
  

 

 

 

Microsoft Exel is een van de basisapplicaties van Microsoft. Exel is bedacht om grote hoeveelheden 
verzamelde gegevens overzichtelijk te verwerken zodat je hier ook een mooi overzicht in krijgt. 
Daarnaast kan het programma ook allerlei zaken voor je uitrekenen met je eigen data en deze 
verwerken in mooie grafieken. Exel is een programma wat onderzoekers dus vaak gebruiken, om op 
die manier ook goed conclusies te kunnen trekken uit hun onderzoek. 

 

 

 

Voor diegenen onder jullie die nog nooit met Excel hebben gewerkt: Excel is een programma 
waarmee we gegevens kunnen berekenen, gegevens in een grafiek kunnen presenteren en gegevens 
in een databank kunnen sorteren. 

Wanneer je Excel opent, krijg je het startscherm te zien. Om een nieuwe werkmap te openen klik je 
het sjabloon "Lege werkmap" of klik je de Escape-toets op je toetsenbord. Laten we eerst eens kijken 
wat we zoal te zien krijgen wanneer we een werkblad openen in Excel: 

 

Deze begrippen zijn belangrijk en zullen in de rest van deze vaardigheidstraining regelmatig voorbij 
komen. Of je hebt ze vaak nodig als je zelf aan het werk bent met Excel ���� 
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Er bestaan vele boeken en websites die in detail uitleggen hoe al deze knoppen & functies werken, 
maar in deze workshop leer je alleen de basis van Excel. Door de instructies te lezen en oefeningen te 
doen, leer je hoe je kunt rekenen, sorteren en grafieken maken met Excel maar er is dus veel meer. 
Wil je iets specifieks dan kun je daar vaak wel een website of nog beter een youtube-video over 
vinden en anders kun je het natuurlijk vragen aan een klasgenoot of je docent. 

Gegevens invoeren 

Om tekst toe te voegen aan een cel, selecteer je de cel, typt je tekst, en klik de Entertoets op je 
toetsenbord. De tekst wordt standaard links uitgelijnd (1) en als het de breedte van de kolom 
overschrijdt, dan wordt het teveel aan tekst weergegeven in de volgende kolom (2). Wanneer er ook 
tekst in de naastliggende kolom (B) staat, dan staat de tekst uit kolom A er nog wel degelijk alleen zie 
je deze niet volledig. Een manier om dit op te lossen is de scheidingslijn tussen beide kolomletters te 
klikken (3), de kolombreedte zal zich automatisch aanpassen aan de inhoud van de kolom: 

 

 

Wanneer je een getal intypt, wordt deze rechts uitgelijnd. Zo kan je zien dat Excel hiermee 
berekeningen kan doen. Wanneer je een getal intypt gevolgd door tekst, dan wordt deze links 
uitgelijnd (A), en wordt dit nummer aanzien als tekst en kun je hiermee dus geen berekeningen  
uitvoeren. Dus wens je berekeningen uit te voeren, met zoals in dit voorbeeld het gewicht, plaats dan 
het getal en de tekst in twee kolommen (B). 



 

 

  



Automatisch vullen 

In Excel kunnen je heel wat tijd besparen met de functie "Automatisch aanvullen". Met deze functie 
kunnen we tekst aanvullen, getallen aanvullen, datums aanvullen, we kunnen zelfs een eigen lijstje 
aanmaken dat we hiervoor willen gebruiken. Hiervoor selecteer je de cel met de tekst, en je klikt en 
sleept met het vierkant sleepblokje onderaan rechts van de cel. Dit vierkant blokje noemen we de 
vulgreep: 

 

 

Je kunt ook woorden gevolgd door een getal automatisch laten aanvullen. Bijvoorbeeld "Kwartaal 1". 
Dit zal netjes Kwartaal 1, Kwartaal 2, Kwartaal 3 en Kwartaal 4 aanvullen. Of dagen van de week: 

 

 

  



Net zoals je tekst automatisch kunt aanvullen, kun je dit ook met getallen. Voorwaarde is wel dat je 
Excel laten weten hoe hij het moet aanvullen, anders zal deze de cel inhoud herhalen (A). Dus typen 
we de eerste twee getallen met de intervalwaarde die we wensen te gebruiken in de lijst. We 
selecteren beide cellen, en klikken en slepen de vulgreep naar onder. Dit geeft ons netjes een lijst 
met getallen met, in dit geval, een intervalwaarde van vijf (B): 

 

 

Ook voor data kunnen we de automatische vulgreep gebruiken. Typ een datum, en klik en sleep de 
vulgreep. Wil je geen opeenvolgende dagen maar een interval, dan typ je wederom 2 cellen en sleep 
je daarvan de vulgreep omlaag of opzij. 

 

Maak nu opdracht 1. 

 

  



Rijen en kolommen blokkeren  

In Excel hebben we de mogelijkheid rijen of kolommen te blokkeren. Daarmee voorkom je dat als je 
een heel lange lijst hebt en je scrolt naar onder, de titels van de kolommen verdwijnen. Dankzij deze 
functie kan je zoveel scrollen als je wil, de titels zullen altijd zichtbaar blijven. Kies hiervoor het 
tabblad "Beeld" in het lint, en klik op "Blokkeren". In het drop-down menu dat verschijnt hebben we 
drie mogelijkheden: Titels blokkeren (Alles in kolom A en rij 1), Bovenste rij (alleen 1) blokkeren en 
Eerste kolom (alleen A) blokkeren. 

  

 

  



Gegevens sorteren & filteren  

Een handige functie in Excel is het sorteren van gegevens. Je hebt de mogelijkheid te sorteren op een 
kolom en je kunt sorteren op meerdere kolommen. Je plaatst de cursor in de kolom die je wil 
sorteren, je klikt de knop "Sorteren en Filteren" in het lint onder het tabblad "Start", en je kiest 
"Sorteren van A naar Z" of "Sorteren van Z naar A". Afhankelijk of je aflopend of oplopend wil 
sorteren. Om te sorteren op meerde kolommen plaats je de cursor in gelijk welke kolom, maakt niet 
in welke. Je klikt de knop "Sorteren en Filteren" in het lint, en je kiest "Aangepast sorteren" in het 
drop-down menu. 

Het filteren van gegevens werkt ongeveer net zo. Door het filteren van gegevens, kunnen we enkel 
deze weergeven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je plaatst eerst de cursor een kolom die je 
wilt filteren (1). Vervolgens klik je de knop "Sorteren en filteren" (3) onder het tabblad "Start" (2) in 
het lint, en kies je de optie "Filteren" (4) in het drop-down menu.  

 

Dit plaatst naast elke kolomtitel een naar beneden wijzend pijltje (1). Je kunt op dit pijltje klikken als 
je gegevens wenst te filteren uit deze kolom.  

  



Berekeningen met formules en functies 

Je wilt uiteraard ook dingen met Excel kunnen berekenen. Hiervoor moet je formules gebruiken. Een 
formule in Excel begint steeds met het "is gelijk aan"-teken (=). Bijvoorbeeld, als je de som wil 
berekenen van 2 en 3, zou je normaal 2+3 typen. In Excel moet je =2+3 typen. Je gebruikt de 
symbolen * en / voor vermenigvuldigen en delen en net als met je rekenmachine moet je haakjes 
gebruiken als je bijvoorbeeld 2*(3+4) wilt uitrekenen. 2*3+4 zonder haakjes zal niet hetzelfde 
resultaat gegeven. 

Je kunt uiteraard ook berekeningen doen met de gegevens uit cellen. Bijvoorbeeld: in cel A1 heb je 
100 ingetypt, in cel B1 heb je 200 ingetypt. Wanneer we nu de som willen maken van cel A1 en cel 
B1, selecteren we cel C1 en typen we =A1+B1, en klikken Enter. Een tweede mogelijkheid is, je typt 
het is gelijk aan teken in C1, selecteert cel A1 met uw muis, typt +, selecteert cel B1 met uw muis, en 
klik Enter. Dit doet hetzelfde. 

 

 

Wanneer je verwijst in je formule naar een cel die steeds dezelfde moet blijven bij het automatisch 
vullen of kopiëren, moet je deze celverwijzing absoluut maken. Dit doe je door het dollarteken ($) 
voor de kolom en voor het rijnummer te plaatsen. Kopieer of sleep je dan je formule naar onder, 
boven, links of rechts, de celverwijzing met de $-tekens zal steeds dezelfde blijven. 

 

 

  



Excel bevat ook vele vooraf gedefinieerde formules en die noemt men functies. De meest gebruikte 
zijn SOM en GEMIDDELDE, maar er zijn er nog veel meer. Alle functies kun je vinden in verschillende 
categorieën, onder het tabblad "Formules" in het lint. Diezelfde 'veel gebruikte' functies vinden we 
ook onder het tabblad "Start". 

Om een functie in te voegen, selecteren we eerst de cel waar de functie wordt ingevoegd. Als je 
bijvoorbeeld de som wilt berekenen in cel F9, selecteer je eerst de cel (1) en klik daarna de knop 
"Autosom" in het lint (2). Excel doet je meteen een voorstel (3), met de cellen waarvan hij denkt dat 
je de som wil berekenen. Mocht je niet tevreden zijn met het voorstel dat Excel doet, kan je zelf het 
voorgestelde bereik wijzigen in de formulebalk. 

 

Als je een niet ‘veel gebruikte’ functie wilt gebruiken, kan je ook nog gebruik maken van de 
Functiewizard. Klik hiervoor op de knop "Functie invoegen" (1) naast de formulebalk. Dit opent het 
dialoogvenster "Functie invoegen" (2) en daar staat jouw functie vast ergens tussen.  

 

Maak nu opdracht 2 en opdracht 3 



Grafieken maken 

Om een grafiek toe te voegen aan het Excelbestand selecteer je eerst de gegevens die je wenst op te 
nemen in je grafiek (1), en vervolgens kies je het tabblad "Invoegen" (2). Naast de knop "Aanbevolen 
grafieken" (3) staan verschillende icoontjes (4) voor de verschillende grafiektypes. Afhankelijk van de 
gegevens die je wilt verwerken in je grafiek, zullen bepaalde types geschikter zijn dan andere. Klikken 
op een icoon, toont ons een drop-downmenu (5). Om een grafiek in te voegen klik je het grafiek in 
het drop-downmenu. Je hoeft niet bang te zijn een verkeerd grafiektype te kiezen, je kunt dit type op 
elk moment wijzigen. 

 

 

Om een grafiektitel toe te voegen klikken we de knop "Grafiektitel", in het tabblad "Indeling" in de 
sectie "Hulpmiddelen voor grafieken". Om een astitel toe te voegen doen we eigenlijk hetzelfde, 
alleen kiezen we de knop "Astitel" in hetzelfde tabblad.  



 

 

Je kunt nog allerlei aanpassingen doen aan de grafiek door met de rechtermuisknop ergens op te 
klikken. Zo kun je de uiterste waarden van de assen aanpassen of een raaklijn toevoegen door op de 
gegevens te klikken. Het gaat te ver om al deze functies hier in detail te bespreken, probeer het 
lekker uit en je kunt altijd zo weer terug naar het origineel mocht je iets niet goed doen… 

 

Maak nu opdracht 4 

 

 

 

 

  



 

 

Opdracht 1 

We gaan een lijstje maken om de kosten van de boodschappen bij te houden. Typ in cel A1 
Boodschappen. Maak de tabel boodschappen in tabel zoals op onderstaand voorbeeld. Gebruik 
daarbij wat je geleerd hebt over automatisch vullen: 

 

De tekst past niet netjes in de kolommen, deze gaan we breder maken. Ga met je muis over de 
kolomscheiding tussen kolom A en kolom B. De cursus veranderd in een dubbelpijltje. 

Sla je boodschappenlijstje op met als titel “Excel training XXX”, waarbij XXX je naam is! 

 

  

Oefeningen 



Opdracht 2 

De prijzen van de boodschappen zijn nu allemaal ingevuld. Nu gaan we berekenen hoeveel er per dag 
is uitgegeven aan boodschappen. Typ in de cel A8 Totaal  en ga in de cel B8 staan. Je hebt nu 
meerdere mogelijkheden: 

- Type =B4+B5+B6+B7 en druk op Enter 
- Type = SOM(B4:B7) en druk op Enter 
- Kies de Autosom functie, selecteer cel B4 t/m B7 en druk op Enter 

Bereken ook de totalen voor de andere dagen. Dat kun je een voor een doen of je kunt weer slim 
gebruik maken van automatisch vullen 

In kolom H komen de totalen van een week te staan.  Typ in de cel H3 Totaal en bereken in de cel H4 
t/m H7 de totalen voor elke rij: 

 

Vergeet niet je werk op te slaan!  

  



Opdracht 3 

De berekeningen zijn af, maar het is netter om de getallen in euro's weer te geven. Selecteer de 
tabel, klik op de valutaknop             en er worden euro-tekens voor geplaatst. 

Ook gaan we de tabel nog opmaken met kleuren. Selecteer de cellen A3 tot en met H3 en klik op de 
knop Celstijlen. Kies een opmaak uit, in dit voorbeeld gebruiken we Kop 1: 

 

Als de tekst nu niet meer netjes in de cellen past dan kan je deze aanpassen door de kolommen 
breder te maken.  

Selecteer de cellen A4 tot en met H7 en klik op de knop Celstijlen. Kies een opmaak uit, in dit 
voorbeeld gebruiken we 20% Accent1. Als laatste voegen we nog de opmaak toe aan de rij totalen. In 
dit voorbeeld is gekozen voor de opmaak Totaal (wederom in Celstijlen): 

 

Vergeet niet je werk op te slaan!  



Opdracht 4 

We willen graag weten welk deel van ons weekbudget we per dag uitgeven. We schrijven daarom in 
cel A9 het woord Percentage. Ga in cel B9 staat en Type =A8/$H$8*100 en druk op Enter. De $-
tekens zorgen ervoor dat je telkens door het Totaal deelt als je C9 t/m G9 automatisch vult: 

 

Waarschijnlijk zijn jouw percentages geen hele getallen, dit kun je aanpassen door cel B9-G9 te 
selecteren en op het knopje          te klikken. 

 

Een andere manier om overzicht te krijgen van deze percentages is met grafieken. We gaan een 
staafdiagram en een taartdiagram maken. Selecteer cel B3 t/m G3 en cel B8 t/m G8 (door de control-
knop te gebruiken) en klik op het tabblad Invoegen. Klik vervolgens naast Aanbevolen grafieken op 
het icoontje            en kies een opmaak. In dit voorbeeld is gekozen voor de opmaak 3D-kolom. Maak 
op dezelfde manier ook een taartdiagram (met het icoontje          ):  

Het laatste wat je nog moet doen is de titels van de grafieken aanpassen. Als je dat leuk vindt, 
hebben we nog een extra uitdaging: kun je ook een titel toevoegen aan de y-as van het 
staafdiagram? 

Vergeet niet je werk op te slaan en te laten zien aan je docent!  
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Je kunt gegevens van een data verzameling overzichtelijk verwerken in Exel. Je kunt ook 
verschillende berekeningen toepassing op deze gegevens en deze overzichtelijk verwerken in bijv. 
een grafiek of staafdiagram. Hierdoor kun je Exel effectief gebruiken om je onderzoeken 
overzichtelijk in te verwerken. 

 

 

 

 

 

http://www.gratiscursus.be/Excel_2016/index.html 

Automatisch vullen en formules: https://www.youtube.com/watch?v=85PD6KVdWJs 

Grafieken: https://www.youtube.com/watch?v=JiO4aHcMXKc  

Meer oefenen: https://www.learnit.nl/gratiscursus/excel2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet je kunnen? 

Handige links 

http://www.gratiscursus.be/Excel_2016/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=85PD6KVdWJs
https://www.youtube.com/watch?v=JiO4aHcMXKc
https://www.learnit.nl/gratiscursus/excel2013

