaals de handeling uit te voeren wordt de
volgende stap verwijderd.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Relaties tussen cellen.xlsx

:
• Klik in cel F8
• Activeer de tab Formules
• Klik in de groep Formules controleren op de knop Broncellen aanwijzen

Het resultaat in F8 is de som van de getallen erboven
• Klik nogmaals op de knop Broncellen aanwijzen

De totalen in F2 tot en met F7 zijn op hun beurt de som van de getallen in
de kolommen B tot en met E

• Klik in de groep Formulse controleren op de knop Controllepijlen
verwijderen

• Klik in cel B4
• Klik in de groep Formulse controleren op de knop Doelcellen aanwijzen
• Klik nogmaals op de knop  Doelcellen aanwijzen
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Foutmeldingen

Er kunnen in formules verschillende foutwaarden worden weergegeven. In onderstaande
tabel staan enkele foutwaarden die Excel kan weergeven:

Foutwaarde Betekenis

#DEEL/0! Een getal wordt gedeeld door nul.

#WAARDE In een rekenkundige formule wordt verwezen naar tekstinvoer.
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Foutwaarde Betekenis

#VERW! De cel waarnaar in de formule wordt verwezen is verwijderd.

Als een spreadsheet fouten bevat, kunt u deze opsporen door de tab Formules te activeren
en in de groep Formules controleren gebruik te maken van de knop Foutcontrole:

 

� Als u op de op de knop Foutcontrole klikt, wordt een dialoogvenster getoond
waarin u de foute formule in een werkblad één voor een kunt controleren.
Als u op de lijstpijl van de de knop Foutcontrole klikt, kunt u in het menu ook
kiezen voor Fout aanwijzen om de fouten in een formule grafisch weer te
geven.

� U klikt op deze knop om een foutieve formule stap voor stap te doorlopen.

Formule controleren

Als u in de tab Formules activeert en in de groep Formules controleren klikt op de
knop Foutcontrole, verschijnt het volgende dialoogvenster:

 

� De foutieve formule.
� Uitgebreide uitleg over de fouten in de formule.
� Om de formule stap voor stap door te rekenen, klikt u op de knop

Berekeningsstappen weergeven. Zo kunt u de formule stap voor stap
evalueren.

� Om de formule met behulp van de formulebalk aan te passen, klikt u op de
knop Bewerken op formulebalk.

� Als een werkblad meerdere foutieve formules bevat, kunt u de celwijzer
naar de vorige of de volgende formule met een fout verplaatsen door op de
knoppen Vorige en/of Volgende te klikken.
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Formule grafisch weergeven

U kunt controlepijlen tonen naar cellen waarin formules worden gebruikt. Hiertoe activeert
u de tab Formules en klikt in de groep Formules controleren op de lijstpijl van de knop
Foutcontrole en kiest in het menu voor Fout aanwijzen.

 

� Vanuit formulecel D5 worden controlepijlen getoond naar de cellen die in de
formule gebruikt worden. In cel D4 wordt een rekenkundige formule gedeeld
door een tekstwaarde (formule: =A4/C5). In de formulecel D8 wordt er
gedeeld door nul (formule: =B8/C8).

� Als u in de cel D8 klikt, verschijnt een Infolabel. Dit Infolabel bevat menuopties
om fouten op te sporen en op te lossen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Foutmeldingen.xlsx

:
• Activeer de tab Formules
• Klik in de groep Formules controleren op de knop Foutcontrole
• In cel D4 wordt foutief gebruik gemaakt van de cel D1, dit had E1 moeten

zijn
• Klik in het dialoogvenster Foutcontrole op de knop Bewerken op

formulebalk
• Wijzig D1 in E1
• Klik in het dialoogvenster Foutcontrole op de knop Fout negeren

Er verschijnt een dialoogvenster met de mededeling dat de foutcontrole
klaar is

• Klik op de knop OK
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Relatieve en absolute adressen

Relatief of absoluut adresseren

Als u een formule kopieert die celadressen bevat, worden deze celadressen automatisch
aangepast aan de nieuwe positie in het werkblad. Deze celadressen zijn relatieve
verwijzingen.
Wilt u dat een celadres in een formule ook na het kopiëren nog steeds naar dezelfde cel
verwijst, dan moeten de celadressen eerst worden gewijzigd in absolute verwijzingen.
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Welke adressering wanneer gebruiken

Standaard zal Excel bij het kopiëren van formules de celadressen relatief kopiëren,
bijvoorbeeld bij het optellen van kolommen. Wanneer u gebruik maakt van een
kortingspercentage of het omrekenen van bedragen, wilt u in een formule steeds
gebruikmaken van hetzelfde kortingspercentage of een wisselkoers. U verwijst hierbij in
een formule steeds naar hetzelfde, absolute celadres. Voor het maken van een absoluut
celadres, gebruikt u dollartekens, bijvoorbeeld: $E$1.

 

� Bij het berekenen van het totaalbedrag in kolom D wordt in de formule kolom
B en C relatief gekopieerd. De optelling wordt aangepast aan de positie van de
nieuwe formulecel.

� In de formule in cel E5 wordt gebruikgemaakt van een absolute verwijzing
naar cel E1. Bij het kopiëren van de formule naar de cellen E6 en E7 wordt
deze absolute verwijzing niet veranderd. Het kortingspercentage blijft immers
dezelfde.

Relatieve adressen

Bij het berekenen van totalen, gebruikt u een formule waarin relatieve verwijzingen
zijn opgenomen. Als u de formule kopieert worden relatieve verwijzingen automatisch
aangepast aan de nieuwe positie van de formulecel. In het volgende voorbeeld wordt in
cel C12 een formule gemaakt die het totaal aantal struiken berekent.

 

U kunt een formule cel voor cel invoeren. Handiger is het echter de formule te kopiëren
naar de verschillende kolommen. U kunt een formule kopiëren door de vulgreep te slepen
of door gebruik te maken van de standaard methoden voor kopiëren en plakken.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Relatieve adressen.xlsx

:
• Typ in cel B7 de formule "=B4-B5-B6"
• Sleep de vulgreep van B7 naar F7
• Dubbelklik in cel F7
• De adressen in de formule zijn aangepast
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Absolute adressen

Bij het maken van een formule kunt u gebruik maken van absolute celverwijzingen.
Bijvoorbeeld =$A$1+$A$2. Bij het kopiëren van een formule met een absolute
celverwijzing, wordt de cel waarnaar in de formule wordt verwezen, niet aangepast aan de
nieuwe locatie van de formule.
In onderstaand voorbeeld wordt bij het berekenen van een prijs inclusief korting
gebruik gemaakt van een absolute celverwijzing. Voor al de berekeningen geldt dat
het kortingspercentage overal hetzelfde moet zijn (absolute verwijzing). Met andere
woorden, men zal het bedrag uit kolom B altijd moeten vermenigvuldigen met het
kortingspercentage uit cel E1. De prijs inclusief korting is wel afhankelijk van de prijs
zonder korting (relatieve verwijzing). Met andere woorden, het kortingspercentage wordt
iedere keer vermenigvuldigd met een bedag uit kolom E, welke voor elke berekening weer
anders is.
In het voorbeeld is in cel F4 een formule geplaatst om de prijs van cel E4 inclusief korting
te berekenen. Het kortingspercentage staat in cel E1.

Als de verwijzingen correct zijn, kunt u de formule kopiëren. Bij het kopiëren zal de
relatieve verwijzing (E4) worden aangepast. De absolute verwijzing ($E$1) zal overal gelijk
blijven.
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Om een celadres te voorzien van dollartekens, typt u de dollartekens tijdens het invoeren
van de formule. U kunt de dollartekens ook achteraf typen door de formulecel te selecteren
en in de formulebalk de formule aan te passen.

Als u in een werkblad wilt schakelen tussen het weergeven van waarden en
formules, drukt u op de toetsencombinatie Ctrl+` (accent grave).

U kunt een celadres ook absoluut maken door na het invoeren van de
celverwijzing op de functietoets F4 te drukken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Absolute adressen.xlsx

:
• Typ in cel B7 de formule "= B5*B6"

Resultaat: 1260000
• Sleep de vulgreep van B7 naar D7
• Typ in cel B8 de formule "= B7+(B7*$B$11)"
• Sleep de vulgreep van B8 naar D8

 
• Dubbelklik in cel D8

In de formule is de verwijzing naar cel B11 niet aangepast
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Half absolute adressen

Het is mogelijk om bij kopiëren steeds naar een bepaalde kolom te verwijzen, maar de rij
variabel te laten of steeds naar een bepaalde rij te verwijzen en de kolom variabel te laten.
Dit noemt men een half absolute adressering.
In een formule wordt de rij of de kolom absoluut gemaakt door een dollarteken ($) voor de
kolomletter of het rijcijfer te plaatsen.
In onderstaand voorbeeld wordt een prijs inclusief kortingspercentage berekend. Het
kortingspercentage is echter variabel, het kan 5% of 10% zijn, afhankelijk van het bestelde
aantal. Het is mogelijk om één formule te maken die, door middel van kopieren, in het hele
gebied kan worden gebruikt. Afhankelijk van de geselecteerde cel, zal de formule naar de
daarbij behorende prijs en het gewenste kortingspercentage verwijzen. Om dit te kunnen
doen moet u gebruik maken van half absolute adresseringen.
In Kolom D wordt de prijs berekend voor een afname van fruitbomen boven de 100
stuks (kortingspercentage van 5%). In cel E6 moet de prijs worden berekent voor een
afname van fruitbomen boven de 500 stuks (kortingspersentage van 10%). De ene keer
moet de prijs vermenigvuldigd worden met 5% (kolom D, rij 3), de andere keer met het
lage kortingspercentage van 10% (kolom F, rij 3). De rij ligt dus vast, de kolom is variabel.
De prijs van het artikel komt steeds uit kolom B, de rij is echter variabel.

� De rij voor het kortingspercentage ligt vast (absoluut), de kolom is variabel
(relatief kolom D of kolom E)

� Voor het berekenen van de prijzen in kolom D en E ligt de kolom voor de prijs
per stuk vast maar de rij is variabel (zie formule in cel D6).

Omdat er gebruik is gemaakt van half absolute adresseringen, kan de formule uit Cel
D6 over het hele gebied gekopieerd worden. In kolom E wordt gebruik gemaakt van het
kortingspercentage in cel E3.
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Procedures

SOM

• Selecteer de cel waar de uitkomst moet komen te staan
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Bewerken op de knop   (Som)
• Pas eventueel de door Excel voorgestelde selectie aan door met de muis over het

gewenste bereik te slepen
• Druk de toets Enter

GEMIDDELDE

• Selecteer de cel waar de uitkomst moet komen te staan
• Activeer de tab Start
• Klik op de lijstpijl van de knop   (Som)
• Kies in het menu voor Gemiddelde
• Pas eventueel de door Excel voorgestelde selectie aan door met de muis over het

gewenste bereik te slepen
• Druk op de toets Enter

MIN en MAX

• Klik direct onder of naast de reeks
• Activeer de tab Start
• Klik op de lijstpijl van de knop   (Som)
• Kies in het menu voor Max (hoogste waarde) of Min (laagste waarde)
• Pas eventueel de door Excel voorgestelde selectie aan door met de muis over het

gewenste bereik te slepen
• Druk op de toets Enter

AANTAL

• Selecteer de cel waarin u de functie wilt plaatsen
• Klik in de formulebalk op de knop   (Functie invoegen)
• Selecteer in de keuzelijst Of selecteer een catagorie de categorie Statistisch
• Dubbelklik in de keuzelijst Selecteer een functie op de functie AANTAL
• Vul de argumenten in
• Klik op de knop OK

ALS

Met behulp van de functiewizard
• Selecteer de cel waarin u de functie wilt plaatsen
• Klik in de formulebalk op de knop   (Functie invoegen)
• Selecteer in de keuzelijst Of selecteer een categorie de categorie Logisch
• Dubbelklik in de keuzelijst Selecteer een functie op de Als functie
• Vul de argumenten in
• Klik op de knop OK
SYNTAX:
 =ALS(logische-test;waarde-als-waar;waarde-als-onwaar)
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ALS genest

• Selecteer de cel waarin u de functie wilt plaatsen
• Klik in de formulebalk op de knop   (Functie invoegen)
• Selecteer in de keuzelijst Of selecteer een categorie de categorie Logisch
• Dubbelklik in de keuzelijst Selecteer een functie op de ALS functie
• Vul de tekstvakken in
• Plaats de muisaanwijzer in het tekstvak Waarde-als-waar
• Klik in de formule balk op de knop ALS
• Vul de tekstvakken in
• Klik op de knop OK

Functies combineren

• Klik in de formulebalk op de knop   (Functie invoegen)
• Selecteer in de keuzelijst Of selecteer een categorie de categorie Logisch
• Dubbelklik in de keuzelijst Selecteer een functie op de OF functie, de EN functie of de

NIET functie
• Vul de tekstvakken in
• Klik op de knop OK

Relaties tussen cellen

• Selecteer de cel die u wilt controleren
• Activeer de tab Formules
• Klik in de groep Formules controleren op één van de volgende knoppen

• Broncellen aanwijzen
• Doelcellen aanwijzen

Foutmeldingen

• Activeer de tab Formules
• Klik in de groep Formules controleren op de knop Foutcontrole
• Verbeter de fout

Relatieve adressen

• Een verwijzing zonder dollartekens is een relatieve verwijzing

Absolute adressen

• Typ tijdens het invoeren van een formule dollartekens bij de verwijzing die absoluut
moet worden

Half absolute adressen

• Typ tijdens het invoeren van een formule een dollarteken voor de kolom- of rijverwijzing
die absoluut moet worden
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Opgaven

Opgave: Formules

1. Open het bestand Opgave formules.xlsx.
2. Bereken in cel B9 het totaalbedrag van de verkochte artikelen.
3. Bereken in het cellenbereik D5:D8 het aantal dat verkocht is per artikel.
4. Bereken in cel D12 het totaalbedrag in cel B9 omgerekend per maand.
5. Bereken in het cellenbereik G5:G8 het totaal verkochte bedrag per artikel.
6. Bereken in cel G9 het totaal over alle artikelen.
7. Bereken in I12 het totaalbedrag in cel G9 omgerekend per maand.
8. Bereken in cel I13 hoeveel artikelen in het tweede kwartaal meer of minder zijn

verkocht dan in het eerste kwartaal.
9. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Functies

1. Open het bestand Opgave functies.xlsx.
2. Zorg dat in de cellen B14 tot en met B22 correcte formules of functies komen te staan,

die het gevraagde in kolom A laten zien.
3. Vul de functies afwisselend in door gebruik te maken van: het intypen van de functie;

het dialoogvenster Functie invoegen; het intypen van de functie tot en met het haakje
openen, slepen met de muis over het te selecteren gebied en drukken op de toets
Enter.

4. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Geneste functies

1. Open het bestand Opgave Geneste functies.xlsx.
2. Voer in cel D3 de waarde 3 in.
3. Verander in cel D2 de waarde in 18.
4. Plaats in cel F3 de functie "=ALS(EN(D2>15;D3<4);"Het is warm en het waait maar

weinig";"Het is fris en/of het waait stevig")".
5. Verander in cel D2 en in cel D3 de waarden.
6. Controleer de resultaten.
7. Verander de formule in F3 door, in plaats van EN, OF te gebruiken.
8. Verander de waarden weer in D2 en D3.
9. Controleer de resultaten en pas zo nodig de functie aan.

10. Sluit het werkblad zonder de wijzingen te bewaren.

Opgave: Relatief en absoluut adresseren

1. Open het bestand OpgaveRelatief en absoluut adresseren.xlsx.
2. Bereken in cel C9 het weekverbruik (gas) van week 1 en in cel D9 het weekbedrag.

Stel de formules zo op dat deze naar beneden gekopieerd kunnen worden.
3. Bereken in cel H9 het weekverbruik (elektriciteit) van week 1 en in cel I9 het

weekbedrag. Kopieer de formules naar beneden.
4. Bereken ook het totale verbruik en de totaal verschuldigde bedragen in de betreffende

cellen.
5. Vergelijk uw werkblad met het onderstaande resultaat:
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6. Sluit het spreadsheet en bewaar de gegevens onder dezelfde naam.

Opgave: Formules maken en kopiëren

1. Open het bestand Opgave formules maken en kopiëren.xlsx
2. De winkel verkoopt verf met zelf gemengde kleuren. Deze kleuren hebben een

kleurnummer en staan in de cellen A14 tot en met A21. Een gemengde kleur heeft een
inkoopprijs die gebaseerd is op de prijs van de basiskleuren.

3. De inkoopprijs voor het kleurnummer "1001" bijvoorbeeld bedraagt EUR 3,09 en
is gebaseerd op 421 ml rode verf à EUR 4 per liter, 497 ml blauwe verf à EUR 2,5
per liter en 82 ml gele verf à EUR 2 per liter. Bekijk de formule van cel F14 in de
formulebalk.

4. Bereken de verkoopprijs per liter in de cellen G14, H14 en I14. Houd er rekening mee
dat tot 10 liter 24% winstmarge bij de inkoopprijs gerekend moet worden, vanaf 10
liter 18% en vanaf 50 liter 12%. Zie de cellen D6 tot en met E8.
Denk hierbij aan absolute adressering!

5. Kopieer de formules in G14, H14 en I14 naar beneden om de verkoopprijzen van de
andere kleurnummers te bepalen.

6. Vergelijk uw resultaat met onderstaande afbeelding:
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7. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Controleren

1. Open het bestand Opgave controleren.xlsx.
2. Controleer met behulp Formules controleren het spreadsheet Prijzen op fouten. Verbeter

nog niets.
3. Controleer de cel I4. Verbeter de fout in de formule.
4. Controleer opnieuw het werkblad Prijzen.

De inkoopprijs in Euro's is onjuist berekend voor de stoel en de manden. Corrigeer dit in
C5 en kopieer dan de formule naar beneden.

5. Controleer op verdere fouten. Wat is de grootste winstpakker?
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Omdat het in de praktijk onmogelijk is om in één keer een werkblad compleet op te zetten,
komt het regelmatig voor dat u werkbladen, rijen, kolommen en cellen wilt invoegen of
verwijderen.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, kunt u:
• rijen, kolommen en cellen invoegen;
• rijen, kolommen en cellen verwijderen;
• kolombreedtes en rijhoogtes aanpassen;
• gegevens in een werkblad sorteren.

Invoegen

Invoegen rijen en kolommen

Om rijen in te voegen activeert u de tab Start en klikt u in de groep Cellen op de lijstpijl
van de knop Invoegen. U kiest in het menu voor Bladrijen invoegen. De rijen worden
ingevoegd boven de rij waarin de celwijzer staat.
Om kolommen in te voegen activeert u de tab Start en klikt u in de groep Cellen op
de lijstpijl van de knop Invoegen. U kiest u in het menu voor Bladkolommen invoegen.
Kolommen worden ingevoegd links van de kolom waarin de celwijzer staat.

U kunt ook een nieuwe rij of kolom toevoegen door op een kolom- of rijkop
te klikken, de tab 'Start' te activeren en in de groep 'Cellen' op de knop
'Invoegen' te klikken. Een rij wordt boven de geselecteerde rij en een kolom
wordt links van geselecteerde kolom ingevoegd.

Wilt u twee of meer kolommen tegelijk invoegen, dan selecteert u evenzoveel kolommen.
Vervolgens activeert u de tab Start en klikt u in de groep Cellen op de knop Invoegen.
Voor het invoegen van twee of meer rijen gaat u op dezelfde manier te werk. U selecteert
het aantal rijen dat u wilt invoegen en activeert u de tab Start en klikt u in de groep Cellen
op de knop Invoegen.
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Voor invoegen Na invoegen

 

Werkblad voor het invoegen van

twee rijen boven rij 3.

Werkblad na invoegen.

De rijen worden altijd ingevoegd boven de selectie. Kolommen worden
ingevoegd links van de selectie.

U kunt ook een nieuwe rij of kolom toevoegen door met uw rechtermuisknop
op een rij- of kolomkop te klikken en in het snelmenu te kiezen voor
'Invoegen'. Een rij wordt boven de geselecteerde rij en een kolom wordt links
van geselecteerde kolom ingevoegd.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Invoegen rijen en kolommen.xlsx

:
• Selecteer de rijen 3 en 4

Tip: Sleep over de rijkoppen 3 en 4
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de knop Invoegen

Er worden twee rijen ingevoerd
• Selecteer cel A2
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Invoegen en kies in het

menu voor Bladrijen invoegen
• Typ in cel A1 de tekst "Prijslijst"
• Klik op de kolomkop van kolom E
• Activeer eventueel de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de knop Invoegen

Er wordt een kolom links van de geselecteerde kolom ingevoegd
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Invoegen cellen

Het invoegen van lege cellen wordt vooral gebruikt wanneer u cellen in een spreadsheet
een andere positie wilt geven. Als u een cel direct boven de geselecteerde cel wilt
invoegen, activeert u de tab Start, klikt u in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop
Invoegen en kiest in het menu voor Invoegen cellen. Het volgende dialoogvenster
verschijnt:
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� Wanneer u het keuzerondje Cellen naar rechts verplaatsen selecteert, worden
de geselecteerde cellen naar rechts verplaatst, om plaats te maken voor de
nieuwe in te voegen cel(len).

� Selecteer het keuzerondje Cellen naar beneden verplaatsen om de
geselecteerde cellen naar beneden te verplaatsen.

Voorbeeld:

� In het werkblad zijn er evenzoveel cellen geselecteerd als dat er ingevoegd
moeten worden links van de selectie. In de groep Cellen klikt u op de lijstpijl
van de knop Invoegen en kiest u in het menu voor Cellen invoegen.

� In het dialoogvenster Invoegen selecteert u het keuzerondje Cellen naar
beneden verplaatsen om de cellen boven de selectie in te voegen:
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Als u in bovenstaande voorbeeld kiest voor het invoegen van rijen, dan worden de cellen
B4 tot en met B6 ook naar beneden verschoven:

U kunt ook in het snelmenu kiezen voor de optie 'Invoegen'. Deze optie
gebruikt u nádat u eerst een selectie heeft gemaakt.

Wilt u de cellen voorzien van bestaande opmaak, dan kunt u klikken op het
infolabel  (Invoegopties).

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Invoegen cellen.xlsx

:
• Selecteer de cellen C4:C5
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Cellen op lijstpijl van de knop Invoegen en kies in het menu

voor Cellen invoegen
• Selecteer het keuzerondje Cellen naar beneden verplaatsen
• Klik op de knop OK

De cellen worden boven de selectie ingevoegd
• Klik op de knop  (Invoegopties)
• Selecteer het keuzerondje Opmaak hetzelfde als onder
• In cel C4, typt u de tekst "ontwerp"
• In cel C5, typt u de tekst "aanleg tuin" 
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Extra oefening: Invoegen kolommen rijen en cellen

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Invoegen kolommen rijen en cellen.xlsx

:
• Selecteer het bereik A3:A4
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Invoegen
• Kies in het menu voor Bladrijen invoegen
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• Selecteer cel A6
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Invoegen
• Kies in het menu voor Bladrijen invoegen
• Typ in cel B6 de tekst "USD"
• Kopieer deze tekst naar de cellen C6 en D6

Tip: maak hierbij gebruik van de vulgreep
• Selecteer de rijen 16 tot en met 18

Tip: Sleep over de rijkoppen 3 en 4
• Klik in de groep Cellen op de knop Invoegen

Er worden drie rijen boven de selectie ingevoerd
• Klik op de kolomkop van de kolom E
• Klik in de groep Cellen op de knop Invoegen

Er wordt één kolom lings van de geselecteerde kolom ingevoegd
• Typ in cel E5 de tekst "Overig"
• Typ in cel E6 de tekst "Euro"
• Selecteer cel D1
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl knop Insert
• Kies in het menu voor Bladkolommen invoegen
• Typ in cel D5 de tekst "Maaltijden"
• Typ in cel D6 de tekst "Euro"
• Selecteer de cellen C5 tot en met C14
• Klik in de groep Cellen op de knop Invoegen
• Kies in het menu voor Cellen invoegen

Het dialoogvenster Invoegen wordt getoond
• Selecteer eventueel de optie Cellen naar rechts verplaatsen
• Klik op de knop OK
• Typ in cel C5 de tekst "Pension/Hotelkosten"
• Typ in cel C6 de tekst "Euro"
• Pas eventueel de breedte van de kolommen aan
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Verwijderen

Wissen rijen en kolommen

U selecteert eerst de rijen of kolommen die u wilt verwijderen en u activeert de tab Start
en klikt in de groep Cellen op de knop Verwijderen.
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� Bij het verwijderen van hele rijen of kolommen moet u zelf controleren of alle
gegevens in de rij of kolom kunnen worden verwijderd. Excel zal hier geen
waarschuwing geven.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wissen rijen en kolommen.xlsx

:
• Selecteer de rijen 4 en 5

Tip: Sleep over de rijkoppen 4 tot en met 9
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Cellen  op de knop Verwijderen
• Selecteer Kolom A en D

Tip: klik op de kolomkop van kolom A, houd de toets Ctrl ingedrukt en klik
op de kolomkop van kolom D

• Klik in de groep Cellen  op de knop Verwijderen
• Klik naast de selectie
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wissen cellen

Om cellen te verwijderen, kunt u de cellen selecteren en op de toets Delete drukken. De
inhoud van de geselecteerde cellen wordt dan gewist. Wilt u echter de inhoud van andere
cellen verschuiven, dan activeert u de tab Start, klikt u in de groep Cellen op de lijstpijl
van de knop Verwijderen en kiest u in het menu voor Cellen verwijderen. Het volgende
dialoogvenster verschijnt:
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� De geselecteerde cellen die u wilt verwijderen.
� Als u het keuzerondje Cellen naar links verplaatsen selecteert, worden de

overblijvende cellen naar links verplaatst om de lege plek op te vullen.
� Als u het keuzerondje Cellen naar boven verplaatsenselecteert, worden de

overblijvende cellen naar boven verplaatst om zo de lege plek op te vullen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wissen cellen.xlsx

:
• Selecteer de cellen B4:B10
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Verwijderen
• Kies in het menu voor Cellen verwijderen
• Selecteer het keuzerondje Cellen naar links verplaatsen
• Kliik op de knop OK
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Aanpassen

Wijzigen rijen en kolommen

Als de tekst de breedte van de cel overschrijdt, kunt u de breedte van de kolom
aanpassen. De tekst wordt daardoor volledig zichtbaar.
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� U beweegt de muisaanwijzer naar de rechterscheidingslijn van de kolomkop tot
de muisaanwijzer verandert in een zwart kruis met twee pijlen. Zodra u op de
linker muisknop klikt, wordt de kolombreedte vermeld boven de muisaanwijzer.
Op dat moment sleept u de kolomgrens naar rechts totdat de gewenste
breedte is bereikt.

U kunt ook dubbelklikken op de rechterscheidingslijn. De kolom neemt de
breedte aan van de langste tekst. Om dit voor meerdere kolommen tegelijk te
doen selecteert u de gewenste kolommen en dubbelklikt u op de scheidingslijn
van één van de geselecteerde kolomkoppen.

U kunt de kolombreedte ook instellen met behulp van het menu. U activeert de tab Start
en klikt in de groep Cellen op Opmaak.

� Met deze menuopties onder Celgrootte kunt u de afmetingen van de
kolommen opgeven. U gebruikt de menu-opties Rijhoogte AutoAanpassen
en Kolombreedte Autoaanpassen om de rijhoogte en de kolmbreedte aan te
passen aan de inhoud van de cel. Om de exacte rijhoogte en kolombreedte in
te stellen gebruikt u de opties Rijhoogte en Kolombreedte (zie hieronder)

� De optie Standaardbreedte gebruikt u voor het instellen van de standaard
kolombreedte van alle cellen in het actieve werkblad.

Wijzigen kolombreedte

Klikt u in de groep Cellen op Opmaak en kiest u voor Kolombreedte, dan kunt u de
gewenste afmetingen opgeven in een dialoogvenster:
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In het tekstvak Kolombreedte typt u de gewenste breedte van de kolom.

Wijzigen rijhoogte

Wat geldt voor de kolombreedte, gaat nagenoeg gelijk op voor de rijhoogte. Er is echter
één verschil. Zolang u de rijhoogte nog niet handmatig heeft gewijzigd, wordt de rijhoogte
automatisch aangepast aan de grootte van het lettertype:

U kunt de rijhoogte instellen door middel van het verslepen van de rijkopscheiding.
Hiervoor dient u de rijkopscheiding te gebruiken die zich onder de rij bevindt waarvan u de
hoogte wilt aanpassen. In onderstaand voorbeeld bevindt de muisaanwijzer zich tussen rij
4 en 5 wordt de rijhoogte van rij 4 aangepast. Wanneer u de rijkopscheiding met de muis
versleept, verschijnt boven de rij die u versleept een vak met de hoogte van de rij.

U kunt de rijhoogte ook instellen met behulp van het menu. Wanneer u de tab Start
activeert, klikt u in de groep Cellen op Opmaak en kiest u in het menu voor Rijhoogte. Het
verschijnt het volgende dialoogvenster:
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wijzigen rijen en kolommen.xlsx

:
• Kolom A is te breed
• Sleep de rechterkolomkopscheiding van kolom A een stuk naar links
• De inhoud van kolom B is niet volledig zichtbaar
• Dubbelklik op de rechter kolomkopscheiding van kolom B
• Selecteer de kolommen C tot en met E

Tip: Begin midden in de kop van kolom C en sleep over de
kolomkopscheidingen

• Sleep één van de kolomkopscheidingen naar rechts
Alle geselecteerde kolommen worden even breed

• Klik naast de geselecteerde kolommen
• Dubbelklik op de onderste rijkopscheiding van rij 1

De tekst van rij 1 wordt zichtbaar
• Sleep de onderste rijkopscheiding van rij 3 omlaag

De rijhoogte van rij 3 wordt aangepast
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Sorteren

Door de muisaanwijzer in één willekeurige cel in de lijst te plaatsen, kunt u gegevens in
een werkblad sorteren op rij met door de tab Start te activeren en in de groep Bewerken te
klikken op Sorteren en filteren. De menuopties zijn afhankelijk van de inhoud van cellen
in de kolom waarin u klikt. Als de kolom alleen numerieke waarden bevat, wordt er in
numerieke volgorde gesorteerd. De menuopties zijn Sorteren van laag naar hoog en
Sorteren van hoog naar laag. Bevat de kolom waarin de muisaanwijzer staat tekst, dan
wijzigen de menuopties in Sorteren van A naar Z en Sorteren van Z naar A.
In de volgende afbeelding worden de gegevens in de lijst gesorteerd in de volgorde van de
numerieke waarden in kolom C.

� Indien de opmaak van de eerste rij in de lijst op enige manier afwijkt van de
overige rijen, zal deze rij als kolomlabelrij worden beschouwd en derhalve niet
worden gesorteerd.
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� Dit zijn de gegevens in de lijst. De sortering in de lijst is afhankelijk van de
geselecteerde cel. Als de kolom waarin u klikt numerieke waarden bevat,
wordt er in numerieke volgorde gesorteerd. Bevat de kolom tekst, dan wordt
er alfabetisch gesorteerd.

U kunt ook de tab Gegevens activeren en in de groep Sorteren en filteren klikken op

de knop   (Sorteren van A naar Z) of de knop   (Sorteren van Z naar A). De lijst wordt

gesorteerd met als sorteersleutel het veld van de kolom waarin de muisaanwijzer staat.

Controleer de lijst direct na iedere sorteeractie zodat de sortering met het

commando   (Ongedaan maken) nog kan worden opgeheven.

L Als een kolom geselecteerd is, zal alleen deze kolom gesorteerd worden en de
gegevens in de andere kolommen blijven ongewijzigd.

Op meerdere sleutels sorteren

Op de hierboven beschreven manier is het niet mogelijk meerdere sorteersleutels op te
geven. Dit kan echter voor sommige toepassingen nuttig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een telefoonboek:
• eerste sorteersleutel, de plaatsnaam;
• tweede sorteersleutel, de achternaam;
• derde sorteersleutel, de achternaam van de partner;
• vierde sorteersleutel, het adres.
Deze sleutels kunt u instellen in het dialoogvenster Sorteren, door de tab Start te activeren
en in de groep Bewerken te klikken op Sorteren en filteren en in het menu te kiezen
voor Aangepast sorteren. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

� Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sorteren op het veld waarop als eerst moet
worden gesorteerd.
In de vervolgkeuzelijst onder de kolom Sorteren op selecteert u de of
u op inhoud of opmaak wilt sorteren. In de vervolgkeuzelijst onder de
kolom Volgorde selecteert u de sorteervolgorde. De opties in de lijst zijn
afhankelijk van de inhoud van de cellen in de kolom. Bevat de kolom waarop
u sorteert alleen getallen, dan veranderen de opties in Van klein naar groot en
Van groot naar klein.



LearningGuide Solutions Excel 2007 NL-NL

1-152

� U klikt op deze knop om de volgende sorteersleutel op te geven. Onder (1)
wordt een nieuwe rij weergegeven waarin u de sorteersleutel kunt opgeven.

� U klikt op de knop Opties om een hoofdlettergevoelig sortering in te schakelen.
� Standaard is dit selectievak ingeschakeld wanneer er een rij is met koppen die

niet moeten worden gesorteerd.

Als de tab Gegevens is geactiveerd, kunt u in de groep 'Sorteren en filteren'
klikken op 'Sorteren' om het dialoogvenster 'Sorteren' te openen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Sorteren.xlsx

:
• Plaats de celwijzer in kolom C
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Bewerken op Sorteren en filteren
• Kies in het menu voor Sorteren van laag naar hoog

De lijst wordt oplopend op schrijversnaam gesorteerd
• Plaats de celwijzer in kolom F
• Klik in de groep Bewerken op Sorteren en filteren
• Kies in het menu voor Sorteren van hoog naar laag

De lijst wordt op prijs van hoog naar laag gesorteerd
• Klik in de groep Bewerken op Sorteren en filteren
• Kies in het menu voor Aangepast sorteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sorteren op de optie Uitgever
• Selecteer onder Volgorde in de vervolgkeuzelijst de optie A naar Z
• Klik op de knop Niveau toegvoegen
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Vervolgens op de optie Schrijver
• Selecteer onder Volgorde in de vervolgkeuzelijst de optie A naar Z
• Klik op de knop OK
• De lijst wordt gesorteerd op Uitgever en daarbinnen op Schrijver
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Invoegen rijen en kolommen

• Selecteer het aantal toe te voegen rijen of kolommen door te slepen over de
respectievelijke kolom- of rijkoppen

• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Invoegen
• Kies in het menu de gewenste optie:

• Bladrijen invoegen voor het invoegen van rijen
• Bladkolommen invoegen voor het invoegen van kolommen

Invoegen cellen

• Selecteer de gewenste cellen
Nieuwe cellen zullen links hiervan of hierboven worden ingevoegd

• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Invoegen en kies in het menu voor

Cellen invoegen
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Selecteer het keuzerondje Cellen naar rechts verplaatsen
• Selecteer het keuzerondje Cellen naar beneden verplaatsen

• Klik op de knop OK

Wissen rijen en kolommen

• Selecteer de te verwijderen rijen of kolommen door op de betreffende rij- of
kolomkop(pen) te klikken

• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de knop Verwijderen

Wissen cellen

• Selecteer de cellen die u wilt verwijderen
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Verwijderen
• Selecteer één van de keuzerondjes Cellen naar links verplaatsen of Cellen naar boven

verplaatsen
• Klik op de knop OK

Wijzigen rijen en kolommen

• Kies één van onderstaande mogelijkheden:
• Sleep de onderste rijkopscheiding van een rij tot de gewenste hoogte
• Sleep de rechterkolomkopscheiding van een kolom naar de gewenste breedte

Sorteren

• Plaats de celwijzer op een willekeurige plaats in de kolom die als sorteersleutel moet
gelden

• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Bewerken op Sorteren en filteren
• Selecteer de gewenste optie in het menu
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Opgaven

Opgave: Kolommen en rijen

1. Open het bestand Opgave Kolommen en rijen.xlsx.
2. Verwijder kolom 'B'.
3. Verwijder rij ' 5'.
4. Pas de kolombreedtes en rijhoogtes aan zodat alle gegevens goed leesbaar zijn.
5. Voeg voor de kolom "April" een nieuwe kolom toe voor "Maart".
6. Sluit de werkmap zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Invoegen, verwijderen, aanpassen

1. Open de werkmap Opgave Invoegen verwijdern aanpassen.xlsx.
2. Pas het werkblad zodanig aan dat het onderstaande voorbeeld ontstaat:

Enkele opmerkingen:
- De kolommen B; C en D moeten even breed zijn;
- De hoogte van de rijen 7;10 en15 zijn aangepast;
- Prijs per CD moet worden berekend;
- Subtotalen en omzetten dienen te worden berekend.

3. Sluit het spreadsheet en bewaar de wijzigingen.

Opgave: Sorteren

1. Open het bestand Opgave Sorteren.xlsx.
2. Sorteer de lijst in oplopende volgorde op Bedrijfsnaam.
3. Sorteer de lijst in oplopende volgorde op Achternaam.
4. Sorteer de lijst in oplopende volgorde op Plaats en daarbinnen in oplopende volgorde op

Bedrijfsnaam.
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5. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.
Resultaat na stap 4:

 





Hoofdstuk 9
Werkbladen

1-157

Een werkblad bestaat uit 16.384 kolommen en 1.048.576 rijen.
Door de informatie en gegevens binnen een werkmap logisch over de kolommen, rijen en
werkbladen te verdelen zult u snel, overzichtelijk en doeltreffend kunnen werken.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, kunt u:
• werkbladen praktisch en logisch inrichten en een naam geven;
• werkbladen invoegen en verwijderen, verplaatsen en kopiëren;
• berekeningen over meerdere werkbladen uit voeren;
• werkbladen groeperen.

Inrichting van werkblad

Invoegen werkblad

Standaard bevat een Excel spreadsheet drie werkbladen. Het werkblad met de naam Blad1
wordt als eerste weergegeven en is het actieve werkblad.

 

� Tabschuifknoppen om door de bladtabs te bladeren. Als de gewenste bladtab
niet zichtbaar is omdat u meer werkbladen heeft aangemaakt dan u op het
scherm ziet, kunt u gebruik maken van de tabschuifknoppen om ook de andere
bladtabs te tonen.

� Bladtab van werkblad met standaardnaamgeving. U kunt een werkblad openen
door op de betreffende bladtab te klikken.

� Als u een werkblad wilt invoegen achter het laatste werkblad, klikt u op de tab
Werkblad invoegen.

Knop Omschrijving

Toont de meest linkse bladtab.

Schuift met een enkele klik naar de vorige bladtab. Houdt u de muisknop

ingedrukt, dan schuiven de bladtabs door.

Schuift met een enkele klik naar de volgende bladtab. Houdt u de muisknop

ingedrukt, dan schuiven de bladtabs door.
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Knop Omschrijving

Toont de meest rechtse bladtab.

Soms kan het nodig zijn om extra werkbladen te hebben in een spreadsheet. Om een
werkblad in te voegen, activeert u de tab Start en klikt u in de groep Cellen op de lijstpijl
van de knop Invoegen en kiest u in het menu voor Blad invoegen. Er wordt een nieuw
werkblad vóór het actieve werkblad ingevoegd.

Actieve werkblad Blad2 Ingevoegd werkblad

Werkblad Blad2 wordt geactiveerd door op de

bladtab te klikken.

Nieuw werkblad wordt ingevoegd vóór het

actieve werkblad.

Als u meerdere werkbladen selecteert, de tab Start activeert, in de groep
Cellen op de lijstpijl van de knop Invoegen klikt en in het menu kiest voor
'Blad invoegen', worden er net zoveel werkbladen ingevoegd als u heeft
geselecteerd.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Invoegen werkblad.xlsx

:
• Klik op de laatste bladtab  (Werkblad invoegen)

Er wordt een nieuw werkblad ingevoegd achter het laatste werkblad
• Klik op de bladtab van "Blad2"
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knoip Insert en kies in het menu

voor Blad invoegen
Er wordt een nieuw werkblad ingevoegd voor Sheet 2

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wissen werkblad

Om een werkblad te wissen, activeert u het gewenste werkblad door op de bladtab te
klikken en activeert u de tab Start. In de groep Cellen klikt u op de lijstpijl van de knop
Verwijderen en kiest u in het menu voor Blad verwijderen.

Om een werkblad te verwijderen, kunt u ook met de rechtermuisknop op de
bladtab en kiest u in het menu voor Verwijderen.

U kunt ook meerdere werkbladen in één keer verwijderen door ze eerst te selecteren
en vervolgens op de tab Start in de groep Cellen te klikken op de lijstpijl van de
knop Verwijderen en in het menu te kiezen voor Blad verwijderen.
Aaneengesloten werkbladen selecteert u door met de muis op de eerste bladtab te klikken.
Vervolgens houdt u de toets Shift ingedrukt en klikt op de laatste bladtab.
Werkbladen die niet aaneengesloten zijn, selecteert u door de toets Ctrl ingedrukt te
houden en op de gewenste bladtabs te klikken.
Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een niet aaneengesloten selectie:



1 l Basisvaardigheden LearningGuide Solutions

1-159

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wissen werkblad.xlsx

:
• Klik op de bladtab "Raven"
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de  groep Cellen op de lijstpijl van de knop Verwijderen
• Kies in het menu voor Blad verwijderen
• Klik op de bladtab "acht"
• Druk de toets Ctrl in en houd deze vast
• Klik op de bladtabs "tien", "twaalf"
• Klik in de  groep Cellen op de lijstpijl van de knop Verwijderen
• Kies in het menu voor Blad verwijderen
• Klik met de rechtermuisknop op een bladtab en kies in het menu voor

Verwijderen
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Hernoemen werkblad

U geeft een werkblad een andere naam door op de bladtab te dubbelklikken en de nieuwe
naam te typen. U drukt op de toets Enter om de nieuwe naam te accepteren. Drukt u in
plaats daarvan op de toets Esc dan wordt de oude naam hersteld.

U kunt de naam ook wijzigen door met de rechtermuisknop op een bladtab te
klikken en in het menu te kiezen voor Naam wijzigen.

Het is zinvol om bij het ontwikkelen van een spreadsheet vooraf te bedenken
welke informatie bij elkaar hoort. De gegevens van de artikelen plaatst
u op één blad met bijvoorbeeld de naam 'Artikel' of 'Voorraad' en de
personeelsgegevens op een ander blad met bijvoorbeeld de naam 'Personeel'.
Op deze manier brengt u een overzichtelijke structuur aan en bent u in staat
snel en efficiënt te werken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Hernoemen werkblad.xlsx

:
• Dubbelklik op de bladtab "Blad1"
• Typ de tekst "Adressen"
• Druk op de toets Enter
• Wijzig ook de overige namen, verzin deze zelf
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wijzigen bladtab

U kunt een werkblad een kleur geven door met de rechtermuisknop op de gewenste
bladtab te klikken en in het snelmenu te kiezen voor Tabkleur:
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� U kunt in dit kleurenpalet de gewenste kleur selecteren door erop te klikken.

Verplaatsen en kopieren werkblad

Kopiëren werkblad

Om een werkblad te kopieren binnen het spreadsheet, activeert u het werkblad en de tab
Start. In de groep Cellen klikt u op Opmaak en kiest in het menu voor Blad verplaatsen of
kopiëren:

 

� Hier is het huidige spreadsheet al geselecteerd en hoeft u niets te doen.
� Door een werkblad te selecteren, geeft u aan waar de kopie in het spreadsheet

terecht moet komen.
� Om een kopie te maken, moet u het selectievak Kopie maken inschakelen.

Als u met de rechtermuisknop op een werkbladtab klikt, kunt u in het
snelmenu kiezen voor 'Blad verplaatsen of kopiëren'.

Slepen

U kunt een werkblad ook kopiëren door het te verslepen:
• activeer het werkblad door op de bladtab te klikken;
• druk de toets Ctrl in en houdt deze ingedrukt;
• klik met de linkermuisknop op de bladtab;
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• versleep deze naar de gewenste positie;
• laat de linkermuisknop los;
• laat de toets Ctrl los.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Kopieren werkblad.xlsx

:
• Klik met de rechtermuisknop op de bladtab "Adressen"
• Kies in het menu voor Blad verplaatsen of Kopiëren
• Selecteer in de lijst Voor blad het tabblad "elf"
• Schakel het selectievak Kopie maken in
• Klik op de knop OK
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Kopiëren werkblad tussen spreadsheets

Om een werkblad te kopieren naar een ander spreadsheet, moet u beide spreadsheets
geopend hebben. U activeert het betreffende werkblad en de tab Start. In de groep Cellen
klikt u op Opmaak en kiest in het menu voor kiest u in het menu voor Blad verplaatsen of
kopiëren:

 

� Om een kopie in een andere spreadsheet te plaatsen, selecteert u in de
keuzelijst Naar map dat andere spreadsheet. In deze vervolgkeuzelijst worden
alleen de geopende spreadsheets getoond.

� In de lijst Voor blad worden alleen de werkbladen van het doel-spreadsheet
getoond. Door een werkblad te selecteren, geeft u aan waar de kopie in het
spreadsheet terecht moet komen.

� Om een kopie te maken, moet u het selectievak Kopie maken inschakelen.

Als u met de rechtermuisknop op een werkbladtab klikt, kunt u in het
snelmenu kiezen voor 'Blad verplaatsen of kopiëren'.
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Verplaatsen werkblad

Om een werkblad te verplaatsen binnen het spreadsheet, activeert u het werkblad en
de tab Start. In de groep Cellen klikt u op Opmaak en kiest u in het menu voor Blad
verplaatsen of kopiëren:

 

� Hier is het huidige spreadsheet al geselecteerd en hoeft u niets te doen.
� Door een werkblad te selecteren, geeft u aan waar het werkblad dat u wilt

verplaatsen terecht moet komen.
� Omdat u het werkblad wilt verplaatsen, moet u het selectievak Kopie

maken zijn uitgeschakeld.

Als u met de rechtermuisknop op een werkbladtab klikt, kunt u in het
snelmenu kiezen voor 'Blad verplaatsen of kopiëren'.

Slepen

U kunt een werkblad ook verplaatsen door het te verslepen:
• klik met de linkermuisknop op de bladtab;
• versleep deze naar de gewenste positie;
• laat de linkermuisknop los.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Verplaatsen werkblad.xlsx

:
• Klik met de rechtermuisknop op de bladtab "Een"
• Kies in het menu voor Blad verplaatsen of kopiëren
• Selecteer in de lijst Voor blad het werkblad "Twee"
• Klik op de knop OK
• Klik op de bladtab "Vier" en houd de muisknop ingedrukt
• Versleep de bladtab tot rechts van bladtab "Drie"
• Laat de muisknop los
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Verplaatsen werkblad tussen spreadsheets

Om een werkblad te verplaatsen naar een ander spreadsheet, moet u beide spreadsheets
geopend hebben. Activeer het betreffende werkblad en de tab Start. In de groep Cellen
klikt u op Opmaak en kiest in het menu voor kiest u in het menu voor Blad verplaatsen of
kopiëren:

� Om een werkblad in een andere spreadsheet te plaatsen, selecteert u in de
keuzelijst Naar map dat andere spreadsheet. In deze vervolgkeuzelijst worden
alleen de geopende spreadsheets getoond.

� In de lijst Voor blad worden alleen de werkbladen van het doel-spreadsheet
getoond. Door een werkblad te selecteren, geeft u aan waar het te verplaatsen
werkblad in het spreadsheet terecht moet komen.

� Omdat u het werkblad wilt verplaatsen, moet u het selectievak Kopie maken
zijn uitgeschakeld.

Als u met de rechtermuisknop op een werkbladtab klikt, kunt u in het
snelmenu kiezen voor 'Blad verplaatsen of kopiëren'.

Berekening meerdere werkbladen

Celverwijzing ander werkblad

Naast het verwijzen naar cellen binnen hetzelfde werkblad, bijvoorbeeld: =(A1+B5)*C3,
kunt u ook verwijzen naar cellen in een ander werkblad binnen hetzelfde spreadsheet. U
kunt nog een stap verder gaan en celverwijzingen maken naar een werkblad in een ander
spreadsheet.
Om celverwijzingen in een formule te plaatsen die betrekking hebben op een ander
werkblad kunt u de correcte syntax zelf intypen of opbouwen door middel van aanwijzen.

Celverwijzingen naar andere bladen opbouwen

Het celadres in een ander blad wordt voorafgegaan door de naam van dat blad, gevolgd
door een uitroepteken en het celadres:
SYNTAX: =Blad3!B3
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In bovenstaand voorbeeld heeft het blad Blad3 nog geen naam van de gebruiker gekregen.
Namen die wel door de gebruiker zijn gegeven, worden tussen apostrofs geplaatst als ze
uit meer dan een woord bestaan, bijvoorbeeld: ='Korting bomen'!B3.

Opbouwen door aanwijzen

Het kan gemakkelijker zijn om celverwijzingen naar andere bladen op te bouwen door
middel van aanwijzen. Eerst typt u in de actieve cel waar de formule moet komen
het isgelijkteken (=). Vervolgens klikt u op de bladtab van het werkblad waarnaar de
verwijzing moet plaatsvinden. Daarna klikt u op de betreffende cel in dat werkblad, u typt
eventueel de $ tekens voor een absolute verwijzing en sluit u af met een druk op de toets
Enter.

� In deze formule wordt verwezen naar cel B3 in het werkblad Korting. Dit is
een absolute celverwijzing: als u de formule verplaatst of kopieert blijft de
verwijzing ongewijzigd. Dat moet ook, want de wisselkoers blijft voor elke
berekening gelijk. U kunt natuurlijk ook een relatieve verwijzing maken naar cel
op een ander werkblad.

� Het werkblad waarnaar wordt verwezen in de formule.

Celverwijzing naar ander spreadsheet

Als het gegeven waarnaar u wilt verwijzen in een ander spreadsheet staat, gaat u op
dezelfde manier te werk als hiervoor. U begint de formule met het isgelijkteken (=), u
activeert het gewenste spreadsheet, u klikt op de bladtab van het gewenste werkblad en u
selecteert de cel. Dat kan er dan bijvoorbeeld uitzien als:
=F5*'[LVB Tuincentrum.xlsx]Korting'!$B$1
De naam van het spreadsheet waarnaar wordt verwezen komt tussen rechte haken te
staan, daarna wordt het werkblad genoemd en dan, gescheiden door een uitroepteken, de
celverwijzing.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Celverwijzing ander werkblad.xlsx
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:
• Klik op de bladtab Verkoop
• De kolommen D tot en met F zijn nog leeg

Kolom E moet worden gevuld met de inhoud van de kolom Voorraad van
het tabblad Inkoop en voorraad

• Selecteer cel D5
• Typ een "="
• Selecteer cel C5 
• Klik op de bladtab Korting
• Selecteer in dat werkblad de cel B3
• Druk op de toets F4

De verwijzing naar de cel met de korting is absoluut!
• Druk op de toets Enter
• Controleer de waarde in het werkblad Verkoop met onderstaand resultaat
• Kopieer de formule naar beneden

• Kopieer de formule naar beneden
• Doe hetzelfde voor de kolommen E en F met de betreffende

kortingpercentages uit het tabblad Korting

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Groeperen werkbladen

Naast het driedimensionaal werken is het ook mogelijk om in meerdere bladen tegelijk
te werken. U kunt werkbladen bundelen tot een groep. Wanneer u dan veranderingen
aanbrengt in een van de werkbladen van die groep, worden deze automatisch doorgevoerd
in de andere bladen. Groepering is handig als u de bladen op eenzelfde wijze wilt opmaken
met getalnotatie, lijnen, kaders en patronen. Een groepering heeft effect op de opmaak,
maar ook op de inhoud van één of meer cellen.

De knop '  kan ook in een groep worden gebruikt. Dit wil zeggen dat u
bijvoorbeeld de gebieden 'Blad1!A1:A6', 'Blad2!A1:A6' en 'Blad3!A1:A6'
in één handeling kan optellen door in één van de bladen in cel A7 de functie
'SOM' te plaatsen. De betreffende bladen dienen uiteraard te zijn gegroepeerd.

Groepering activeren

Eerst zult u de te bundelen bladen moeten groeperen. Dit kunt u doen door op de bladtab
van het eerste blad te klikken, de toets Shift ingedrukt te houden en vervolgens de laatste
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bladtab van de groep aan te klikken. De geselecteerde bladtabs krijgen een witte kleur en
in de titelbalk verschijnt achter de naam van het spreadsheet de melding [Groep].

� Deze drie werkbladen zijn gegroepeerd.

Wilt u werkbladen bundelen die niet aaneengesloten liggen, dan kunt u ze groeperen door
de toets Ctrl ingedrukt te houden.

U kunt alle bladen in een keer groeperen door met de rechtermuisknop te
klikken op een bladtab en te kiezen voor 'Alle bladen selecteren'.

Om per blad verschillende getallen in te voeren, dient u eerst de groepering op te heffen.
Dit kunt u doen door met de rechtermuisknop te klikken op een van de gegroepeerde
(witte) bladtabs. In het snelmenu kiest u dan voor Groepering bladen opheffen.

Wanneer alle werkbladen zijn gegroepeerd, wordt de groepering opgeheven
zodra u met de linkermuisknop op een bladtab klikt.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Groeperen werkbladen.xlsx

:
• Geef de bladtabs Blad1 en Blad2 respectievelijk de namen "Regio Oost" en

"Regio West"
• Klik op bladtab "Regio Oost"
• Houd de toets Shift ingedrukt
• Klik op bladtab "Regio West"

Merk op dat de twee bladtabs wit zijn
• Typ in cel A1 "Omzet 'De Zoete Inval' "
• Druk op de toets Enter
• Controleer of de tekst ook in het werkblad Regio West op de juiste plek

staat
• De werkbladen zijn nog gegroepeerd (zie titelbalk)
• Activeer blad Regio Oost
• Pas de kolombreedte van kolom A aan
• Controleer of de breedte van kolom A in het werkblad Regio West ook is

aangepast
• Hef de groepering op door met de rechtermuisknop te klikken op een van

de witte, gegroepeerde bladtabs en in het menu te kiezen voor Groepering
bladen opheffen

• Typ in de cellen A3 van beide bladen respectievelijk de teksten: "Regio
Oost", "Regio West"

• Groepeer de twee bladen opnieuw
• Pas in werkblad Regio West de rijhoogte van rij 3 aan
• Controleer of de rijhoogte ook in het werkblad Regio Oost is aangepast
• Hef de groepering op
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• Plaats in de twee werkbladen in de cellen B5:B8 fictieve omzetcijfers
• Groepeer de twee werkbladen weer
• Typ in A10 de tekst "Totaal" en druk op de toets Enter
• Selecteer in één van de twee bladen cel B10
• Activeer zo nodig de tab Home
• Klik in de groep Bewerken op de knop  (Som)
• Controleer de uitkomsten van de cellen B5:B8 in de twee bladen
• Pas eventueel kolombreedtes aan
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Invoegen werkblad

• Activeer het werkblad rechts van de plaats waar u een nieuw werkblad wilt invoegen
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de knop Invoegen
• Kies in het menu voor Blad invoegen

Wissen werkblad

• Selecteer de bladtabs van de te verwijderen werkbladen
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Verwijderen
• Kies in het menu voor Blad verwijderen

Hernoemen werkblad

• Dubbelklik op de bladtab
• Typ de nieuwe naam
• Druk op de toets Enter

Wijzigen bladtab

• Klik met de rechtermuisknop op de bladtab
• Kies in het snelmenu voor Tabkleur
• Klik in het palet op de gewenste kleur
• Klik op de knop OK

Kopiëren werkblad

• Activeer het gewenste werkblad
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op Opmaak en kies in het menu voor Blad verplaatsen of

kopiëren
• Selecteer in de lijst Voor blad waar de kopie moet komen te staan
• Schakel het selectievak Kopie maken in
• Klik op de knop OK

Kopiëren werkblad tussen spreadsheets

• Activeer het gewenste werkblad
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op Opmaak en kies in het menu voor Blad verplaatsen of

kopiëren
• Selecteer in de keuzelijst Naar map het spreadsheet waarin u de kopie wilt plaatsen
• Selecteer in de lijst Voor blad waar de kopie in het spreadsheet moet komen te staan
• Schakel het selectievak Kopie maken in
• Klik op de knop OK
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Verplaatsen werkblad

• Activeer het gewenste werkblad
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op Opmaak en kies in het menu voor Blad verplaatsen of

kopiëren
• Selecteer in de lijst Voor blad waar het werkblad moet komen te staan
• Schakel het selectievak Kopie maken uit
• Klik op de knop OK

Verplaatsen werkblad tussen spreadsheets

• Activeer het gewenste werkblad
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op Opmaak en kies in het menu voor Blad verplaatsen of

kopiëren
• Selecteer in de keuzelijst Naar map het spreadsheet waarin u het werkblad wilt plaatsen
• Selecteer in de lijst Voor blad waar het werkblad moet komen te staan
• Schakel het selectievak Kopie maken uit
• Klik op de knop OK

Celverwijzing ander werkblad

• Typ zo nodig een isgelijkteken (=)
• Activeer desgwenst een ander spreadsheet
• Klik op de bladtab van het gewenste werkblad
• Klik in dat werkblad de gewenste cel

Groeperen werkbladen

• Selecteer het eerste werkblad (door op de tabblad te klikken)
• Druk de toets Shift in en houdt deze vast
• Selecteer het laatste werkblad
• Laat de toets Shift los
• Breng in het getoonde werkblad de gewenste wijzigingen aan
• Klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde bladtab en kies in het snelmenu voor

Groepering bladen opheffen
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Opgaven

Opgave: Groeperen en werkbladen benoemen

1. Open het bestand Opgave groeperen en werkbladen benoemen.xlsx
2. Gooi het werkblad "Zaanstad" weg.
3. Voeg een extra werkblad toe.
4. Geef de eerste drie werkbladen respectievelijk de namen "Totaal", "Utrecht" en

"Alkmaar".
5. Plaats in de groep werkbladen "Totaal" tot en met "Alkmaar" in cel A1 de tekst

"Omzet".
6. Plaats in de cellen A3:A6 van de groep de artikelnamen "Hamer", "Beitel", "Zaag" en

"Vijl".
7. Plaats in de cellen B2:D2 de teksten "Week 1", "Week 2", "Week 3"

(tip: gebruik de vulgreep).
8. Hef de groepering op.
9. Bekijk de inhoud van alle werkbladen.

10. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Werkblad kopieren

1. Open de spreadsheets Opgave Werkblad kopieren1.xlsx en Opgave Werkblad
kopieren2.xlsx.

2. Kopieer het werkblad Koersen naar het spreadsheet Opgave Werkblad kopieren2.xls.
3. Controleer of Opgave Werkblad kopieren1.xls het werkblad Koersen nog bevat. Sluit

het spreadsheet.
4. Maak in het spreadsheet Opgave Werkblad kopieren1.xls in het werkblad Aandelen

in de cellen B14 en B15 verwijzingen naar de juiste omrekenfactoren in het werkblad
Koersen.

5. Controleer of het aandelenpakket 83.823 euro waard is.

Opgave: Berekening over meerdere werkbladen

1. Open het bestand Opgave Berekening over meerdere werkbladen.xlsx.
2. Bekijk de verschillende bladen:

- Verkoop;
- Prijs basiskleuren;
- Winstmarges.

3. De winkel verkoopt verf met zelfgemengde kleuren. Deze kleuren hebben een
kleurnummer en staan in de cellen A7 tot en met A14. Een gemengde kleur heeft een
inkoopprijs, die gebaseerd is op de prijs van de basiskleuren. De inkoopprijs voor het
kleurnummer "1001" bijvoorbeeld bedraagt EUR 3,09 en is samengesteld uit 421 ml
rode verf à EUR 4 per liter, 497 ml blauwe verf à EUR 2,5 en 82 ml gele verf à EUR 2.

4. Bereken de inkoopprijs per liter in cel F7 van het blad "Verkoop". Gebruik de prijzen van
het blad "Prijs basiskleuren". Denk hierbij aan de volgende formule:
=(hoeveelheid ml rood*prijs rood+hoeveelheid ml blauw*prijs blauw+hoeveelheid ml
geel*prijs geel))/1000
Denk hierbij aan absolute adressering!

5. Kopieer deze formule over het gebied F8 tot en met F14.
6. Bereken de verkoopprijs per liter in de cellen G7, H7 en I7. Neem in de formules de

winstmarges op (door middel van celverwijzing) die staan aangegeven in het blad
"Winstmarges" (tot 10 liter 24%, vanaf 10 liter 18% en vanaf 50 liter 12%).
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7. Kopieer de formules in G7, H7 en I7 naar beneden om de verkoopprijzen van de andere
kleurnummers te bepalen.
Denk hierbij aan absolute adressering!

8. Vergelijk het resultaat met onderstaand werkblad:

9. Sluit het spreadsheet en bewaar deze onder dezelfde naam.
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Case: Basisberekeningen

Open het onderstaande bestand en lees de case eerst goed door!
1. Open het spreadsheet Case Basisberekeningen.xlsx.

U ziet hier een voorbeeld van de berekening van tafels.
2. Wijzig de naam van "Tafel" in "De tafel van".
3. Geef het bladtab de kleur blauw.
4. De cellen B1 en B2 zijn variabel. Deze gegevens moeten telkens in te voeren zijn.
5. De cellen B4 tot en met H4 dienen de tafelgetallen weer te geven en automatisch door

te lopen. Zorg voor de juiste formules in de cellen C4:H4.
6. De cellen A5 tot en met A14 dienen het vermenigvuldigingsgetal weer te geven en

automatisch door te lopen. Zorg voor de juiste formules in de cellen A6:A14.

7. Vervolgens dient u één formule te maken in cel B5 die met behulp van de vulgreep
gekopieerd kan worden voor het gehele gebied B5:H14. Denk hierbij aan de juiste
absolute adressering (kopieer de formule eerst tot en met H5 en vervolgens tot en met
H14).
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8. Voer in cel B1 het getal 256 in en in B2 het getal
3 en vergelijk uw uitkomst met onderstaand

resultaat:

9. Wijzig de breedte van de kolommen B tot en met H in ongeveer 7.
10. Voeg een rij in boven rij 1.
11. Typ in cel A1 de volgende tekst: "Spreadsheet voor tafelberekeningen".
12. Wijzig de rijhoogte van rij 1.
13. Voeg een rij in boven rij 2 met hetzelfde formaat als rij 2.
14. Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding en verbeter zo nodig.

15. Sluit het spreadsheet en bewaar de wijzigingen.
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In dit hoofdstuk leert u hoe u de weergave op het scherm kunt aanpassen.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het groter en kleiner weergeven van de werkmap en het
vastzetten van titels, zodat deze zichtbaar blijven als u door de werkmap bladert.
Maar ook zullen de getallen die u in het werkblad plaatst, er moeten uitzien zoals
gebruikelijk en wenselijk is. Bijvoorbeeld: percentages kunnen in de cel worden aangegeven
met een procentteken en bedragen met een valutateken. Het aantal decimalen is in te
stellen. Getallen kunnen ook als datum of als tijd worden weergegeven.
Verder kunt u een werkblad overzichtelijk maken door cellen een ander lettertype te geven,
grotere of kleinere letters te gebruiken en door randen en achtergrondkleuren te gebruiken.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
• in- en uitzoomen;
• titels vastzetten;
• de getalnotatie en het aantal decimalen van een getal instellen;
• de datumweergave aanpassen;
• getallen opmaken als valuta of percentage;
• de inhoud van cellen uitlijnen;
• tekenopmaak wijzigen;
• randlijnen toepassen;
• kleuren en achtergrondkleuren gebruiken;
• opmaak kopiëren en verwijderen.

Weergave

Inzoomen en uitzoomen

De grootte van de werkmap op het scherm is instelbaar. U kunt de gehele werkmap,
maar ook de werkbladen apart een andere relatieve grootte geven. Deze instelling is niet
van invloed op het afdrukresultaat, alleen de weergave op het scherm wijzigt. Het aantal
zichtbare cellen is mede afhankelijk van de grootte van het beeldscherm.
U kunt de grootte van het actieve blad instellen door de tab Beeld te activeren. In de groep
Zoom heeft u de volgende mogelijkheden:
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� U klikt op de knop In-/uitzoomen om een dialoogvenster te openen waarin u
het gewenste zoompercentage kunt instellen.

� De knop 100% geeft u de mogelijkheid om elk moment terug te keren naar
een zoompercentage van 100%.

� Om in te zoomen op een geselecteerd deel van ee spreadsheet, klikt u op de
knop Inzoomen op selectie.

Als u op de tab Beeld in de groep In-/uitzoomen gebruikmaakt van de knop In-/uitzoomen
wordt het volgende dialoogvenster geopend:

� U kunt een keuze maken uit de standaard zoom-instellingen die worden
gemeten in procenten.

� Wilt u een bepaalde selectie over het beeldscherm verdelen, dan selecteert u
het keuzerondje Aan selectie aanpassen. 

� Als u het keuzerondje Aangepast selecteert, kunt u in het tekstvak zelf een
percentage typen tussen de 10 en 400%.

U kunt ook in de statusbalk op de knop  (Zoomniveau) klikken of de

schuifknop  (In-/uitzoomen ) op de gewenste waarde
instellen.

Wilt u meerdere werkbladen op dezelfde relatieve grootte zien, dan dient u
eerst de betreffende werkbladen te groeperen. U kunt werkbladen groeperen
door de toets Ctrl ingedrukt te houden terwijl u de werkbladen één voor één
selecteert.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Inzoomen en uitzoomen.xlsx

:
• Activeer de tab Beeld en klik in de groep In-/uitzoomen op de

knop In-/uitzoomen
• Selecteer het keuzerondje 75% en klik op de knop OK
• Selecteer de cellen A1 tot en met F12
• Klik in de groep In-/uitzoomen op de knop Inzoomen op selectie
• Klik in de groep In-/uitzoomen op de knop In-/uitzoomen 
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• Typ in het tekstvak Aangepast de waarde "120"
• Klik op de knop OK
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Titels blokkeren

Voor het blokkeren van kolommen met titels en/of rijen met namen kunt u een cel, een rij
of een kolom selecteren. Vervolgens activeert u de tab Beeld en klikt u in de groep Venster
op Deelvensters blokkeren en kiest u in het menu voor Titels blokkeren.
Welk gedeelte van een werkblad zichtbaar blijft tijdens het scrollen is afhankelijk van de
selectie die u heeft gemaakt. In onderstaande tabel vindt u een voorbeeld hiervan.

Selectie U gebruikt de menuoptie Titels blokkeren na selectie van:

Cel

De rijen boven en kolommen links van de geselecteerde cel blijven zichtbaar na

het blokkeren.

Kolom

Alleen de kolommen links van de geselecteerde kolom blijven zichtbaar na het

blokkeren.

Rij

Alleen de rijen boven de geselecteerde rij blijven zichtbaar na het blokkeren.

Na het blokkeren krijgt u een dunne lijn op het scherm te zien. De geblokkeerde rijen en/of
kolommen blijven op het scherm zichtbaar ook als u verder naar rechts of naar beneden
schuift (tijdens het scrollen). In de volgende afbeelding blijven de rijen 1 en 2 en de eerste
kolom altijd zichtbaar tijdens het scrollen.
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Om de titelblokkering weer te verwijderen, klikt u in de groep Venster op Deelvensters
blokkeren en kiest u in het menu voor Titelblokkering opheffen.

Klikt u in de groep 'Venster' op 'Deelvensters blokkeren' en kiest u in het
menu voor 'Bovenste rij blokkeren', dan wordt de eerste rij in het werkblad
geblokkeerd. De optie 'Eerste kolom blokkeren zorgt ervoor dat de eerste
kolom in een werkblad wordt geblokkeerd.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Titels blokkeren.xlsx

:
• Plaats de celwijzer in cel B3
• Activeer de tab Beeld
• Klik in de groep Venster op Deelvensters blokkeren
• Kies in het menu voor Titels blokkeren
• Druk op de toets PageDown

Rij 1 en rij 2 blijven zichtbaar
• Druk twee keer op de toetsencombinatie Ctrl+ 

Kolom A blijft zichtbaar
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Home
• Klik in de groep Venster op Deelvensters blokkeren
• Kies in het menu voor Titelblokkering opheffen

De blokkering wordt opgeheven
• Selecteer rij 3
• Klik in de groep Venster op Deelvensters blokkeren
• Kies in het menu voor Titels blokkeren
• Druk op de toets PageDown

Rij 1 en rij 2 blijven zichtbaar
• Druk twee keer op de toetsencombinatie Ctrl+ 

Alleen de dunne lijn onder rij 2 is zichtbaar
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Getalnotatie

Weergave decimalen

Getalnotaties kunt u gebruiken om de weergave van getallen in een cel aan te passen. U
kunt bijvoorbeeld getallen met of zonder scheidingstekens weergeven. Om de getalnotatie
aan te passen, activeert u de tab Start en klikt u in de groep Getal op de gewenste
opmaak.
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� U klikt op de lijstpijl van de knop  (Getalnotatie) en kiest in het

menu voor Getal.
� Hier kunt u het gewenste aantal decimalen aanpassen. U gebruikt de knop

 (Meer decimalen) om meer decimalen weer te geven. Klikt u op de knop

 (Minder decimalen), dan kunt u het aantal decimalen van een getal

verminderen.
� U klikt op deze knop om het dialoogvenster Celeigenschappen te openen. U

kunt dan het exacte aantal decimalen opgeven (zie volgende dialoogvenster).

De waarde van de cel verandert niet door het toekennen van een opmaak. De
waarde van de cel wordt in de formulebalk getoond als u de cel selecteert.

� In de lijst Categorie kiest u eventueel de categorie Getal.
� In het vak Decimalen kunt u het gewenste aantal decimalen opgeven. In het

vak Voorbeeld ziet u een voorbeeld van de ingestelde opmaak.
� Als u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken, schakelt u het

selectievak Scheidingsteken voor decimalen(.)gebruiken in.
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U kunt instellen dat er standaard altijd decimalen worden getoond. Klik

hiervoor op  (Office-knop) en vervolgens op de knop 'Opties voor
Excel'. U selecteert in het linkerdeelvenster de categorie 'Geavanceerd'. In
het rechterdeelvenster schakelt u in de groep 'Opties voor bewerken' het
selectievak 'Automatisch een decimaalteken invoegen' in. In het vak ''Posities'
kunt u het aantal decimalen opgeven.

Wanneer u in een cel een getal wilt plaatsen dat u als tekst wilt beschouwen,
dient u te beginnen met een ' (apostrof). Dit geldt ook wanneer u een tekst
met een plus- (+) of minteken (-) wilt beginnen. Voor Excel is er een wezenlijk
verschil tussen een tekst en een getal.

Decimaaltekens

Excel gebruikt standaard de scheidingstekens zoals die zijn ingesteld in Landinstellingen
van het Configuratiescherm in Windows Vista.
Als u in Excel de scheidingstekens voor decimaal of voor duizendtallen wilt wijzigen, klikt u

op de  (Office-knop) en vervolgens op de knop Opties voor Excel. Het dialoogvenster

Opties voor Excel wordt getoond:

� U selecteert in het linkerdeelvenster de categorie Geavanceerd.
� Als het selectievakje Scheidingstekens van systeem gebruiken is ingeschakeld,

worden de instellingen van Windows gebruikt en kunt u de tekens niet apart
voor Excel wijzigen. Om gebruik te maken van de standaard instellingen
van Windows, schakelt u het selectievak Scheidingstekens van systeem
gebruiken in.
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� Als het selectievakje Scheidingstekens van systeem gebruiken is
uitgeschakeld, kunt u in de tekstvak Decimaaltekens en Scheidingsteken voor
duizendtallen het gewenste teken zelf typen.

Decimaal- en scheidingsteken van Windows Vista

Landinstellingen die u in Windows Vista instelt, aangeven in Landinstellingen van het
Configuratiescherm van Windows Vista. Deze instellingen worden dan door alle Microsoft
Office pakketten gebruikt.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Weergave decimalen.xlsx

:
• Selecteer de cellen B3
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Getal twee keer op de knop  (Meer decimalen)

Merk op dat de getalnotatie van Standaard wijzigt in Getal
• Selecteer de cellen B4 tot en met B6
• Klik in de groep Getal op de knop 

Het dialoogvenster Celeigenschappen wordt getoond
• Activeer zo nodig het tabblad Getal
• Selecteer in de lijst Categorie de categorie Getal
• Stel drie decimalen in
• Klik op de knop OK
• Bekijk het resultaat
• Klik in cel B4 en bekijk de waarde in de formulebalk (345)

Alleen de opmaak van de cel is gewijzigd
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Weergave valuta

Om een getal met een valutateken weer te geven, activeert u de tab Start en klikt u in

de groep Getal op de lijstpijl van de knop  (Getalnotatie). In het menu kunt

u kiezen voor Valuta of voor Financieel. In het menu ziet u tevens een voorbeeld van de
opmaak voor de (eerste) geselecteerde cel:
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De opmaak Valuta plaatst de valutatekens niet recht onder elkaar maar direct voor het
ingegeven getal. Kiest u voor de opmaak Financieel, dan plaatst Excel de valutatekens en
decimaaltekens recht onder elkaar.

Currency Accounting

Valutasymbolen zijn direct voor het

getal geplaatst

Valutasymbolen zijn recht onder

elkaar geplaatst

Excel gebruikt standaard de valutanotatie zoals die is ingesteld in Landinstellingen van het
Configuratiescherm in Windows Vista.

U kunt een getal weergeven in de standaard ingestelde valuta en met de

opmaak 'Financieel' door in de groep 'Getal' op de knop  (Financiële

getalnotatie) te klikken. Door op de lijstpijl van de knop  (Financiële
getalnotatie) te klikken, kunt u in het menu het gewenste valutasymbool te
kiezen. Wordt het gewenste valutateken niet in het menu weergegeven, dan
kiest u in het menu voor 'Meer financiële getalnotaties'. Het dialoogvenster
'Celeigenschappen' wordt getoond.

Wilt u zowel de gewenste opmaak als ook een ander valutateken instellen, dan kunt u
gebruikmaken van het dialoogvenster Celeigenschappen. U opent het dialoogvenster door
in de groep Getal op de knop  te klikken:

� U selecteert een van de categorieën Valuta of Financieel.
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� Om een ander valutateken te gebruiken, selecteert u die in de vervolgkeuzelijst
Symbool. In het vak Decimalen kunt u desgewenst het aantal decimalen
wijzigen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Weergave valuta.xlsx

:
• Klik in de cel B5
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop   (Getalnotatie)
• Kies in het menu voor Valuta

Het standaard ingestelde valutateken en de scheidingstekens
worden getoond 

• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop   (Financiële

getalnotatie)
• Kies een ander valutateken in het menu

Merk op dat de opmaak wijzigt in Financieel
• Klik in de cel B6
• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop   (Getalnotatie)
• Kies in het menu voor Valuta
• Wijzig de getallen in B5 en B6 beide in "38" 

Bekijk de plaats van het valutateken
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Weergave percentage

Bij het gebruik van percentages is het prettiger het percentage te zien dan de waarde,
bijvoorbeeld: 17,5 % in plaats van 0,175. Hiervoor moet de opmaak van de waarde 0,175
in de cel worden veranderd in de opmaak van een percentage.

Voorbeeld Resultaat

0,06 6%

0,175 17,50%

6 600%

17,5 1750%

Om de opmaak in te stellen, activeert u de tab Start en klikt u in de groep Getal op de

lijstpijl van de knop   (Getalnotatie) en kiest u in het menu voor Percentage.

Standaard wordt het percentage weergegeven met twee decimalen.
Wilt u het aantal decimalen wijzigen, dan klikt u in de groep Getal op de knop . In het

dialoogvenster Celeigenschappen, activeert u eventueel het tabblad Getal.
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� In de keuzelijst Categorie selecteert u de opmaak Percentage.
� Het aantal decimalen is standaard ingesteld op 2 maar u kunt dit zelf wijzigen.

U kunt ook een cel selecteren en in de groep 'Getal' klikken op de knop 
(Procentnotatie). Deze opmaak toont geen decimalen, de percentages worden
afgerond.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Weergave percentage.xlsx

:
• Typ in cel C1 de waarde:"5"
• Druk op de toets Enter
• Selecteer cel C1
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop  (Getalnotatie)
• Kies in het menu voor Percentage

Het percentage is 500,00% de weergegeven is standaard met twee
decimalen

• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop 
• Kies in het menu voor Standaard

In de cel wordt de waarde "5" getoond
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• Typ in cel C1 de waarde:"0,05"
• Druk op de toets Enter
• Selecteer cel C1
• Klik op de knop   (Procentnotatie)

De waarde in de cel wijzigt in 5%
• Typ in cel C1 de waarde:"5,6"
• Druk op de toets Enter

In de cel wordt de waarde 6% getoond (afgerond en zonder decimalen)
• Bekijk de waarde in de formulebalk (5,6)
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Weergave datum

Een datum wordt door Excel gezien als een waarde waarvan u de datum- en tijdopmaak
kunt instellen. Om snel een datumformaat te wijzigen, activeert u de tab Start en klikt u in

de groep Getal op de lijstpijl van de knop   (Getalnotatie).

� U kiest in het menu voor Korte datumnotatie of Lange datumnotatie. In het
menu wordt een voorbeeld van de opmaak getoond voor de geselecteerde cel.
Deze opmaak kunt u alleen selecteren als voor cellen die een waarde bevatten.

� Wilt u een andere opmaak toepassen, dan kiest u in het menu voor Meer
getalnotaties.
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Kiest u in het menu voor Meer getalnotaties, dan wordt het dialoogvenster
Celeigenschappen getoond. U activeert eventueel het tabblad Getal en selecteert in de lijst
Categorie de categorie Datum.

 

� U kunt in de keuzelijst Type de gewenste datumopmaak selecteren.
� In de vervolgkeuzelijst Locatie kunt u aangeven voor welke taal u de

datumopmaakmogelijkheden wilt weergeven.

U kunt het dialoogvenster 'Celeigenschappen' ook openen door in de groep
'Getal' op de knop  te klikken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Weergave datum.xlsx

:
• Klik in de cel B4
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop  (Getalnotatie)
• Kies in het menu voor Lange datumnotatie
• Klik in de groep Getal op de knop 

Het dialoogvenster Celeigenschappen wordt getoond
• Activeer eventueel het tabblad Getal
• Selecteer in de lijst Type de opmaak 14-mrt-01
• Klik op de knop OK
• Sluit het spreadsheet zonder wijzigingen te bewaren
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Uitlijnen

Uitlijning

De inhoud van een cel komt volgens de standaarduitlijning in de cel te staan. Dat betekent
dat tekst links in een cel wordt gezet en numerieke waarden rechts. U kunt van de
standaarduitlijning afwijken door de inhoud van de cel(len) naar eigen wens links, rechts of
gecentreerd in de kolom te plaatsen.
Om de inhoud van een cel uit te lijnen activeert u de tab Start en klikt u in de
groep Uitlijning op de gewenste uitlijning.

� Met behulp van de knoppen ,  en  , kunt u de verticale uitlijning van

de inhoud van de geselecteerde cel(len) wijzigen.
� De horizontale uitlijning kunt u wijzigen door gebruik te maken van de knoppen

,   en  .

Horizontaal uitlijnen

In onderstaande tabel vind u een omschrijving van de knoppen die u kunt gebruiken bij de
horizontale uitlijning van de celinhoud.

Knop Omschrijving

 (Tekst links uitlijnen) Met deze knop plaatst u gegevens links in de

cel.

 (Centreren) Met deze knop centreert u gegevens in de cel.

 (Tekst rechts uitlijnen) Met deze knop plaatst u gegevens rechts in de

cel.

Verticaal uitlijnen

Naast horizontaal kunt u de celinhoud ook verticaal uitlijnen. In de volgende afbeelding ziet
u een voorbeeld van verticaal uitlijnen.

In onderstande tabel vind u een omschrijving van de knoppen die u kunt gebruiken bij het
verticale uitlijnen van de inhoud van geselecteerde cel(len).
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Knop Omschrijving

 (Boven uitlijnen) Met deze knop plaatst u gegevens boven in de

cel.

 (Midden uitlijnen) Met deze knop plaatst u gegevens onder in de

cel.

 (Onder uitlijnen) Met deze knop centreert u gegevens in de cel.

Instellingen met behulp van het dialoogvenster

De uitlijning kan ook ook in het dialoogvenster Celeigenschappen worden aangepast. U
opent het dialoogvenster door de tab Start te activeren en in de groep Uitlijning op de knop

 te klikken.

� In de vervolgkeuzelijst Horizontaal kiest u de gewenste horizontale uitlijning.
� In de vervolgkeuzelijst Verticaal kiest u de gewenste verticale uitlijning.

U kunt het dialoogvenster 'Celeigenschappen' ook openen door met de
rechtermuisknop in de selectie te klikken en in het snelmenu te kiezen voor
'Celeigenschappen'.

Tekstoriëntatie

Tekst wordt standaard links uitgelijnd in een cel. U kunt de tekst in een willekeurige hoek
in een cel plaatsen. In het volgende voorbeeld is de tekst in de cellen C3 tot en met E3
uitgelijnd met 45 graden.
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Met deze optie kunt u grote kolomkopteksten in het werkblad gebruiken,
zonder dat de kolombreedte erg groot wordt.

Om de orientatie van de tekst in een cel te wijzigen, selecteert u de cel(len), activeert de

tab Start en klikt in de groep Uitlijning op  (Afdrukstand). In het menu kunt u kiezen

hoe u de tekst wilt plaatsen:

� De afbeelding geeft aan hoe de tekst in de cel wordt geplaatst.
� De omschrijving van de tekstoriëntatie.
� U kiest de menuoptie Celuitlijning opmaken om het dialoogvenster Celuitlijning

opmaken te openen.

U kunt ook gebruikmaken van het dialoogvenster Celeigenschappen door met de
rechtermuisknop in de selectie te klikken en in het menu te kiezen voor Celeigenschappen. 
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� Als u de tekst volgens het gegeven voorbeeld wilt plaatsen, klikt u op het
tekstvak.

� Om tekst schuin te zetten, selecteert u hier de gewenste stand door in dit vak
de rode wijzer te verslepen. Het aantal graden ziet u in het tekstvak bij (3).

� U kunt hier het exacte aantal graden invoeren. Een positief getal draait
tekst van linksonder naar rechtsboven. Een negatief getal draait tekst van
linksboven naar rechtsonder.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Tekstorientatie.xlsx

:
• Selecteer de cellen B3 tot en met F3
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Uitlijning op  (Afdrukstand)
• Kies in het menu voor Linksom draaien
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Titel centreren

Als een aantal kolommen bij elkaar hoort, is het mooi om een titel boven die kolommen te
centreren. Daarvoor voegt u een aantal cellen samen:
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Voor het samenvoegen van meerdere cellen activeert u de tab Start en klikt u in de

groep Uitlijning op de knop  (Samenvoegen en centreren). Deze cellen worden

automatische samengevoegd tot één cel. Van cellen die u samenvoegt blijft alleen de
inhoud van de cel links boven in de selectie behouden.

Als u cellen wilt samenvoegen tot één cel zonder de inhoud te centreren,

klikt u in de groep 'Uitlijning' op de lijstpijl van de knop  (Samenvoegen
en centreren) en kiest u in het menu voor 'Rij samenvoegen' of Cellen
samenvoegen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Titel centreren.xlsx

:
• Selecteer de cellen A1 tot en met F1
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik op de knop   (Samenvoegen en centreren)
• Selecteer de cellen A4 tot en met A11
• Klik op de lijstpijl van de knop  (Samenvoegen en centreren)
• Kies in het menu voor Samenvoegen en centreren

Er verschijnt een waarschuwingsvenster
• Klik op de knop OK
• Bestudeer het resultaat
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Opmaak

Vet cursief en onderstrepen

Om het werkblad er aantrekkelijk te laten uitzien, kunt u tekenopmaak toepassen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan tekst vet, cursief of onderstreept laten weergeven. U selecteert
de cel met de inhoud waaraan u opmaak wilt toekennen en activeert vervolgens de
tab Start. In de groep Lettertype klikt u op de gewenste knop. Hierbij kunt u meerdere
opmaakkenmerken tegelijk gebruiken door op verschillende knoppen te klikken.

Knop Naam

Vet

Cursief
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Knop Naam

Onderstrepen

Sneltoetsen

In plaats van de knoppen in de groep Lettertype kunt u ook gebruikmaken van sneltoetsen
voor het instellen van tekenopmaak. Sneltoetsen zijn toetsencombinaties waarmee
u handelingen via het toetsenbord kunt uitvoeren. In onderstaande tabel staan de
sneltoetsen die u kunt gebruiken om tekst vet, cursief of onderstreept op te maken.

Sneltoets Omschrijving

Ctrl+B Vet

Ctrl+I Cursief

Crtl+U Onderstreept

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Vet cursief en onderstrepen.xlsx

:
• Selecteer cel A1
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Lettertype op de knop  (Vet)
• Selecteer de cellen B3 tot en met F3
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+ I
• Selecteer de cellen A4 tot en met A11
• Klik in de groep Lettertype op de knop  (Onderstrepen)
• Selecteer de cellen F4 tot en met F11
• Klik in de groep Lettertype achtereenvolgens op de knoppen  en

 (Cursief)
• Klik op de knop OK
• Bestudeer het resultaat

Merk op dat de knoppen Vet en Cursief zijn geactiveerd
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Lettergrootte en lettertype

Om het werkblad er aantrekkelijk te laten uitzien kunt u tekenopmaak toepassen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van lettergroottes en lettertypes. U selecteert
de cel(len) waaraan u opmaak wilt toekennen en activeert de tab Start. In de groep

Lettertype, kunt u de gewenste opmaak instellen. De knop   (Lettertype)

toont welk lettertype is ingesteld.
Om het lettertype te wijzigen, activeert u de tab Start en klikt u in de groep Lettertype op
de lijstpijl van de knop Lettertype en kiest u een lettertype uit de lijst. Welke lettertypen u
ziet is afhankelijk van de geïnstalleerde lettertypen op de computer en van de printer.
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� Klik op de lijstpijl van de knop Lettertype om een overzicht te krijgen van de
lettertypen.

� De lijst met beschikbare lettertypen. Deze zijn in categoriëen verdeeld: de
lettertypen die in de opmaak van het thema passen en een categorie met alle
beschikbare lettertypen. Zodra u een lettertype aanwijst, wordt deze tijdelijk
toegepast op de geselecteerde tekst zodat u kunt zien wat het resultaat is.
Pas als u een lettertype kiest door erop te klikken, wordt de opmaak blijvend
toegepast.

Lettergrootte

Om tekst te vergroten of verkleinen, activeert u de tab Start en klik in de
groep Lettertype op één van de volgende knoppen:

Knop Naam Omschrijving

Tekengrootte Met de lijstpijl kunt u een andere

lettergrootte selecteren. Alle

geselecteerde tekst krijgt dezelfde

grootte.

Grotere tekengrootte De geselecteerde tekst wordt vergroot

met de eerstvolgende puntgrootte

uit de lijst Tekengrootte. Wanneer er

binnen de selectie gebruik is gemaakt

van verschillende puntgrootte, zal

de tekst ten opzichte van elkaar een

afwijkende puntgrootte houden.
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Knop Naam Omschrijving

Kleinere tekengrootte De geselecteerde tekst wordt

verkleind met de eerstvolgende

puntgrootte uit de lijst Tekengrootte.

Wanneer er binnen de selectie

gebruik is gemaakt van verschillende

puntgrootte, zal de tekst ten opzichte

van elkaar een afwijkende puntgrootte

houden.

Niet alle effecten kunt u met behulp van de knoppen in de groep 'Lettertype'
aanbrengen.
Om het dialoogvenster 'Lettertype' met uitgebreidere mogelijkheden te
openen, klikt u rechtsonder in de groep 'Lettertype op de knop . Hier vindt u
onder andere de opmaakopties ''Doorhalen, 'Superscript' (verhoogde tekst) en
'Subscript' (verlaagde tekst).

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Lettergrootte en lettertype.xlsx

:
• Selecteer cel A1
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop

 (Lettertype)
• Selecteer in de keuzelijst de optie Times New Roman
• Typ in het tekstvak van de knop  (Tekengrootte) de tekstgrootte

"20"
• Selecteer de cellen B3 tot en met F3
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de

knop   (Lettertype)
• Selecteer in de keuzelijst de optie Comic Sans MS
• Typ in het tekstvak van de knop  (Tekengrootte) de tekstgrootte

"12"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Tekstterugloop

Tekst wordt standaard links uitgelijnd in een cel. Als de tekst de breedte van de cel
overschrijdt, kunt u de breedte van de kolom aanpassen of ervoor zorgen dat de tekst
wordt verdeeld over meerdere regels.
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� De tekst overschrijdt de breedte van de cel. De tekst van deze kolom wordt
niet volledig weergegeven omdat de aangrenzende cel eveneens gegevens
bevat.

U kunt de inhoud van een cel over meerdere regels verspreiden door de tab Start te

activeren en in de groep Uitlijning op de knop  (Tekstterugloop) te klikken. In de

volgende afbeelding vindt u een voorbeeld hiervan.

Klikt u nogmaals op de knop  (Tekstterugloop), dan wordt de functie uitgeschakeld.

Ook kan de tekstterugloop worden ing]esteld in het dialoogvenster Celeigenschappen.
U opent het dialoogvenster door met de rechtermuisknop in de selectie te klikken en in
het menu te kiezen voor Celeigenschappen. U activeert vervolgens het tabblad Alignment
en schakelt het selectievak Tekstterugloop in. 

Om binnen een cel een nieuwe regel te maken, drukt u op de
toetsencombinatie Alt+Enter.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Tekstterugloop.xlsx

:
• De inhoud in cel A1 past niet in de cel
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Uitlijning op de knop  (Tekstterugloop)

De inhoud wordt over meerdere regels verdeeld terwijl de breedte van de
cel gelijk blijft

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Randen

Randlijnen zijn lijnen die een verbinding hebben met de rasterstructuur van de cellen. In
onderstaande tabel worden voorbeelden van afdrukken op papier met en zonder gebruik
van randlijnen getoond.

Afdruk met

randlijnen

Afdruk zonder

randlijnen

   

Wanneer u zichtbare lijnen wilt aanbrengen, activeert u de tab Start en klikt in de groep

Lettertype op de lijstpijl van de knop  (Onderrand). U kunt nu een keuze maken uit

de lijst met randen. De afbeelding op de knop  geeft de laatst gebruikte randopmaak

weer.
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� De lijst is ingedeeld in twee categorieën. In de categorie Randen kunt u een
standaard randstijl kiezen.

� Met de opties in de categorie Randen tekenen, kunt u zelf randen om cellen
tekenen. U selecteert eventueel eerst de gewenste Lijnkleur en Lijnstijl. U kiest
bijvoorbeeld de optie Rand tekenen om de functie in te schakelen. Vervolgens
selecteert u de cellen die u wilt voorzien van een rand. Nadat u de muisknop
loslaat wordt de opmaak getoond.

� U klikt op de knop Meer randen om voor de geselecteerde cel(len) specifieke
randopmaak in te stellen.

 

� In het groepsvak Lijn in het vak Stijl kunt u een lijnstijl kiezen.
� In het groepsvak Lijn  in de vervolgkeuzelijst Kleur kunt u een lijnkleur kiezen.
� Met de knoppen in het groepsvak Rand kunt u ook randen aan de

geselecteerde cellen toevoegen of ervan verwijderen.
In dit voorbeeldvak ziet u het resultaat van de geselecteerde randen. Om
randen aan te brengen of te verwijderen, kunt u ook op de gewenste plaats in
dit vak klikken.

� In het groepsvak Vooraf ingesteld kunt u bepalen of u buitenlijnen, binnenlijnen
of geen lijnen wilt.

Selecteer eerst de lijnkleur en het lijntype en pas daarna de rand! Anders
worden de wijzigingen in kleur en type niet meegenomen. Controleer altijd in
het voorbeeldvak of uw instellingen zijn doorgevoerd.

U kunt aangebrachte randen wissen door de bewuste cellen te selecteren en in het
dialoogvenster Celeigenschappen op het tabblad Rand op de randen te klikken die u wilt
verwijderen.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Randen.xlsx

:
• Selecteer cel A3 tot en met F11
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Lettertype op de knop  (Onderrand)
• Kies in het menu voor Meer randen
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kleur in de categorie Standaardkleuren de

optie Blauw
• Selecteer in de keuzelijst Stijl de dikste (enkele) lijnstijl
• Klik op de knop Omtrek
• Klik op de knop OK
• Selecteer de cellen B3 tot en met F11
• Klik in de groep Lettertype op de knop  (Meer randen)

Merk op dat de knop de laatst gebruikte optie weergeeft
• Het dialoogvenster Celeigenschappen wordt geopend

Merk op dat de laatste instellingen nog zichtbaar zijn
• Klik op de knop 
• Klik op de knop OK
• Selecteer cel A3 tot en met A11
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop 
• Kies in het menu voor Rechterrand
• Klik rechts naast de tabel
• Rechts naast de cellen A3 tot en met A11 verschijnt een dunne zwarte

rand
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Kleur en achtergrondkleur

U kunt zowel de inhoud van de cel als de achtergrond een kleur geven. Celinhoudkleuren
worden gebruikt om de inhoud extra op te laten vallen. Opvul- of achtergrondkleuren
worden vaak gebruikt om aan te geven dat cellen bij elkaar horen.

Wees voorzichtig met het gebruik van kleur in het werkblad. Kies bij een
donkere opvulkleur een lichte letterkleur.

Thema's

Office 2007 applicaties maken gebruik van thema's. Een thema is een combinatie van
kleuren, lettertypes en effecten. Zo kunt u in verschillende office-applicaties gebruikmaken
van eenzelfde thema zodat de opmaak overal hetzelfde is. Standaard maken alle
office-applicaties gebruik van het thema Office.

Celinhoudkleur

Om de celinhoud een kleur te geven, activeert u de tab Start en klikt u in de groep

Lettertype op de lijstpijl van de knop  (Tekstkleur):
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� Door op Automatisch te klikken krijgt de achtergrond de standaard kleur zoals
die in het kleurenschema van het huidige thema vastligt.

� U kunt een andere kleur uit het standaardkleurenschema kiezen.
� Of u kunt een standaardkleur kiezen.
� Wanneer u een andere kleur wenst, kiest u in het menu voor Meer kleuren.

Daar kiest u een andere standaard kleur of u stelt op het tabblad Aangepast
zelf een kleur samen.

Het tabblad Standaard:

U selecteert de gewenste kleur en klikt op de knop OK. Naast deze standaard kleuren kunt
u ook zelf een kleur samenstellen, dit kan op het tabblad Aangepast:
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U kunt een kleur selecteren door er op te klikken of u kunt een kleur samenstellen door de
kleurwaarden in de vakken Rood, Groen en Blauw op te geven.
Als u via het tabblad Aangepast een kleur maakt, wordt deze in het menu toegevoegd in
de categorie Recente Kleuren.

U kunt de celinhoudkleur verwijderen door  door in de groep 'Lettertype' te

klikken op de lijstpijl van de knop  (Tekstkleur) en selecteert u de optie
'Automatisch'.

Om een opvulkleur in te stellen, activeert u de tab Start en klikt u in de groep Lettertype

op de lijstpijl van de knop   (Opvulkleur) en in het palet selecteert u de gewenste

kleur zoals hierboven beschreven. De knop Opvulkleur neemt die kleur nu aan, zodat u de
volgende keer dat u dezelfde kleur wilt toepassen alleen maar op de knop hoeft te klikken.

Als u de muisaanwijzer op de gewenste kleur houdt (zonder te klikken), ziet u,
voor de geselecteerde cellen, een voorbeeld van de opmaak.

Arcering gebruiken

U kunt cellen niet alleen een achtergrondkleur geven maar ook een arcering toevoegen.
Hiertoe opent u het dialoogvenster Celeigenschappen door in de groep Lettertype op
de knop  te klikken. Vervolgens activeert u het tabblad Opvulling. Het volgende

dialoogvenster wordt getoond:
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� Hier selecteert u de gewenste achtergrondkleur.
� In de vervolgkeuzelijst Patroonkleur selecteert u de kleur voor de arcering.
� In de vervolgkeuzelijst Patroonstijl  selecteert u de gewenste arceerstijl.
� In het vak Voorbeeld ziet u een voorbeeld van de gemaakte instelling.

U kunt achtergrondkleuren en patronen verwijderen voor de geselecteerde cellen door in de

groep Lettertype te klikken op de lijstpijl van de knop  en selecteert u de optie Geen

Opvulling.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Kleur en achtergrondkleur.xlsx

:
• Activeer zo nodig de tab Start
• Selecteer cel A3 tot en met F3
• Houd de toets Ctrl ingedrukt
• Selecteer de cellen A4 tot en met A11
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop  (Opvulkleur)
• Selecteer in de categorie Themakleuren de kleur Blauw, Accent 1, Lichter

80%
Dit is de kleur uit rij 2 kleur 5

• Selecteer de cellen B4 tot en met F11
• Klik in de groep Lettertype op de knop 
• Activeer het tabblad Opvulling
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Patroonkleur in de categorie

Standaardkleuren de kleur Blauw
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Patroonstijl de arcering 75% Grijs



LearningGuide Solutions Excel 2007 NL-NL

1-202

Dit is de arcering in rij 1 patroon 2
• Klik op de knop OK

De cellen zijn nog geselecteerd
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop  (Tekstkleur)
• Selecteer de kleur Wit
• Klik rechts naast de tabel

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Kopiëren opmaak

Heeft u een cel met een bepaalde opmaak, dan kunt u deze opmaak via de knop 

(Opmaak kopiëren/plakken) op andere cellen toepassen. Deze knop vindt u op de tab Start
in de groep Klembord.

Als u klikt op de knop  (Opmaak kopiëren/plakken), is de knop 'ingedrukt'. Vervolgens

selecteert u de cel, de cellen of de celreeksen waarop u dezelfde opmaak wilt toepassen.
Wilt u de opmaak nogmaals toepassen, dan moet u deze opnieuw kopiëren.

Wilt u de geselecteerde opmaak meerdere keren achter elkaar toepassen, dan

dubbelklikt u in de groep 'Klembord' op de knop . Nadat u één of meerdere
cellen heeft voorzien van dezelfde opmaak, blijft de knop ingedrukt. U kunt
nu dezelfde opmaak elders toepassen. Om kopiëren van de opmaak uit te

schakelen klikt u nogmaals op de knop  .

Opmaak kopiëren naar aaneengesloten cellen

U kunt opmaak naar aaneengesloten cellen kopiëren door de vulgreep van de cel te slepen
naar één of meerdere aaneengesloten cellen.

 

Nadat u de muisknop loslaat, verschijnt het Infolabel   (Opties voor automatisch

doorvoeren). De tekst "Product" wordt gekopieerd naar de cellen B3: E3. Wijst u met de

muisaanwijzer naar deze knop, dan verandert deze knop in  .
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Met behulp van deze knop kunt u aangeven op welke manier de gegevens in de cel gevuld
moeten worden. Kiest u in het menu voor Alleen opmaak doorvoeren dan wordt alleen
de opmaak gekopieerd. De inhoud van de cel blijft ongewijzigd. Het resultaat wordt in de
volgende afbeelding getoond.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Opmaak kopieren.xlsx

:
• Selecteer Cel A1
• Activeer zo nodig de tab Start
• Klik in de groep Klembord op de  (Opmaak kopiëren/plakken)

Merk op dat de muisaanwijzer nu vergezeld gaat van een verfkwast
• Selecteer de cellen B1 tot en met G1

De opmaak wordt toegepast
• Selecteer de kolommen B tot en met G
• Pas de kolombreedtes aan
• Bekijk het resultaat
• Geef cel B2 de achtergrondkleur Geel
• Sleep de vulgreep van cel B2 naar cel G2

Merk op dat de cellen de waarde 11 krijgen
• Klik op de lijstpijl van het infolabel en kies in het menu voor Alleen opmaak

doorvoeren
Alleen de opmaak (gele achtergrondkleur) wordt gekopieerd

• Selecteer de cellen A1:B2
• Klik in de groep Bewerken op  (Wissen) en kies in het menu voor

Opmaak wissen
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Verwijderen opmaak

Wanneer u de opmaak van een cel wilt verwijderen, selecteert u de betreffende cellen. Op

de tab Start, in de groep Bewerken klikt u op  (Wissen) en kiest u in het menu voor

Opmaak wissen. De inhoud van de cel blijft ongewijzigd.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Verwijderen opmaak.xlsx

:
• Activeer zo nodig de tab Start
• Selecteer de cellen A1:G2
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• Klik in de groep Bewerken op de knop  (Wissen)
• Kies in het menu voor Opmaak wissen
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Inzoomen en uitzoomen

• Activeer de tab Beeld
• Kies in de groep In/uitzoomen één van onderstaande mogelijkheden

• Klik op de knop In/uitzoomen, selecteer het gewenste keuzerondje en klik op de
knop OK

• Klik op de knop Inzoomen op selectie

Titels blokkeren

• Plaats de celwijzer rechts naast het aantal in te stellen kolommen of onder het aantal in
te stellen rijen

• Activeer de tab Beeld
• Klik in de groep Venster op Deelvensters blokkeren en kiest u in het menu voor Titels

blokkeren

Weergave decimalen

• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop Getalnotatie
• Kies in het menu voor Getal
• Klik in de groep op een van de knoppen:

•  (Meer decimalen), om meer decimalen te tonen
•  (Minder decimalen), om minder decimalen te tonen

Exact aantal decimalen instellen
• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Getal op de knop 
• Kies in de lijst Categorie de categorie Getal
• In het vak Decimalen stelt u het aantal decimalen in
• Schakel desgewenst het selectievak Scheidingsteken voor duizendtallen (.)gebruiken in

Weergave valuta

Standaard ingesteld valutateken gebruiken
• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop  (Getalnotatie)
• Kies in het menu voor Valuta of Financieel
Ander valutateken gebruiken
• Klik in de groep Getal opde  knop 
• Selecteer in de lijst Categorie de categorie Valuta of Financieel
• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Symbool het gewenste valutateken
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Weergave percentage

• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Getal op de lijstpijl van de knop   (Getalnotatie)
• Kies in het menu voor Percentage.

Weergave datum

• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Getalop  (Getalnotatie)
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden

• Kies in het menu voor Korte datumnotatie
• Kies in het menu voor Lange datumnotatie
• Kies in het menu voor Meer getalnotaties en selecteer de gewenste datumopmaak

Uitlijning

• Selecteer het gewenste celbereik
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Uitlijning op een van de knoppen:

•  voor een horizontale uitlijning
•  voor een verticale uitlijning

Tekstoriëntatie

• Selecteer het gewenste celbereik
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Uitlijning op  (Afdrukstand)
• Kies in het menu de gewenste optie

Titel centreren

• Selecteer het gewenste celbereik
• Activeer de tab Start
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden:

• Klik in de groep Uitlijning op de knop  (Samenvoegen en centreren)
• Klik op de lijstpijl van de knop  (Samenvoegen en centreren) en

Selecteer een optie uit het menu

Vet cursief en onderstrepen

• Selecteer de tekst of selecteer het tekstkader
• Activeer de tab Start en klik in de groep Lettertype op de gewenste opmaakknop
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Lettergrootte en lettertype

Lettertype aanpassen
• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start en klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de

knop   (Lettertype)
• Selecteer het gewenste lettertype uit de lijst
Lettergrootte instellen
• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop   (Lettergroote) en

selecteer de gewenste grootte
• Klik in de groep Font op de knop   (Grotere tekengrootte) of   (Kleinere

tekengrootte)

Tekstterugloop

• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Uitlijning op de knop   (Tekstterugloop)

Randen

• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop   (Onderrand)
• Kies een optie in de lijst
Dialoogvenster Celeigenschappen
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Letterype op de knop  (Onderrand)
• Activeer zo nodig het tabblad Rand
• Selecteer in het groepsvak Lijn in de vervolgkeuzelijst Kleur de gewenste lijnkleur en in

het keuzevak Stijl het gewenste lijntype
• Selecteer in het groepsvak Vooraf ingesteld of in het groepsvak Rand de gewenste

randen
• Klik op de knop OK

Kleur en achtergrondkleur

• Selecteer de cel(len)
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop   (Tekstkleur)
• Selecteer in het palet de gewenste kleur
• Klik in de groep Lettertype op de lijstpijl van de knop   (Opvulkleur)
• Selecteer in het palet de gewenste kleur
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Kopiëren opmaak

• Selecteer de cel waarvan u de opmaak wilt kopiëren
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Klembord op de knop   (Opmaak kopiëren/plakken)
• Selecteer de cel, de cellen of de celreeksen waarop u de opmaak wilt toepassen

Verwijderen opmaak

• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Bewerken op  (Wissen)
• Kies in het  menu voor Opmaak wissen
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Opgaven

Opgave: Uitlijnen

1. Open het bestand Opgave uitlijnen.xlsx
2. Geef de cellen A4 tot en met A10 een rechtse uitlijning.
3. Centreer de titel "Sportvereniging Samen Sterk" boven de kolommen A tot en met F.
4. Centreer de cellen B3 tot en met F10.
5. Zorg ervoor dat de tekst in de cellen B3 tot en met F3 wordt geroteerd tot 10 graden.
6. Pas de breedte van de kolommen aan naar onderstaand voorbeeld.
7. Vergelijk het werkblad met onderstaand resultaat:

 

8. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Titels blokkeren en inzoomen

1. Open het bestand Opgave Titels blokkeren en inzoomen.xlsx.
2. Zet de rijen één tot en met vier én kolom A vast.
3. Blader door het bestand en controleer of de titels en kolom A zijn vastgezet. Voorbeeld:

4. Verklein het werkblad met behulp van de knop Zoom zodat u alle gegevens op uw
scherm ziet.

5. Vergroot het werkblad tot exact 130%.
6. Breng het werkblad weer op 100%.
7. Maak de blokkering van kolom A en de bovenste vier rijen ongedaan.
8. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Opmaak

1. Open het bestand Opgave opmaak.
2. Maak cel B2 op met de datumnotatie 14-mrt-01.
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3. Maak cel B3 op met een valutanotatie via het opmaakprofiel Valuta.
Zorg dat het bedrag in Euro's wordt weergegeven.

4. Maak cel B4 en B5 op met een korte datumnotatie.
5. Maak cel B7 op met een tijdnotatie zoals 13:30.
6. Maak cel B8 op als percentage.
7. Maak de cellen B9, B10 en B11 op volgens het in kolom A gevraagde aantal decimalen.
8. Maak de cel B12 op als een valuta met 2 decimalen en EURO's. Het valuta teken moet

links in de cel staan.
9. Geef de gegevens in het werkblad de volgende opmaak:

a. Kolom A: lettertype vet
b. Kolom B: lettertype Arial, 12 punts, donkergrijs
c. Kolom A: lichtgele achtergrond bij de onderwerpen
d. Kolom A:  rechts uitgelijnd
e. Een vette blauwe lijn tussen kolom A en B
f. Zorg ervoor dat de kolombreedte passend is.

10. Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding; de datum in cel B2 zal afwijken

11. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.

Opgave: Randen en achtergronden

1. Open het bestand Opgave randen en achtergronden.xlsx.
2. Zorg ervoor dat de inhoud van A1 de kleur Groen uit de categorie Standaard

kleuren heeft
3. Geef de inhoud van A7 weer in een rode tekstkleur (uit de categorie Standaard

kleuren).
4. Kopieer de opmaak van A7 naar de cel F1.
5. Geef het gebied van A7 tot en met F7 een bruine achtergrondkleur.
6. Kopieer de opmaak naar de cellen F2 tot en met F6.
7. Gebruik randlijnen om het werkblad er als volgt te laten uitzien: 
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8. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.





Hoofdstuk 12
Case notaties
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Case: Notatie

1. Open het spreadsheet Case Notatie.xlsx.
2. Geef de cijfers in kolom B weer met vijf decimalen.
3. Geef de cijfers in de kolommen C en E een procentnotatie met twee decimalen.
4. Geef cel E1 een zodanig datumformaat dat alleen de maand en het jaar wordt getoond.
5. Geef de cijfers in de kolom A een tijdnotatie als hh:mm:ss.
6. Pas de kolombreedtes aan.
7. Voeg de rest van de opmaak toe volgens onderstaand voorbeeld:

- De tekstkleur van het cijferdeel is de standaardkleur Blauw;
- De koppen zijn vet en hebben de themakleur Blauw;
- Pas ook de uitlijning toe zoals in onderstaand voorbeeld.

 

8. Vraag het afdrukvoorbeeld op.
9. Bewaar het spreadsheet onder de naam Glubact en sluit het.
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Omdat er nog altijd vaak om cijfers op papier wordt gevraagd, kunnen werkbladen gelukkig
ook worden afgedrukt. Excel biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk kunt u:
• het afdrukvoorbeeld opvragen;
• een (deel van een) werkblad afdrukken;
• rasterlijnen, rij- en kolomtitels afdrukken op iedere pagina;
• afdrukinstellingen zoals marges, stand, formaat en schaal instellen;
• kop- en voetteksten aanpassen.

Afdrukken

Afdrukvoorbeeld

Om de opmaak en bladverdeling van een afdruk te beoordelen, kunt u eerst op het scherm
het afdrukvoorbeeld bekijken. In het afdrukvoorbeeld kunt u de tekst niet aanpassen. Om

het afdrukvoorbeeld te tonen, klikt u op de knop  (Office-knop) klikt u op de lijstpijl

van de knop Afdrukken en kiest u voor Afdrukvoorbeeld:
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� Met behulp van het lint Afdrukvoorbeeld kan de weergave worden ingesteld.
Om het afdrukvoorbeeld te sluiten klikt u in de groep Voorbeeld op de
knop Afdrukvoorbeeld sluiten. Zie verder onderstaande tabel.

� Hier wordt de eerste pagina van het geactiveerde werkblad in het spreadsheet
weergegeven.

Knop Omschrijving

Volgende pagina Met de knop Volgende pagina kunt u naar de volgende pagina bladeren.

Vorige pagina Klik op de knop Vorige pagina om naar de vorige pagina te bladeren.

In/uitzoomen Met de knop In-/Uitzoomen kunt u de weergave op het scherm, dus niet het

afdrukresultaat, naar keuze vergroten of verkleinen ten einde meer of minder

details te zien.

Afdrukken Met de knop Afdrukken verschijnt het dialoogvenster Afdrukken.

Pagina-instelling Met de knop Setup verschijnt het dialoogvenster Page Setup. Hier kunt u

allerlei instellingen maken met betrekking tot de paginaopmaak. Zie voor een

gedetailleerde beschrijving verderop in dit hoofdstuk.

Afdrukvoorbeeld

sluiten

Met deze knop sluit u sluit het afdrukvoorbeeld.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukvoorbeeld.xlsx
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:
•

Klik op de knop  (Office-knop), klik op de lijstpijl van de

knop Afdrukken en kies voor Afdrukvoorbeeld
• Klik in de groep Beeld op de knop Volgende pagina
• Klik in de groep Beeld op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten om het

afdrukvoorbeeld te sluiten
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Afdrukken werkblad

Om het werkblad af te drukken met de standaardinstellingen klikt u op de knop  en

vervolgens klikt u op de lijstpijl van de knop Afdrukken en kiest voor Snel afdrukken.

Door op de knop  en vervolgens op Afdrukken te klikken, verschijnt het volgende

dialoogvenster:

� Hier selecteert u de gewenste printer.
� Hier geeft u aan welke pagina's u wilt afdrukken, of alles wilt afdrukken.
� Door het keuzerondje Selectie te selecteren, worden alleen de geselecteerde

cellen afgedrukt. Selecteert u Geselecteerde bladen dan wordt alleen het
geactiveerde blad afgedrukt. Selecteert u Hele werkmap, dan worden alle
bladen afgedrukt. 

� Door dit selectievak in te schakelen, worden vooraf ingestelde printgebieden
genegeerd.

� Hier geeft u aan hoeveel keer u de afdruk wilt maken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukken werkblad.xlsx
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:
•

Klik op de knop  (Office-knop) en klik op de lijstpijl van de knop

Afdrukken
• Kies in het menu voor Snel afdrukken
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Afdrukken

Als u geen standaard afdruk wilt, klikt u op de knop  (Office-knop) en kiest u in het

menu voor Afdrukken. Onderstaand dialoogvenster verschijnt:

� Indien niet de juiste printer is geselecteerd, kunt u in de vervolgkeuzelijst Naam
klikken. Er verschijnt dan een lijst met beschikbare printers.

� In het groepsvak Afdrukbereik geeft u aan welk deel van het spreadsheet u
wilt afdrukken (Alles), alle pagina's van de huidige selectie of van het huidige
werkblad, (Pagina's Van ... t/m ...) vanaf een bepaalde pagina tot en met een
bepaalde pagina afdrukken.

� In het groepsvak Afdrukken kunt u aangeven wat moet worden afgedrukt:
het geselecteerde bereik (Selectie), de geselecteerde werkbladen van de
werkmap afdrukken, voor zover ze gegevens bevatten (Geselecteerde
bladen of alle werkbladen van de huidige spreadsheet afdrukken, voor zover ze
gegevens bevatten (Hele werkmap).

� Om een grafische weergave van het afdrukresultaat op het scherm te tonen,
klikt u op de knop Voorbeeld.

� Hier kunt u opgeven hoeveel exemplaren u van de afdruk wilt maken.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukken.xlsx
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:
• Selecteer de cellen A3 Tot en met E11 
•

Klik op de knop  (Office-knop) en kies in het menu voor Afdrukken
• Selecteer in het groepsvak Afdrukken het keuzerondje Selectie
• Klik op de knop OK

Alleen de geselecteerde cellen worden afgedrukt
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Afdrukken selectie

U kunt een gedeelte van het werkblad afdrukken door de betreffende cellen en objecten

(bijvoorbeeld een grafiek) te selecteren. Vervolgens klikt u op de knop  (Office-knop)

en klikt op de knop Afdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt:

� In de lijst met beschikbare printers selecteert u de gewenste printer.
� In het groepsvak Afdrukken selecteert u het keuzerondje Selectie.

U klikt op de knop OK om de afdrukopdracht naar de printer te sturen.

Afdrukbereik

Als u van een werkblad telkens hetzelfde gebied wilt afdrukken, kunt u een afdrukbereik
instellen. Als u het spreadsheet opslaat wordt het afdrukbereik eveneens opgeslagen. Van
werkbladen die een afdrukgebied bevatten, wordt alleen het afdrukgebied afgedrukt.
U kunt een afdrukbereik instellen door de tab Pagina-indeling te activeren en in de groep
Pagina-instelling te klikken op Afdrukbereik. In het menu kiest u voor Afdrukbereik bepalen.
Het afdrukbereik wordt weergegeven door een stippellijn:
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Zodra u de celwijzer buiten het afdrukbereik plaatst, wordt er een extra optie aan het
menu toegevoegd: Toevoegen aan afdrukbereik. Door een selectie te maken kunt u het
afdrukbereik uitbreiden. Als u het spreadsheet afdrukt, wordt alleen het afdrukbereik
afgedrukt.

Als u tijdens het afdrukken het ingestelde afdrukbereik buiten beschouwing

wilt laten, klikt u op de knop  en klikt u op de knop 'Afdrukken'.
Vervolgens schakelt u in het groepsvak 'Afdrukken' het selectievak
'Afdrukbereiken negeren' in.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukken selectie.xlsx

:
• Selecteer de cellen A1 tot en met F11
•

Klik op de knop  (Office-knop) en klik op de knop Afdrukken
• Selecteer in het groepsvak Afdrukken het keuzerondje Selectie
• Klik op de knop Voorbeeld
• Bekijk het afdrukvoorbeeld
• Klik in de groep Voorbeeld op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Afdrukinstellingen

Rasterlijnen rijkoppen kolomkoppen

Soms is het voor de leesbaarheid van een werkblad beter om rasterlijnen en/of
kolomkoppen af te drukken. Hiertoe activeert u de tab Pagina-indeling  en schakelt in de
groep Werkbladopties de betreffende selectievakken in:
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� Standaard worden de rasterlijnen en rijcijfers en kolomletters in een werkblad
getoond. U kunt ze desgewenst uitschakelen.

� Om de rasterlijnen en of rijcijfers en kolomletters mee af te drukken, schakelt u
het betreffende selectievak Afdrukken in.

U kunt ook het dialoogvenster Pagina-instelling openen door in de groep
'Pagina-instelling' op de knop  te klikken. Op het tabblad 'Blad' kunt u de
instellingen voor het afdruken van een werkblad wijzigen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Rasterlijnen en zo.xlsx

:
• Activeer de tab Pagina-indeling
• Schakel in de groep Werkbladopties de selectievakken Weergeven uit

Er worden geen rasterlijnen en kolomletters en rijcijfers getoond
• Schakel in de groep Werkbladopties de selectievakken Afdrukken in
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en kies voor Afdrukvoorbeeld

De rasterlijnen en koppen zijn wel zichtbaar voor de afdruk
• Klik in de groep Voorbeeld op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Afdrukken titelrij

U kunt bepaalde rijen en/of kolommen op elke pagina laten herhalen. Dit kunt u gebruiken
om ervoor te zorgen dat titels op iedere pagina worden afgedrukt.
Om titels af te drukken, activeert u de tab Pagina-indeling en klikt u in de groep
Pagina-instelling op Titels afdrukken. Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt geopend
en het tabblad Blad is geactiveerd:
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� Titels afdrukken; hiermee bepaalt u voor afdrukken van meer dan één pagina,
dat de kolom- en/of rijtitels op iedere nieuwe pagina weer boven en/of naast
de gegevens komen te staan. Door de reeks in te typen of aan te wijzen
bepaalt u welke rijen of kolommen worden gebruikt.

� Rijen bovenaan op elke pagina. Bijvoorbeeld: "$1:$2". De inhoud van de eerste
twee rijen wordt boven iedere pagina afgedrukt. U kunt ook de betreffende
rijen direct in het werkblad selecteren.

� Kolommen links op elke pagina. Bijvoorbeeld: "$A:$A". De inhoud van de
eerste kolom wordt op iedere pagina afgedrukt. U kunt ook de betreffende
kolommen direct in het werkblad selecteren.

L De 'Pagina-instelling' moet voor elk werkblad afzonderlijk worden ingesteld.
Om voor alle werkbladen dezelfde instellingen te gebruiken, groepeert u de
werkbladen voordat u het dialoogvenster 'Pagina-instelling' opent.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukken titelrij.xlsx

:
• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Print Titels afdrukken
• Klik in het vak Rijen bovenaan op elke pagina 
• Selecteer in het werkblad rij 1 t/m rij 3

Er verschijnt een stippellijn om de geselecteerde rijen
• Klik op de knop Afdrukvoorbeeld
• Klik op de knop Volgende pagina

De eerste drie regels worden ook op de tweede pagina getoond
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• Klik in de groep Voorbeeld op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Werkbladmarges

In de weergave Pagina-indeling is het mogelijk om de marges direct zichtbaar te maken
en desgewenst aan te passen. U opent de weergave Pagina-indeling door de tab Beeld  te
activeren en in de groep Werkmapweergaven te klikken op Pagina-indeling.

� Dit gedeelte op horizontale lineaal tot aan kolom A geeft de linkermarge weer.
Dit wordt ook weergegeven door de witruimte links van het werkblad.

� Het gedeelte tot aan rij 1 geeft de bovenmarge aan, u kunt dit ook zien aan
de witruimte boven in het werkblad. In het gebied van de bovenmarge is er
bovendien ruimte voor een koptekst.

Wanneer de breedte van het spreadsheet breeder is dan de afdrukpagina, worden de
resterende kolommen op de volgende pagina weergegeven:
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� Deze ruimte geeft de paginascheiding weer.
� Kolom F kan niet meer op de eerste pagina worden afgedrukt en zal op de

tweede pagina verschijnen. U kunt bijvoorbeeld de marges aanpassen om dit
probleem op te lossen.

U kunt de weergave 'Pagina-indeling' openen door rechts onder in de
statusbalk te klikken op de knop  (Pagina-indeling).

Om de marges aan te kunnen passen, activeert u de tab Pagina-indeling  en klikt u in de
groep Pagina-instelling op Marges.



1 l Basisvaardigheden LearningGuide Solutions

1-225

� Deze optie verschijnt nadat u een keer de marges heeft aangepast. U kunt ze
hier opnieuw selecteren. De laatste instellingen blijven in het menu zichtbaar,
ook als u een nieuw spreadsheet maakt of een ander spreadsheet opent.

� Dit zijn standaardinstellingen die u desgewenst kunt selecteren. De ingestelde
marge wordt geselecteerd weergegeven, in dit geval de marge Normaal.

� Wilt u de marges aanpassen door zelf de afmetingen op te geven, dan kiest u
voor Aangepastemarges. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

� In de getoonde vakken Links, Boven, Rechts en Onder, geeft u respectivelijk
de de grootte van de linkermarge, bovenmarge, rechtermarge en ondermarge
op. Dit kunt u doen door het gewenste getal in te typen, of door gebruik te
maken van de pijltoetsen.
In de vakken Koptekst en Voettekst, kunt u respectievelijk de grootte
aangeven van het gebied waarin de kop- of voettekst komt te staan.

� Wanneer u het selectievak Horizontaal inschakelt, wordt het werkblad
horizontaal gecentreerd op het papier. Schakelt u het selectievak Verticaal in,
dan wordt het verticaal gecentreerd.

De grootte van het gebied voor de koptekst wordt gemeten van de bovenkant
van het papier. Zorg ervoor dat de grootte van dit gebied kleiner is dan de
bovenmarge.

Marges instellen met behulp van de liniaal

Voor het instellen van de marges met behulp van de liniaal, moet de weergave
Pagina-indeling zijn ingeschakeld.
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Als u de muisaanwijzer op een margegrens in de liniaal plaatst, verandert de muisaanwijzer
in een dubbele pijl. Als u nu de linkermuisknop ingedrukt houdt, verschijnt een stippellijn
die de margegrens op het werkblad aangeeft. Door te verslepen kunt u een nieuwe
margegrens instellen.

� Als u de muisaanwijzer even stil houdt op de linkermargegrens, verschijnt
de een informatievenster met de afmeting van de bovengrens. U houdrt de
linkermuisknop ingedrukt en versleept de margegrens naar de gewenste
positie.

� Dit is de bovenmargegrens. Ook deze kunt u slepen naar de gewenste positie.

Wilt u de marges voor meerdere werkbladen tegelijk instellen, dan groepeert u
de werkbladen voordat u de marges instelt.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Werkbladmarges.xlsx

:
• Activeer de tab Beeld
• Klik in de groep Werkmapweergaven op Pagina-indeling

Kolom F past niet op de eerste pagina
• Activeer de tab Page-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Marges
• Kies in het menu voor Smal

Kolom F verschijnt op de eerste pagina
• Klik in de groep Pagina-instelling op Marges
• Kies in het menu voor Aangepaste Marges
• Maak de linkermarge en rechtermarge ieder 1
• Maak de bovenmarge en ondermarge ieder 2,5 
• Klik op de knop OK
• Klik in de groep Pagina-instelling op Marges

Er is een optie aan het menu toegevoegd met de gemaakte instelling
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Afdrukstand

Wanneer het Excel werkblad niet verticaal, maar horizontaal beter uitkomt op papier, kunt
u de instellingen voor het afdrukken aanpassen. U activeert de tab Pagina-indeling en klikt
in de groep Page-instelling op Afdrukstand. Vervolgens kiest u in  het menu voor Liggend.

L De afdrukstand moet voor elk werkblad afzonderlijk worden ingesteld. Om
voor alle werkbladen dezelfde afdrukstand in te stellen, groepeert u de
werkbladen voordat de afdrukstand instelt.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukstand.xlsx

:
• Klik in de statusbalk op de knop  (Pagina-indeling)

Een aantal kolommen passen niet op de pagina
• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand
• Kies in het menu voor Liggend
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Papierformaat

Bij het afdrukken wordt niet altijd papier met dezelfde afmetingen gebruikt. In Europa
wordt veelal A4 gebruikt, maar in Engelstalige landen wordt Letter gebruikt. Om het
papierformaat te wijzigen, activeert u de tab Pagina-indeling en klikt u in de groep
Pagina-instelling op Formaat. In het menu kiest u het gewenste papierformaat. Het
ingestelde papierformaat wordt in het menu geselecteerd weergegeven.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Papierformaat.xlsx

:
• Klik in de statusbalk op de knop   (Pagina-indeling)
• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Formaat
• Kies in het meu voor het papierformaat A5
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Afdrukschaal

Om een werkblad mooi op een of meerdere vellen papier af te drukken, kunt u de schaal
aanpassen. U ativeert de tab Pagina-indeling. In de groep Aanpassen aan pagina, kunt u
het aantal pagina's voor de afdruk selecteren.
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� U klikt op Breedte en maakt in het menu een keuze om de breedte van de
afdruk te beperken tot een aantal pagina's.

� In het menu Hoogte kunt u de hoogte van de afdruk beperken tot een aantal
pagina's.

� Als de hoogte en breedte zijn ingesteld op Automatisch, kunt u de optie
Schaal gebruiken om de afdrukschaal aan te passen tot een bepaald
percentage van de actuele grootte.

Standaard kunt u de hoogte en de breedte van de afdruk aanpassen tot 9 pagina's. Wilt
u meer pagina's opgeven, dan opent u het dialoogvenster Pagina-instelling door in de
groep Aanpassen aan pagina te klikken op de knop 

 

� In het groepsvak Schaal kunt u een procentuele vergroting of verkleining van
het afdrukresultaat instellen.

� De optie Aanpassen aan biedt de mogelijkheid om een af te drukken selectie
aan te passen aan een gewenst aantal pagina's.

� Om de gemaakte instellingen te bevestigen, klikt u op de knop OK.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukschaal.xlsx

:
• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Aanpassen aan pagina op de lijstpijl van de

vervolgkeuzelijst Breedte en selecteer de optie 1 pagina
• Klik in de groep Aanpassen aan pagina op de lijstpijl van de

vervolgkeuzelijst Hoogte en selecteer de optie 1 pagina
• Bekijk het percentage in de vervolgkeuzelijst Schaal
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Koptekst en voettekst

Een koptekst wordt bovenaan iedere pagina afgedrukt en een voettekst onderaan. Hier
kunt u bijvoorbeeld een project- of bedrijfsnaam plaatsen. Ze zijn alleen zichtbaar op het
scherm in de weergave Pagina-indeling. Kop- en voetteksten worden wel altijd afgedrukt.

L De Kop- en voetteksten moeten voor elk werkblad afzonderlijk worden
ingesteld. Om voor alle werkbladen dezelfde kop- en voettekst in te stellen,
groepeert u de werkbladen voordat u een kop- of voettekst aanmaakt of
wijzigt.

Een koptekst maken

Om een koptekst in te voeren, activeert u de tab Invoegen en klikt in de groep Tekst op de
knop Koptekst en voettekst. Het werkblad wordt getoond in de weergave Pagina-indeling
en de tab Ontwerpen is geactiveerd. De invoegpositie bevindt zich in het midden van de
koptekst.

U kunt nu de tekst in de gewenste vakken typen. De koptekst kunt u verlaten door in het
werkblad te klikken. De weergave Pagina-indeling blijft geopend. Om de koptekst aan te
passen, klikt u in het gebied van de koptekst.

Een voettekst aanmaken

Om een voettekst in te voeren, klikt in de groep Tekst op de knop Koptekst en voettekst.
Vervolgens klikt u in de groep Navigatie op Naar voettekst. De invoegpositie bevindt zich
in het midden van de voettekst.
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U typt de tekst in de gewenste vakken. De voettekst kunt u verlaten door in het werkblad
te klikken. Ook de voettekst kunt u aanpassen als u in de weergave Pagina-indeling klikt in
het gebied van de voettekst.
U kunt wisselen tussen kop- en voettekst door op de tab Ontwerpen in de groep Navigatie
op de betrefende knop te klikken.

U kunt direct een kop- of voettekst invoeren door in de statusbalk te klikken
op de knop  (Pagina-indeling) en vervolgens te klikken in het gebied van de
koptekst of de voettekst.

Standaard kop- en voetteksten gebruiken

Als de invoegpositie in de kop- of voettekst staat, kunt u in de groep Koptekst en
voettekst klikken op Koptekst en in het menu een keuze maken uit een aantal standaard
kopteksten:
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� Voor een standaard koptekst kunnen één of meerdere vakken zijn ingevuld. De
teksten worden dan gescheiden door een lijstscheidingsteken (;).

De opmaak van de tekst in de kop- of voettekst kunt u aanpassen op de tab
'Start' in de groep 'Lettertype'.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Koptekst en voettekst.xlsx

:
• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Tekst op de knop Koptekst en voettekst
• Typ de tekst "Personeelsbestand"
• Klik in de koptekst in het rechter vak
• Typ de tekst "versie 1"

Merk op dat de tekst rechts wordt uitgelijnd
• Klik in de groep Navigatie op de knop Naar voettekst

De invoegpositie verschijnt in de voettekst in het rechter vak
• Klik in de voettekst in het linker vak
• Typ de tekst "Amsterdam:" en de datum van vandaag
• Klik buiten de voettekst in het werkblad
• Merk op dat de weergave Pagina-indeling blijft geopend
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Velden in koptekst en voettekst

Als u in een koptekst of voettekst paginanummers, de datum en tijd, de bestandsnaam
of werkbladnaam wilt vermelden, kunt u daarnaar verwijzen met behulp van velden. Het
voordeel hiervan is dat wanneer bijvoorbeeld de bestandsnaam wordt gewijzigd, de kop- en
voettekst automatisch wordt aangepast.
Om velden in te voegen in kop- of voetteksten, activeert u de tab Invoegen. U klikt in de
groep Tekst op de knop Koptekst en voettekst. Schakel zo nodig over naar de voettekst
door in de groep Navigatie op de knop Naar voettekst te klikken.
Op de tab Ontwerpen kunt u in de groep Elementen voor kop- en voettekst diverse velden
selecteren.

 

� Door op deze knoppen te klikken, wordt in de kop- of voettekst een verwijzing
naar het overeenkomstige veld opgenomen. Een veld kan er bijvoorbeeld
uitzien als: '&[Datum]'.

In onderstaande tabel worden knoppen van bovenstaand venster toegelicht:
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Knop Omschrijving

Paginanummer Hiermee voegt u een paginanummering in. Op de geselecteerde plaats

verschijnt de code &[Pagina].

 Aantal pagina's Met deze knop kunt u het totaal aantal pagina's als getal in de kop- of

voettekst plaatsen. Bijvoorbeeld: "Pagina 2 van 12" of "2/12" Op de plaats

van de "12" klikt u op deze knop waarna de code &[Pagina's] verschijnt.

Huidige datum  Deze knop plaatst de datum in de afdruk. Op de plaats van de invoegpositie

verschijnt de code: &[Datum].

Huidige tijd Deze knop plaatst de tijd in de afdruk. Op de plaats van de invoegpositie

verschijnt de code: &[Tijd].

Pad naar bestand Deze knop plaatst het pad waar het bestand terug te vinden is op de computer

en de werkmapnaam in de afdruk. Op de plaats van de invoegpositie verschijnt

de code: &[Pad]&[Bestand].

Bestandsnaam Deze knop plaatst de werkmapnaam in de afdruk. Op de plaats van de

invoegpositie verschijnt de code: &[Bestand].

Bladnaam Deze knop plaatst de werkbladnaam in de afdruk. Op de plaats van de

invoegpositie verschijnt de code: &[Tabblad].

Afbeelding Deze knop plaatst een afbeelding op de afdruk. Op de plaats van de

invoegpositie verschijnt de code: &[Afbeelding].

Afbeelding

opmaken

Indien u een plaatje hebt ingevoegd, kunt u met deze knop de opmaak van het

plaatje wijzigen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Velden in koptekst en voettekst.xlsx

:
• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Tekst op de knop Koptekst en voettekst
• Klik in de groep Navigatie op de knop Naar voettekst
• Klik in het linker vak van de voettekst
• Klik in de groep Elementen voor kop- en voettekst op de knop Huidige

datum
• Klik in het middelste vak van de voettekst
• Klik in de groep Elementen voor kop- en voettekst op de knop

Paginanummer
• Typ de tekst " van " (let op de spaties)
• Klik in de groep Elementen voor kop- en voettekst  op de knop Aantal

pagina's
• Klik in het rechter vak van de voettekst
• Klik in de groep Elementen voor kop- en voettekst op de

knop Bestandsnaam
• Klik buiten de voettekst in het werkblad

Het werkblad blijft geopend in de weergave Pagina-indeling
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Afdrukvoorbeeld

•

Klik op de knop  (Office-knop), klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en kies

voor Afdrukvoorbeeld
• Klik in de groep Voorbeeld op de knop Volgende pagina om door het spreadsheet te

bladeren
• Klik in de groep Voorbeeld op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten om het afdrukvoorbeeld

te sluiten

Afdrukken werkblad

•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en kiest voor Snel afdrukken

Afdrukken

•

Klik op de knop   (Office-knop), klik op de knop Afdrukken

Afdrukken selectie

Afdrukkenselectie
• Selecteer de betreffende cellen en objecten
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de knop Afdrukken
• Selecteer in het groepsvak Afdrukken het keuzerondje Selectie
Afdrukgebied afdrukken
• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Afdrukbereik
• Kies in het menu voor Afdrukbereik bepalen
•

Klik op de knop 
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden

• Klik op de knop Afdrukken en vervolgens in het dialoogvenster Afdrukken op de
knop OK

• Klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en kies voor Snel afdrukken

Rasterlijnen rijkoppen kolomkoppen

• Activeer de tab Pagina-indeling
• Schakel in de groep Werkbladopties de gewenste selectievakken van Rasterlijnen in
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Afdrukken titelrij

• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Titels afdrukken
• Typ of selecteer in het vak Rijen bovenaan op elke pagina de rijen die u op elke pagina

van de afdruk wilt tonen
• Typ of selecteer in het vak  de rijen die u op elke pagina van de afdruk wilt tonen
• Klik op de knop OK

Werkbladmarges

• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Marges
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Kies in het menu voor een van de standaard marges
• Kies in het menu voor Aangepaste marges

Pas de marges aan en klik op de knop OK

Afdrukstand

• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand
• Kies in het menu voor Liggend

Papierformaat

• Activeer de tab Pagina-indeling
• Klik in de groep Pagina-instelling op Formaat
• Selecteer het gewenste formaat

Afdrukschaal

• Activeer de tab Pagina-indeling
• Geef in de groep Aanpassen aan pagina de gewenste afdrukschaal op:

• vul het aantal pagina's in de breedte respectievelijk de hoogte in
• vul de procentuele vergroting of verkleining in

• Klik op de knop OK

Koptekst en voettekst

Koptekst aanmaken
• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Tekst op Koptekst en voettekst
• Typ de tekst in de gewenste vak(ken)
Voettekst maken
• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Tekst op Koptekst en voettekst
• Klik in de groep Navigatie op Naar voettekst
• Typ de tekst in de gewenste vak(ken)
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Velden in koptekst en voettekst

Velden in de koptekst
• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Tekst op Koptekst en voettekst
• Klik in het gewenste vak van de koptekst
• Klik in de tab Ontwerpen, in de groep Elementen voor kop- en voettekst op de

gewenste knop
Velden in de koptekst
• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Tekst op Koptekst en voettekst
• Klik in de groep Navigatie op de knop Naar voettekst
• Klik in het gewenste vak van de voettekst
• Klik in de tab Ontwerpen, in de groep Elementen voor kop- en voettekst op de

gewenste knop
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Opgaven

Opgave: Afdrukken

1. Open het bestand Opgave afdrukken.xlsx
2. Bekijk deze database met personeelsgegevens.
3. Open de weergave Pagina-indeling.
4. Stel de afdrukstand in op Staand.
5. Zorg ervoor, dat de rijen 1 tot en met 3 gebruikt worden als kolomtitels, die boven alle

pagina's afgedrukt dienen worden.
6. Druk het bestand af.
7. Stel de afdrukstand in op Liggend.
8. Verwijder de kolomtitels.
9. Stel de pagina-instelling dusdanig in dat de tabel op één pagina past. Probeer dit te

doen met verschillende opties of hun combinaties:
Verkleinen/vergroten tot
Aanpassen witmarges
Aanpassen kolombreedtes
Lettergrootte aanpassen

10. In de koptekst moet rechts een paginanummer worden afgedrukt.
11. In de voettekst komt links de tekst: "personeelsbestand".
12. Druk het personeelsbestand af.
13. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.
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Om het verloop en de onderlinge verhoudingen van gegevens te presenteren, kunt u
grafieken gebruiken. Excel biedt de mogelijkheid om op eenvoudige manier verschillende
soorten grafieken te maken, te wijzigen en aan te passen.
Ook kunt u de opmaak aanpassen. Zo is het mogelijk de kleur van de grafiek te
veranderen, lettergrootte en lettertype te wijzigen en teksten toe te voegen.

Doelstellingen

Na het doorlopen van dit hoofdstuk, kunt u:
• een grafiek maken;
• een grafiek selecteren;
• een grafiek verwijderen;
• de locatie van de grafiek wijzigen;
• de afmeting en het type van een grafiek wijzigen;
• de diverse titels bij een grafiek aanpassen;
• gegevenslabels toevoegen.
• de gegevenspunten in de grafiek opmaken;
• grafiekteksten toevoegen en opmaken;
• de assen opmaken en aanpassen;
• een grafiek afdrukken.

Maken grafiek

Om snel een indruk te krijgen van het verloop en de onderlinge verhoudingen van
gegevens, kunt u de gegevens in grafiekvorm presenteren. Excel biedt de mogelijkheid
om op eenvoudige manier verschillende soorten grafieken te maken, te wijzigen en aan te
passen.

Grafiek maken

Om een grafiek te maken, selecteert u het gegevensbereik, inclusief de teksten voor de
astitels en legenda. Vervolgens activeert u de tab Invoegen. Klik in de groep Grafieken op
het gewenste grafiektype:
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� In de groep Grafieken klikt u op het gewenste grafiektype.
� De grafiek wordt direct getoond, indien u in het menu het gewenste subtype

kiest.
� U kiest voor Alle grafiektyopen om een keuze te kunnen maken uit alle

beschikbare grafiektypen. Het volgende dialoogvenster verschijnt:
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� In het linkerdeelvenster, kiest u het gewenste grafiektype.
� In het rechterdeelvenster, selecteert u het gewenste subtype.
� Indien u het geselecteerde grafiektype als standaard wilt instellen, klikt u op de

knop Instellen als standaardgrafiek.

U klikt op de knop OK om de geselecteerde grafiek aan te maken. Standaard wordt de
grafiek op het zelfde werkblad getoond als de gegevens waarop de grafiek is gebaseerd:
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Na het maken van de grafiek verschijnen drie extra tabbladen waarmee u de
opmaak van de grafiek kunt aanpassen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Maken grafiek.xlsx

:
• Selecteer de cellen A3 tot en met B10
• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Grafieken op een grafiektype
• Kies in het menu het gewenste grafieksubtype
• Bekijk de grafiek
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Selecteren grafiek

Voordat u een gemaakte grafiek kunt gaan bewerken, moet u de grafiek eerst selecteren.
Indien u de grafiek als object op een werkblad heeft geplaatst, dubbelklikt u op de grafiek.
Er verschijnen drie extra tabbladen in het lint:
• Ontwerpen;
• Indeling;
• Opmaak.
Standaard wordt de tab Ontwerpen geactiveerd.
Als u de grafiek op een apart werkblad heeft geplaatst, klikt u op de bladtab van het
werkblad waarin de grafiek staat.
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Grafiekonderdelen selecteren

Een grafiek bestaat uit een aantal onderdelen. Als u de muisaanwijzer boven een deel
van de grafiek houdt, verschijnt in een infovenster de naam van het grafiekonderdeel of
grafiekgebied.

� Dit is de horizontale as met gegevens, Horizontaal (Categorie) As.
� De verticale as met waardenVerticaal (Waarde) As.
� Het tekengebied, Tekengebied.
� Het grafiekgebied, de Grafiekgebied.
� De legenda, Legendagegeven.

Als u op de grafiek klikt en vervolgens de tab Indeling of de tab Opmaak activeert, kunt
u in de groep Huidige selectie aflezen welk onderdeel van de grafiek (Grafiekelement) is
geselecteerd:

� De knop Grafiekelementen geeft de naam van het geselecteerde
grafiekelement weer. U klikt op de lijstpijl om een ander grafiekonderdeel te
selecteren.

Als u een grafiekonderdeel selecteert, verschijnen formaatgrepen om het
geselecteerde grafiekonderdeel.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Selecteren grafiek.xlsx

:
• Klik in het witte gedeelte van de grafiek
• Activeer de tab Indeling
• Bekijk in de groep Huidige selectie welk grafiekonderdeel is geselecteerd
• Klik in de groep Huidige selectie op de lijstpijl van de

knop Grafiekelementen en kies in het menu voor Tekengebied
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Merk op dat het tekengebied in de grafiek is geselecteerd
• Klik op een ander grafiekonderdeel en bekijk in de groep Huidige

selectie welke naam wordt weergegeven op de knop Grafiekelementen
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen op te slaan

Achtergrondkleur grafiek

Door goed gebruik te maken van kleuren, kunt u een grafiek extra aantrekkelijk maken.
Een grafiek bestaat uit twee achtergrondgebieden die u elk apart kunt voorzien van een
bepaalde opmaak. Ook is het mogelijk om met behulp van stijlen de grafiek een ander
uiterlijk (kleur) te geven.

� Het tekengebied, hier weergegeven met een lichtblauwe achtergrond.
� Het grafiekgebied is weergegeven met een blauwe achtergrond.

Stijlen toepassen

Om het uiterlijk van een grafiek te wijzigen, kunt u gebruikmaken van voorgedefinieerde
stijlen die bij het huidige thema horen. U dubbelklikt op de grafiek, de tab Ontwerpen
wordt automatisch geactiveerd. In de groep Grafiekstijlen klikt u op de gewenste stijl.

� U maakt een keuze uit een voorgedefinieerde stijl.
� Met de bladerknoppen kunt u andere stijlen in beeld brengen.
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� Door op de knop  (Meer) te klikken, wordt een menu getoond met alle

stijlen:

� De laatste twee regels bevatten stijlen met een achtergrondkleuren voor het
tekengebied en/ of het grafiekgebied.

De stijlen die u te zien krijgt zijn afhankelijk van het huidige thema. Standaard
is het thema 'Office' geselecteerd (op de tab 'Pagina-indeling' in de
groep 'Thema 's').

Handmatig instellen van kleuren

U kunt ook handmatig achtergrondkleuren instellen. U selecteert het grafiekgebied en
activeert de tab Opmaak.

� In de groep Huidige selectie toont de knop Grafiekelementen welk
grafiekonderdeel is geselecteerd.

� U klik op de lijstpijl van de knop Opvullen van vorm om een achtergrond kleur
in te stellen:
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� Door op Automatisch te klikken, krijgt de achtergrond de standaard kleur zoals
die in het kleurenschema van het huidige thema vastligt.

� De kleuren onder Themakleuren zijn kleuren die passen bij het kleurenschma
van het huidige thema. Door de muisaanwijzer op een kleur te houden, wordt
de opmaak direct weergegegven in de grafiek.

� U kunt ook een standaardkleur kiezen.
� Om een kleurovergang, patroon of afbeelding als achtergrond toe te voegen,

selecteert u één van deze opties.

Het dialoogvenster gebruiken

Als u naast de achtergrondkleur nog andere opmaak aan het geselecteerde
grafiekonderdeel wilt toekennen, kunt u  gebruikmaken van het dialoogvenster ...
opmaken (op de plaats van de puntjes wordt de naam van het geselecteerde
grafiekonderdeel weergegeven). Nadat u het gewenste grafiekonderdeel heeft
geselecteerd, activeert u de tab Indeling of de tab Opmaak en klikt in de groep Huidige
selectie op de knop Selectie opmaken.
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� In het linkerdeelvenster klikt u op de knop Opvulling.
� In het rechterdeelvenster selecteert u het keuzerondje Opvulling, effen als u de

achtergrond wilt voorzien van een effen kleur.
� U klikt op de lijstpijl van de knop Kleur en selecteert de gewenste

achtergrondkleur. De geselecteerde kleur is direct zichtbaar.
� Wilt u dat de grafiek (voor een deel) transparant is, dan geeft u hier een

percentage Doorzichtigheid op.

Voor het instellen van kleurverloop gebruikt u de optie 'Opvulling met
kleurovergang'. Voor een afbeelding als achtergrond of een opvuleffect,
gebruikt u de optie 'Opvulling met figuur of bitmappatroon' .

Wanneer u de opmaak van een ander grafiekonderdeel wilt aanpassen, hoeft
u het dialoogvenster niet te sluiten. U selecteert het onderdeel waarvan u de
opmaak wilt aanpassen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Achtergrondkleur grafiek.xlsx

:
• Klik op de grafiek
• Activeer de tab Pagina-indeling
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• Dubbelklik op het witte gebied van de grafiek
• Klik in het vak  op een lichtblauwe kleur
• Klik op de knop OK
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wijzigen grafiektitels

Titels kunnen in een grafiek boven, links en onder worden weergegeven:

� De titel bovenin de grafiek wordt de grafiektitel genoemd.
� De titel behorende bij de verticale as heet de y-as titel.
� Dit is de x-as titel, horende bij de categorieën van de horizontale as.

U kunt een grafiektitels weergeven door de lay-out van de grafiek aan te passen.
Grafiekindeling bevatten een set van voorgedefinieerde titels, legenda's en gegevenslabels.
Op de tab Ontwerpen kunt u de groep Grafiekindeling de grafiek een ander uiterlijk geven.
In totaal zijn er 11 voorgedefinieerde lay-outs beschikbaar.
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� De groep Grafiekindeling bevat een palet met voorgedefinieerde indelingen.
� U kunt de bladerknoppen gebruiken om andere indelingen zichtbaar te maken.
� Door op de knop   (Meer) te klikken, wordt een menu getoond met alle

indelingen:

U selecteert een indeling die een grafiektitel weergeeft.

U kunt het tekstvak eventueel slepen naar een andere positie in de grafiek.
De titeltekst wijzigt u door twee keer in de titel te klikken (geen dubbelklikken). Vervolgens
selecteert u de huidige tekst en typt de nieuwe tekst.

Als alleen de formaatgrepen zichtbaar zijn rond het tekstvak, heeft u alleen het
tekstvak geselecteerd. De invoegpositie dient zichtbaar te zijn in de tekst van
het tekstvak.

U kunt de titels voor de afzonderlijke assen wijzigen door de tab Indeling te activeren en in
de groep Labels te klikken op Grafiektitel of Astitels.

Grafiektitel koppelen aan celinhoud

U kunt ook een tekst aan een grafiek toevoegen door de grafiektitel te selecteren (een keer
klikken), op de toets = te drukken en een cel in het werkblad te selecteren die de tekst
van de titel bevat. De tekst wordt als grafiektitel weergegeven nadat u op de toets Enter
drukt.
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� De geselecteerde grafiektitel.
� Dit is de cel waar de titel van de grafiek naar verwijst.
� In de formulebalk is de formule voor de grafiektitel zichtbaar. Wijzigt u de tekst

in de gekoppelde cel, dan wordt de grafiektitel meteen aangepast.

Wanneer u in de cel waarnaar uw grafiek- of astitel verwijst de tekst
verandert, verandert deze ook in de grafiek.

Titeltekst opmaken

U kunt titelteksten opmeken door de tekst te selecteren. In de buurt van de selectie
verschijnt een miniwerkbalk. U kunt nu de knoppen uit de miniwerkbalk gebruiken om de
tekst op te maken. De miniwerkbalk verschijnt eerst doorzichtig, nadat u de muisaanwijzer
naar de miniwerkbalk toebrengt, verdwijnt de doorzichtigheid:

U kunt bijvoorbeeld het lettertype of de tekstkleur aanpassen.

Titel verwijderen

Om een titel rechtstreeks te verwijderen, selecteert u de titel en drukt u vervolgens op de
toets Delete.

Wanneer u een titel over meerdere regels wilt verdelen, dient u in de grafiek
twee keer op de titel te klikken en op het punt waar u de titel wilt afbreken op
de toets Enter te drukken. Druk in het dialoogvenster 'Grafiekopties' niet op de
toets Enter; het dialoogvenster wordt dan gesloten.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wijzigen grafiektitels.xlsx

:
• Dubbelklik in het grafiekgebied van de grafiek

De tab Ontwerpen wordt geactiveerd 
• Klik in de groep Grafiekindeling op de knop  

U ziet een palet met mogelijkheden
• Klik op Indeling 9

De grafiektitel en de astitels worden zichtbaar
• Selecteer de grafiektitel (een keer klikken)
• Typ "=" en klik op cel A1 en druk op de toets Enter

De tekst Verdeling beroepsbevolking wordt automatisch de grafiektitel
• Verwijder in cel A1 de tekst Beroepsbevolking en druk op de toets Enter

De grafiektitel wordt automatisch aangepast
• Typ in de horizontale titelas de tekst "Jaren"
• Typ in de verticale titelas de tekst "Percentage"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Gegevenskleur grafiek

Nadat u een grafiek heeft gemaakt, kunt u de opmaak aanpassen. U kunt bijvoorbeeld
de kleur van gegevenspunten (kolom, staaf, lijn, taartpunt enzovoort) in de grafiek
veranderen.
Op de tab Ontwerpen kunt u de groep Grafiekstijlen de gegevenskleur van de grafiek een
ander uiterlijk geven.

� De groep Grafiekstijlen bevat een palet met voorgedefinieerde stijlen. Er zijn in
eerste instantie vijf stijlen zichtbaar.

� U kunt de bladerknoppen gebruiken om omhoog of omlaag te bladeren. Het
aantal stijlen blijft vijf per keer.

� Door op de knop   (Meer) te klikken, wordt een menu getoond met alle

mogelijkheden grafiekstijlen.

De stijlen die u te zien krijgt zijn afhankelijk van het huidige thema. Standaard
is het thema 'Office' geselecteerd (op de tab 'Pagina-indeling' in de groep
'Thema's').
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Kleur serie wijzigen

Als u de gegevenskleur per serie handmatig wilt aanpassen, kunt u de tab Opmaak
activeren en in de groep Vormstijlen gebruikmaken van de diverse mogelijkheden. Ook
kunt u het dialoogvenster Gegevensreeks opmaken gebruiken voor het wijzigen van de
gegevenskleur. Welke optie(s) u kunt gebruiken is afhankelijk van het geselecteerde
gegevenstype.

� De tekst in de vervolgkeuzelijst Grafiekelementen geeft aan welk
grafiekonderdeel is geselecteerd. U kunt hier eventueel een ander onderdeel
selecteren.

� Deze randstijlen kunt u toepassen om de buitenranden van gegevensreeksen
op te maken.

� Deze knop gebruikt u als gegevensreeksen van het grafiektype Kolom, Staaf,
Cirkel of Vlak aanpast.

� De buitenrand van grafiektypen genoemd bij (2) en lijngrafieken, kunt u met de
knop OIpvullen van vorm een andere kleur geven.

Om bijvoorbeeld de gegevenskleur te wijzigen met behulp van de knop Opvullen van vorm,
selecteert u de betreffende serie en activeert u de tab Opmaak. In de groep Vormstijlen
klikt u op de lijstpijl van de knop Opvullen van vorm om de kleur in te stellen.

� Door op Automatisch te klikken, krijgt de achtergrond de standaard kleur zoals
die in het kleurenschema van het huidige thema vastligt.

� U kunt een andere kleur uit het standaardkleurenschema kiezen. Door de
muisaanwijzer op een kleur te houden, wordt de opmaak direct weergegegven
in de grafiek.

� Of u kunt een standaardkleur kiezen.
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� U kunt een achtergrond voorzien van afbeeldingen, kleurverloop of
opvuleffecten. Voor een afbeelding als achtergrond, gebruikt u de menuoptie
Afbeelding. Een kleurverloop stelt u in met de menuoptie Kleurovergang. Een
opvuleffect stelt u in met de menuoptie Bitmappatroon.

L Als het grafiektype 'Cirkel' is, controleert u of u de gewenste taartpunt
heeft geselecteerd. U moet twee keer op de taartpunt klikken. U activeert
de tab 'Opmaak' en controleert in de groep 'Huidige selectie' of de knop
'Grafiekelementen' de gewenste serie weergeeft.

Gegevenskleur met behulp van het dialoogvenster

U kunt de gegevenskleur van een serie gegevens instellen in het
dialoogvenster Gegevensreeks opmaken. U selecteert in de grafiek de gegevensserie door
er op te klikken, activeert u de tab Indeling of de tab Opmaak en klikt in de groep Huidige
selectie op de knop Selectie opmaken.

� In het linkerdeelvenster klikt u op de knop Opvulling. Voor het aanpassen van
de randkleur, klikt u op de knop Randkleur.

� In het rechterdeelvenster selecteert u het keuzerondje Opvulling, effen als u de
achtergrond wilt voorzien van een effen kleur.

� U klikt op de lijstpijl van de knop Kleur en selecteert de gewenste
achtergrondkleur. De geselecteerde kleur is direct zichtbaar.

� Wilt u dat de grafiek (voor een deel) transparant is, dan geeft u hier een
percentage Doorzichtigheid op.

Voor het instellen van kleurverloop gebruikt u de optie 'Opvulling met
kleurovergang'. Voor een afbeelding als achtergrond of een opvuleffect,
gebruikt u de optie 'Opvulling met figuur of bitmappatroon'.

Als u de gegevenskleur van een andere serie wilt wijzigen, klikt u op de gewenste serie in
de grafiek. Het dialoogvenster blijft geopend.
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Wanneer u de opmaak van een ander grafiekonderdeel wilt aanpassen, hoeft
u het dialoogvenster niet te sluiten. U selecteert het onderdeel waarvan u de
opmaak wilt aanpassen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Gegevenskleur grafiek.xlsx

:
• Selecteer de grafiek
• Activeer de tab Ontwerpen
• Klik in de groep Grafiekstijlen op een ander stijl

Merk op dat de legenda wordt aangepast
• Activeer de tab Opmaak
• Klik in het tekengebied van de grafiek twee keer (geen dubbelklikken) op de

gegevenspunt Vissen
• Klik in de groep Vormstijlen op de lijstpijl van de knop Opvullen van vorm
• Beweeg de muisaanwijzer boven de diverse kleuren en klik op een kleur 

Merk op dat de legenda wordt bijgewerkt
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wijzigen grafiektype

Als u besluit een ander grafiektype te gebruiken, selecteert u de grafiek en activeert
u de tab Ontwerpen. In de groep Type klikt u op de knop Ander grafiektype. Het
dialoogvenster Grafiektype wijzigen verschijnt. Het huidige grafiektype en subtype worden
weergegeven:
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� In het linkerdeelvenster, kiest u het gewenste grafiektype.
� In het rechterdeelvenster, selecteert u het gewenste subtype.
� Indien u het geselecteerde grafiektype als standaard wilt instellen, klikt u op de

knop Instellen als standaardgrafiek.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wijzigen grafiektype.xlsx

:
• Dubbelklik in het grafiekgebied

De tab Ontwerpen is geactiveerd
• Klik in de groep Type op de knop Ander grafiektype
• Klik in het linkerdeelvenster op Kolom
• Selecteer in het rechterdeelvenster onder Kolom het subtype Gestapelde

Cilinder
• Klik op de knop OK

Het grafiektype is gewijzigd
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Gegevenslabels

Een gegevenslabel is een toelichting van het betreffende gegeven in een grafiek:

U selecteert de grafiek, activeert de tab Indeling en klikt in de groep  op Gegevenslabels. In
het menu kiest u de plaats waar de gegevenslabels dienen te verschijnen:
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� De opties in het menu zijn afhankelijk van het gekozen grafiektype.
� U kiest voor Meer opties voor gegevenslabels als u de datalabels wilt voorzien

van verdere opmaak.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Gegevenslabels.xlsx

:
• Selecteer de grafiek
• Activeer de tab Indeling
• Klik in de groep Labels op Gegevenslabels
• Kies in het menu voor Weergeven

Boven de datagegevens in de grafiek verschijnen de waarden
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Assen

Het kan noodzakelijk zijn om de waarden die worden weergegeven op de waarde-as, aan
te passen. Bijvoorbeeld wanneer het interval tussen de waarden te groot of te klein is. Ook
is het mogelijk de instellingen van de categorie-as aan te passen.
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� Deze verticale lijn geeft de Y-as weer.
� De waarden van de Y-as, worden standaard links naast de Y-as getoond.
� De X-as wordt weergegeven door een horizontale lijn.
� De labels van de diverse categorieën worden standaard onder de X-as

getoond.

In grafieken van het type ''Staaf' worden waarden op de horizontale as en
categorieën op de vertical as weergegeven.

De waarde-as aanpassen

U kunt de waarde-as aanpassen door in de grafiek te klikken op de waarde-as. Vervolgens
activeert u de tab Opmaak en klikt in de groep Huidigeselectie opmaken op de knop
Selectie opmaken. Het dialoogvenster As opmaken verschijnt:



LearningGuide Solutions Excel 2007 NL-NL

1-258

 

� In het linker deelvenster selecteert u welke opmaak u voor de geselecteerde
as wilt aanpassen. Met de optie Notatie kunt u bijvoorbeeld aangeven hoe
de getallen moeten worden weergegeven. De optie Uitlijning gebruikt u
bijvoorbeeld om tekst op de X-as horizontaal, verticaal of onder een bepaalde
hoek uit te lijnen.

� Onder Opties voor as kunt u de minimum, maximum en interval (Primaire
eenheid en Secundaire eenheid) voor de waarden op de waarde-as aanpassen.
Standaard worden deze automatisch bepaald.
Als u het keuzerondje Vast inschakelt, kunt u een eigen waarde opgeven.
Welke instellingen te veranderen zijn, hangt af van het type grafiek.

� Wanneer u de waarden in omgekeerde volgorde wilt weergeven, schakelt u dit
selectievakje in. De waarden op de waarde as worden in omgekeerde volgorde
weergegeven.

� Als de waarde-as groote getallen bevat, kunt u een andere indeling kiezen.
Op de waarde as verschijnt naast de waarden de indeling, bijvoorbeeld in
duizenden of honderdsten.

� In deze vervolgkeuzelijsten kunt u de weergave voor indelingsstreepjes op de
as aanpassen.

Voor assen met een tijdschaal heeft Excel een speciale tijdschaal-as. Als in de
geselecteerde gegevens een numerieke datumnotatie wordt gebruikt, hanteert Excel
automatisch een tijdschaal:
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U kunt het dialoogvenster 'As opmaken'ook tonen door met de
rechtermuisknop op de as te klikken en in het menu te kiezen voor 'As
opmaken'.

De categorie-as aanpassen

U kunt ook de opmaak voor de categorie-as wijzigigen in het dialoogvenster As opmaken.
Als het dialoogvenster is geopend, klikt u in de grafiek op de categorie-as. De opties voor
de categorie-as worden getoond in het dialoogvenster As opmaken. Is het dialoogvenster
nog niet geopend, dan klikt u met de rechtermuisknop op de categorie-as en kliest u in het
menu voor As opmaken.
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� Onder Opties voor as kunt u de indeling van de categorie-as aanpassen. U
kunt bijvoorbeeld het interval tussen de categorieën vergroten of verkleinen.

� In deze vervolgkeuzelijsten kunt u de weergave voor indelingsstreepjes op de
as aanpassen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Assen.xlsx

:
• Selecteer het gegevensbereik A3 tot en met F7
• Maak een Staaf grafiek en selecteer onder 2-D Bar het subtype Gestapelde

staaf
De grafiek is onleesbaar

• Klik op één van de datums an activeer de tab Opmaak
• Klik in de groep Huidige selectie op de knop Selectie opmaken
• Klik eventueel in het linkerdeelvenster op Opties voor as
• Selecteer in de groep Opties voor as naast Basiseenheid het

keuzerondje Vast en
selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie Maanden

• Klik in het linkerdeelvenster op Notatie
• Selecteer in de lijst Type de optie mrt-01

De waarden op de Y-as worden nu weergegeven als "maand-jaar"
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• Klik op de knop OK 

• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Formaat grafiek

Als een grafiek gemaakt is, kan deze te groot of te klein zijn om mooi op het werkblad
te passen. U kunt de grafiek gemakkelijk aanpassen. Klik eerst op de grafiek om deze te
selecteren:

 

� In het midden, zowel links en rechts als boven en onder, kunt u de
formaatgrepen verslepen om de grafiek breder of smaller respectievelijk hoger
of lager te maken.

� Als u een formaatgreep op een van de hoekpunten versleept, wordt de grafiek
groter of kleiner terwijl de hoogte/breedteverhouding behouden blijft.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Vergroten en verkleinen grafiek.xlsx
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:
• Selecteer de grafiek
• Versleep de formaatgreep rechtsboven tot ongeveer cel H3
• Versleep de formaatgreep links in het midden totdat de tabel helemaal

zichtbaar is
• Versleep de formaatgreep midden onder tot de onderkant gelijk loopt met

de tabel
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Kopiëren/ verplaatsen grafiek

Een bestaande grafiek kunt u kopiëren of verplaatsen, al dan niet naar een ander werkblad
of spreadsheet.

Grafiek verplaatsen naar een ander werkblad

Om een grafiek te verplaatsen naar een ander werkblad, volgt u onderstaande procedure:
• selecteer de grafiek door er op te klikken;
• activeer zo nodig de tab Ontwerpen;
• klik in de groep Locatie op de knop Grafiek verplaatsen;
• selecteer het gewenste keuzerondje:

� Selecteer het keuzerondje Nieuw blad als u de grafiek naar een nieuw
werkblad wilt verplaatsen. In het tekstvak typt u de naam voor het werkblad.

� Wilt u de grafiek naar een bestaandwerkblad verplaatsen, dan selecteert u het
keuzerondje Objectin en kiest u in de vervolgkeuzelijst het gewenste werkblad.

Om een grafiek te verplaatsen binnen een werkblad, kunt u de grafiek
selecteren en naar de gewenste plek slepen.

Kopiëren grafiek

Om de grafiek te kopiëren, maakt u gebruik van de functie knippen en plakken. U
selecteert de grafiek en drukt vervolgens op de toetsencombinatie Ctrl+C. Vervolgens
plaatst u de celwijzer in het gewenste werkblad op de gewenste positie en plakt de grafiek
door op de toetsencombinatie Ctrl+V te drukken.

Om een grafiek te kopiëren, te knippen en te plakken kunt u ook de

tab 'Start' activeren en gebruikmaken van de knoppen   (Kopiëren)

 (Knippen),   (Plakken) in de groep Klembord.
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4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Kopieren of verplaatsen grafiek.xlsx

:
• Selecteer de grafiek
• Activeer zo nodig de tab Ontwerpen
• Klik in de groep Locatie op de knop Grafiek verplaatsen
• Selecteer het keuzerondje Nieuw blad
• Typ in het tekstvak "Grafiek omzetgegevens"
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Kopiëren/ verplaatsen grafiek ander spreadsheet

Een grafiek dat op een werkblad staat, kunt u gewoon kopiëren of knippen en in een ander
spreadsheet in een werkblad plakken. U volgt onderstaande procedure:
• selecteer de grafiek door er op te klikken;
• druk op de toetsencombinatie Ctrl+C;
• activeer de tab Beeld;
• klik in de groep Venster op Ander venster;
• kies het menu het gewenste spreadsheet;
• activeer het werkblad waar u de kopie wilt plaatsen;
• druk op de toetsencombinatie Ctrl+V.
Om de grafiek te verplaatsen, volgt u bovenstaande procedure. In plaats van de
toetsencombinatie Ctrl+C gebruikt u Ctrl+X.

Om een grafiek te kopiëren, te knippen en te plakken kunt u ook de tab

'Start' activeren en gebruikmaken van de knoppen   (Kopiëren), 

(Knippen),   (Plakken) in de groep Klembord.

Afdrukken grafiek

Als de grafiek op hetzelfde blad staat als de tabel, klikt u in de tabel en klikt u op de knop

 (Office-knop). Vervolgens klikt u op de lijstpijl van de knop Print en kiest voor Snel

afdrukken. De grafiek en tabel worden afgedrukt. Heeft u alleen de grafiek geselecteerd,
dan wordt alleen de grafiek afgedrukt.
Als de grafiek op een apart blad staat en u dat blad heeft geselecteerd, wordt bij het
afdrukken alleen de grafiek afgedrukt. Als u toch de bijbehorende tabel ook wilt afdrukken,

klikt u op de knop  en klikt u op de knop Afdrukken. In het dialoogvenster Afdrukken

selecteert u in het groepsvak Afdrukken de optie Hele werkmap.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Afdrukken grafiek.xlsx

:
•

Klik op de knop   (Office-knop)
• Klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en klik op Snel afdrukken

Het hele werkblad wordt afgedrukt
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• Selecteer de grafiek
• Klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en klik op Snel afdrukken 

Alleen de geselecteerde grafiek wordt afgedrukt
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren

Wissen grafiek

Klik ergens, bij voorkeur in het witte gedeelte, in de grafiek om deze te selecteren. In
de titelbalk verschijnt de optie Grafieken. U drukt op de toets Delete om de grafiek te
verwijderen.

L Let op dat u het 'Grafiekgebied' geselecteerd heeft. Zo niet, dan wordt alleen
het geselecteerde object van de grafiek gewist en niet de gehele grafiek.

Grafiek op een apart grafiekblad

Als de grafiek op een apart grafiekblad staat, kunt u het beste het gehele grafiekblad
verwijderen. Hiervoor activeert u de tab Start en klikt u in de groep Cellen op de lijstpijl van
de knop Verwijderen. U kiest in het menu voor Blad verwijderen.
Het volgende dialoogvenster verschijnt:

U klikt u nogmaals op de knop Verwijderen om het grafiekblad te verwijderen. 

U kunt ook met de rechtermuis klikken op de bladtab van het grafiekblad en in
het snelmenu kiezen voor Verwijderen.

4
Om onderstaande praktijkoefeningen te kunnen volgen, opent u het bestand
Wissen grafiek.xlsx

:
• Selecteer de grafiek
• Druk op de toets Delete
• Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren
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Procedures

Maken grafiek

• Selecteer het gegevensbereik, inclusief de teksten voor de astitels en legenda, waarvan
een grafiek moet worden gemaakt

• Activeer de tab Invoegen
• Klik in de groep Grafieken op het gewenste grafiektype
• Kies in het menu het gewenste grafieksubtype

Selecteren grafiek

Grafiek in werkblad
• Klik in het witte gedeelte van de grafiek
Grafiek op apart werkblad
• Klik op de bladtab van het werkblad met de grafiek
Grafiek onderdeel selecteren
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden:

• Klik op het betreffende grafiekonderdeel
• Klik op de grafiek en activeer de tab Opmaak of Indeling

• Klik in de groep Huidige selectie op de lijstpijl van de knop Grafiekelementen
• Selecteer het gewenste grafiekonderdeel

Achtergrondkleur grafiek

Achtergrondkleur grafiekgebied
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Klik in het grafiekgebied
• Selecteer de grafiek
• Activeer de tab Indeling of Opmaak

• Klik eventueel in de groep Huidige selectie op lijstpijl van de
knop Grafiekelementen en selecteer de optie Grafiekgebied

• Klik in de groep Huidige selectie op de knop Selectie opmaken
Achtergrondkleur tekengebied
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Klik in het tekengebied
• Selecteer de grafiek
• Activeer de tab Indeling of Opmaak

• Klik eventueel in de groep Huidige selectie op lijstpijl van de
knop Grafiekelementen en selecteer de optie Tekengebied

• Klik in de groep Huidige selectie op de knop Selectie opmaken

Wijzigen grafiektitels

• Selecteer de grafiek
• Activeer de tab Ontwerpen
• Klik in de groep Grafiekindeling op opmaak met grafiektitel
• Klik twee keer op het tekstvak met de grafiektitel en wijzig de tekst
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Gegevenskleur grafiek

• Dubbelklik op het grafiekonderdeel dat opgemaakt dient te worden
• Activeer de tab Ontwerpen
• Klik in de groep Grafiekstijlen op de gewenste stijl
Per serie aanpassen
• Klik in de grafiek op de gewenste dataserie
• Activeer de tab Opmaak
• Kies één van onderstaande mogelijkheden:

• Klik in de groep Huidige selectie op de knop Selectie opmaken
• Gebruik de optie in de groep Vormstijlen

Wijzigen grafiektype

• Selecteer de grafiek
• Activeer de tab Ontwerpen
• Klik in de groep Type op de knop Ander grafiektype
• Selecteer in het linkerdeelvenster het gewenste hoofdtype
• Selecteer in het rechterdeelvenster het gewenste subtype
• Klik op de knop OK

Gegevenslabels

• Selecteer de grafiek
• Activeer de tab Indeling
• Klik in de groep Labels op Gegevenslabels
• Kies in het menu de gewenste optie

Assen

• Klik in de grafiek op de te wijzigen as
• Activeer de tab Opmaak
• Klik in de groep Huidige selectie op de knop Selectie opmaken
• Maak de instellingen
• Klik op de knop Sluiten

Formaat grafiek

• Klik in de grafiek
• Versleep de formaatgrepen tot de gewenste afmetingen
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Kopiëren/ verplaatsen grafiek

Andere positie in werkblad
• Selecteer de grafiek
• Sleep de grafiek naar de gewenste positie
Naar een ander werkblad
• Selecteer de grafiek
• Activeer zo nodig de tab Ontwerpen
• Klik in de groep Locatie op de knop Grafiek verplaatsen
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden

• Selecteer het keuzerondje Object in en
kies een bestaand werkblad

• Selecteer het keuzerondje Nieuw blad en
typ de gewenste werkbladnaam

Kopiëren/ verplaatsen grafiek ander spreadsheet

• Selecteer de grafiek door er op te klikken
• Kies uit één van onderstaande mogelijkheden

• Druk op de toetstencombinatie Ctrl+C (kopiëren)
• Druk op de toetstencombinatie Ctrl+X (knippen)

• Activeer de tab Beeld
• Klik in de groep Venster op Ander venster
• Kies in het menu voor het gewenste spreadsheet
• Activeer het werkblad waar u de kopie wilt plaatsen
• Druk op de toetsencombinatie Ctrl+V

Afdrukken grafiek

• Selecteer de grafiek
•

Klik op de knop  (Office-knop)
• Klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en klik op Snel afdrukken

Wissen grafiek

Om een grafiek van een werkblad te verwijderen
• Selecteer de grafiek
• Druk op de toets Delete
Om een grafiekblad te verwijderen
• Selecteer het grafiekblad
• Activeer de tab Start
• Klik in de groep Cellen op de lijstpijl van de knop Verwijderen
• Kies in het menu voor Blad verwijderen
• Klik in het dialoogvenster op de knop Verwijderen
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Opgaven

Opgave: Grafiek maken

1. Open het bestand Opgave grafiek maken.xlsx.
2. Maak op een apart grafiekblad een 3D-taartgrafiek van het gegevensbereik A3 tot en

met B8.
3. Geef als grafiektitel "Uitgavenpatroon".
4. Verander in de tabel de waarde bij Voeding in "37,9" en bij Woning in "13,0".
5. Controleer de doorgevoerde wijzigingen in de grafiek.
6. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.
Resultaat:

Opgave: Grafiek wijzigen

1. Open het bestand Opgave grafiek wijzigen.xlsx
2. Wijzig de grafiekopmaak zodanig dat een grafiektitel en een Y-as titel wordt

weergegeven.
3. Zorg dat de tekst voor de titel is gekoppeld aan cel A1.
4. Wijzig de grafiektitel in "Weersverwachting".
5. Wijzig de Y-as titel in "Kans op zon/neerslag".
6. Wijzig het grafiektype in Lijn met gegevensmarkeringen.
7. Vergroot de grafiek.
8. Maak de achtergrond van het tekengebied passend groen.
9. Verplaats de grafiek naar een apart grafiekblad met de naam "Grafiek

weersvooruitzicht".
10. Sluit het spreadsheet zonder de wijzigingen te bewaren.
Resultaat na opdracht 6:
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Hoofdstuk 15
Case grafiek

1-271

Case: Grafiek

1. Open de spreadsheet Case Grafiek.xlsx.
2. Maak van de gegevens een grafiek van het type 3-D ClusterdColumn.
3. Selecteer een grafiekopmaak waarbij de grafiektitel wordt weergegeven.
4. De grafiektitel moet de inhoud van cel A1 weergeven.
5. Wijzig de tekst in cel A1 in: "Omzetgegevens 2006"

Controleer of de grafiektitel ook wordt aangepast.
6. Zorg dat de indeling van de waarde-as in duizenden wordt weergegeven.
7. Geef het tekengebied een achtergrondkleur.
8. Geef de grafiek een achtergrondkleur.
9. Verplaats de grafiek naar een apart grafiekblad.

10. Druk alleen de grafiek af.
11. Druk de grafiek en het werkblad af.
12. Bewaar het spreadsheet onder een andere naam.
13. Sluit het spreadsheet.
Resultaat na stap 8:





Hoofdstuk 16
Antwoorden
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Werken met selecties

Opgave: Selecties maken

Uitwerking stap 6:

 

Berekeningen

Opgave: Formules

Uitwerking stap 8:

 

Druk op de toetsencombinatie Ctrl+T om de formules te controleren:
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Opgave: Functies

Uitwerking stap 3:

 

Opgave: Relatief en absoluut adresseren

Uitwerking na stap 4:

 

Opgave: Formules maken en kopiëren

Uitwerking:
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Opgave: Controleren

Uitwerking:

 

 

Uitwerking stap 3: de juiste formule voor het berekenen van de waarde van de Yen in
Euro's is: "=1/K3".
Uitwerking stap 4: de formule in C5 is niet absoluut. De juiste formule is: "=B5*$I$4".

Invoegen, verwijderen, aanpassen

Opgave: Kolommen en rijen

Uitwerking stap 5:

 

Opgave: Invoegen, verwijderen, aanpassen

Uitwerking stap 2:



LearningGuide Solutions Excel 2007 NL-NL

1-276

 

Werkbladen

Opgave: Werkblad kopieren

Uitwerking stap 5:
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Case basisberekeningen

Case: Basisberekeningen

Uitwerking stap 6:

Uitwerking stap 7:

Case grafiek

Case: Grafiek

Uitwerking stap 4:
Klik op de grafiektitel typ "=" en selecteer cel A1
Uitwerking stap 6:
• Klik met de rechtermuisknop op de waarde as
• Kies in het menu voor As opmaken
Uitwerking stap 7:
• Klik in het tekengebied van de grafiek

Er verschijnen formaatgrepen
Activeer de tab Indeling en controleer of bij Huidige selectie op de
knop Grafiekelementen de tekst Tekengebied wordt weergegeven

• Activeer de tab Opmaak
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• Klik in de groep Vormstijlen op de lijstpijl van de knop Opvullen van vorm en kies een
kleur

Uitwerking stap 9:
• Activeer de tab Ontwerpen
• Klik in de groep Locatie op de knop Grafiek verplaatsen
• Selecteer het keuzerondje Nieuw blad en geef het een naam
Uitweking stap 10:
• Activeer het grafiekblad
•

Klik op de knop   (Office-knop)
• Klik op de lijstpijl van de knop Afdrukken en klik op Snel Afdrukken
Uitweking stap 11:
•

Klik op de knop 
• Klik op de knop Afdrukken
• Selecteer in de groep Afdrukken de optie Hele werkmap
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