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1. Basishandelingen 

Starten en verkennen 

Werkblad 

Na het starten van Excel krijg je het volgend venster 

 

 

We onderscheiden op het werkblad volgende componenten (in volgorde van boven naar 

beneden) 

• de titelbalk (lichtblauw) 

• het lint (woorden/tabbladen) 

• de naamvak 

• de formulebalk (met het fx teken) 

• het werkvenster  

• de schuifbalken met op horizontale schuifbalk de bladtabs (blad 1  blad 2  blad 3) 
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De vorm van het werkblad is afhankelijk van de 

instellingen die kunnen gewijzigd worden. 

In het werkvenster zijn standaard 3 rekenbladen of 

tabbladen ter beschikking. Een tabblad kan je kiezen 

door een klik op het gewenste tabblad. 

 

 

Een nieuw werkblad aanmaken 

 

 

 

Bij het opstarten van Excel zijn er standaard drie tabbladen aangemaakt. Indien gewenst kun 

je een nieuw tabblad toevoegen door op het “nieuw” icoontje te klikken. 

Een nieuw werkmap aanmaken 

 

Klik op het tabblad Bestand, en kies de opdracht Nieuw 

In het volgende dialoogvenster selecteer je Lege werkmap  

Als je twee keer op het plaatje Nieuw klikt, krijg je onmiddellijk een nieuwe werkmap. 
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Een werkmap opslaan 

Onder het menu bestand vinden we verschillende opdrachten / 

keuzes om een werkmap op te slaan:  

Met bestand opslaan en bestand opslaan als, ... worden alle 

werkbladen tegelijkertijd samengebundeld en bewaard in een 

werkmap. 

Een werkmap voor de eerste keer opslaan 

Klik op het menu Bestand 

Kies de opdracht Opslaan als...  

Het volgende dialoogvenster verschijnt:  

 

In het vak Opslaan als kan je eventueel een andere schijf, of (sub)directory kiezen waarin de 

werkmap moet opgeslaan worden.  

Bij het vak bestandsnaam staat de standaardbenaming ‘Map1’, die je beter kan vervangen 

door een betekenisvolle naam. Je hoeft zelf geen extensie toe te kennen, want een werkmap 

krijgt in Excel standaard de toevoeging xlsx.  

Dit lees je ook af uit het volgende vak: Bestand opslaan als. Hier kan je het bestand eventueel 

opslaan in een oudere versie van Excel. Of als een andere format zoals PDF. 

Klik op Opslaan om het bestand te bewaren. 
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Een bestaande werkmap opslaan 

Als je wijzigingen hebt aangebracht aan een bestaande werkmap, dan kan je die bewaren 

onder dezelfde naam en dezelfde plaats als volgt: 

Klik op het menu bestand, kies Opslaan  

Je kan ook gebruik maken van het icoontje “Opslaan”  

of van de sneltoets CTRL + S. 

  

Een werkmap sluiten 

Nieuw in de MS Office versie 2010 is dat als je een werkmap opent dat je eigenlijk een extra 

Excel applicatie opent. Om een werkmap te sluiten, maar niet het programma Excel, doe je het 

volgende: 

Klik op Bestand, en kies de optie sluiten  

 

 

 

 

 

Of klik op de knop sluiten van de werkmap in de rechter boven hoek (hierdoor wordt de Excel 

applicatie gesloten en niet enkel het werkboek) 

Een werkmap openen 

Werkmappen die je reeds op een schijf hebt bewaard, kan je opnieuw openen met de 

menuopdracht Bestand, Openen ... of de knop   mocht je die hebben toegewezen in de 

“Snelle toegang balk”  

 

 

Een andere snelle manier is de toetsencombinatie: CTRL + O. 

 

TIP: De laatst gebruikte werkmappen kunnen ook snel opgevraagd worden door naar het 

menu Bstand te gaan en te kiezen voor het tabblad Recent. 
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Gegevens invoeren 

Cel 

Elk rekenblad bestaat uit 16384 kolommen (A,...) en 

meer dan een miljoen rijen.  

Elke vakje in een rekenblad noemt men een cel. Een 

celadres bestaat uit de kolom- en de rijaanduiding 

bijvoorbeeld B15 of IV345. 

De actieve cel wordt met een rand aangeduid 

(celaanwijzer), terwijl men in het “Naamvak” het adres 

kan terugvinden. 

 

Inhoud van een cel 

Elke cel kan een getal, een tekst of een formule bevatten bestaande uit maximum 255 tekens. 

Een ingevoerde waarde verschijnt in de formulebalk. Met bijvoorbeeld de Entertoets wordt de 

waarde in de cel geplaatst. Annuleren kan met de ESC-toets. 

Er zijn drie manieren om de ingevoerde gegevens vast te leggen in een cel; 

1. Door op de Enter toets te drukken. De cel aanwijzer gaat dan een cel naar onderen. 

2. Door op de Tab toets te drukken. De cel aanwijzer gaat dan een cel naar rechts. 

3. Of door op het groene vinkje te klikken in de formulebalk. 

 

 

 

 

De inhoud kan men wissen door met een klik de cel te selecteren en daarna de DEL-toets aan 

te slaan of in het snelmenu (klik op rechtermuisknop) de optie Inhoud wissen te kiezen. 

Met een dubbelklik in een cel kan je specifieke karakters in de cel wissen. 
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Getallen 

Naast de cijfers kunnen ook het - en + teken 

gebruikt worden. Getallen worden rechts uitgelijnd.  

Een getal kan in verschillende formaten afgebeeld 

worden. Verschillende mogelijkheden kan men 

kiezen door uit het snelmenu de optie 

Celeigenschappen te kiezen. 

In de Getalfolder komen verschillende categorieën 

voor met verschillende mogelijke instellingen als 

aantal decimalen, scheidingsteken, ... 

In het voorbeeldvak wordt het geselecteerde getal 

volgens de gekozen categorie afgebeeld. 
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Wijzigingen of verbeteringen aanbrengen 

Wissen of verwijderen 

Wanneer je cellen verwijdert, verdwijnen deze uit het werkblad en wordt de vrijgekomen 

ruimte opgevuld door de omringende cellen.  

Een cel of een reeks cellen kan je verwijderen als volgt: 

Selecteer het bereik.  

Kies in het lint onder het tabblad “Start” in de groep “Cellen” voor “Verwijderen”. 

Je krijgt het volgende dialoogvenster: 

 

Kies je keuze. 

 

Vervolgens markeer je het gewenste keuzerondje en bevestig je met 

OK. 

 

 

Opmerkingen 

Als je op een cel klikt en vervolgens op DELETE of BACKSPACE drukt, wordt alleen de 

celinhoud verwijderd. De celopmaak en eventuele opmerkingen blijven echter bewaard.  

Als je een cel wist, worden de celinhoud, de opmaak en/of de opmerkingen uit de cel 

verwijderd. 
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 Invoegen 
Een cel of een reeks cellen kan je invoegen als volgt: 

Selecteer het bereik. Kies invoegen cellen  

 

Markeer het gewenste keuzerondje en klik op OK  

keuzerondje toelichting 

cellen naar rechts 

verplaatsen 

Voegt een lege reeks in ter grootte van de 

geselecteerde reeks en verschuift alle eronder 

liggende cellen naar rechts om de benodigde 

ruimte te creëren. 

cellen naar beneden 

verplaatsen 

Voegt een lege reeks in ter grootte van de 

geselecteerde reeks en verschuift alle eronder 

liggende cellen naar beneden om de benodigde 

ruimte te creëren. 

hele rij Voegt een aantal lege rijen in overeenkomstig het 

aantal uit de geselecteerde reeks en verschuift 

alle eronder liggende rijen naar beneden om de 

benodigde ruimte te creëren. 

hele kolom Voegt een aantal lege kolommen in. 

overeenkomstig het aantal uit de geselecteerde 

reeks en verschuift alle eronder liggende 

kolommen naar rechts om de benodigde ruimte te 

creëren. 
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Bijzondere invoertechnieken 

 

Werken met de vulgreep 

  

Als je de muisaanwijzer op het kleine zwarte vierkantje in de rechterbenedenhoek (vulgreep)  

van een cel of cellenbereik plaatst, verandert deze in een klein zwart kruisje. Hiermee kan je 

de inhoud van de cel slepen naar aaneen grenzende cellen.  

Naast het simpelweg kopiëren kan je met de vulgreep ook verschillende typen reeksen 

automatisch doorvoeren door cellen te selecteren en de vulgreep te slepen, en dit 

voortbouwend op bestaande cellen. Zo kan je getallenreeksen voortzetten zoals 1, 3, 5, 7, … 

en ook reeksen van dagen en datums met een vaste tussengrootte. 

 

4. Werken met formules 
 

Eenvoudige berekeningen 

Formules 

Een formule begint steeds met een = teken, zoniet wordt de formule als tekst beschouwd.  

 

Volgende rekenkundige operatoren zijn mogelijk: +,-,*,/,^ en %. In de formules kan men de 

volgorde van de bewerkingen bepalen met haakjes. Teksten kan men samenvoegen met het 

&-teken. 
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tips:  

Maak in formules zoveel mogelijk gebruik van haakjes. Daardoor wordt de formule beter 

leesbaar en duidelijker.  

De formule ziet men in de formulebalk, het resultaat wordt in de cel afgedrukt.  

 

 

Werken met functies 

Functie invoeren 
Sinds MS Office 2007 heeft Microsoft een nieuwe functie invoer toegevoegd. Door in de cel het 

teken “=” in te voeren, krijg je een lijst met beschikbare functies. Handig is dat je bijvoorbeeld 

als je het gemiddelde wilt weten, begint met de letter “G”. Excel laat je dan een lijst zien met 

alle functies die beginnen met de letter G. 

 

Denk erom als je een functie hieruit wilt gebruiken, dat je dan dubbel klikt op de gewenste 

functie en niet de Enter toets gebruikt! 

Wat ook een handige “Tool” is die veel gebruikt wordt: De “AutoSom”  
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Kies ook eens voor de pijl die er dan wel onder of rechts ervan zit. Je hebt namelijk meer 

keuzes dan enkel de SOM functie.  

 

 

 

 

 

 

 

Functiewizard 

Functies zijn ingebouwde formules. Ze beginnen steeds met een = teken. 

Veel functies van Excel zijn verkorte versies van formules die vaak gebruikt worden. 

Bijvoorbeeld in plaats van =A1+A2+A3+A4+A5 als formule te moeten invoeren kan men 

korter de functie =SOM(A1:A5) gebruiken. 

Met het -teken op de standaardwerkbalk activeert men de functiewizard om snel bepaalde 

functies op te bouwen.  

Wil men in cel A6 het gemiddelde van de getallen van A1 tot A5 dan plaatst men de 

celaanwijzer in A6 en start nu de functiewizard.  

 

  

Selecteer de functie Gemiddelde uit de categorie Statistisch 
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Bij getal 1 kan je het bereik van de cellen aangeven waarvan het gemiddelde moet gemaakt 

worden. Je doet dit op onderstaande manier, in dit geval van cel A1 tot A5. De verschillende 

argumenten kan men in de voorziene tekstvakken invoeren. Afhankelijk van het aantal 

argumenten worden de tekstvakken uitgebreid. 
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Je kan bij het zien van bovenstaand scherm het bereik ook direct selecteren in je werkblad. Je 

klikt gewoon in je werkblad en sleept over de cellen die je wilt selecteren. Automatisch wordt 

het bereik in bovenstaand kader ingevuld. 

Een klik op OK of ENTER berekent de ingevoerde formule. 

 

In de formulebalk verschijnt een =-teken (formule bewerken).

 

Een klik volstaat om het argumentenvenster op te roepen en wijzigingen aan te brengen. 

In plaats van argumenten in te voeren kan men ze slepen. Het volstaat in het tekstvak van het 

argumentenvenster de -knop aan te slaan en daarna de getallen te slepen op het werkblad. 

Een ENTER volstaat om de gesleepte selectie in het tekstvak te plaatsen. 

 

De belangrijkste functies zijn de volgende: 

=MAX( bereik ) levert het grootste getal uit een bereik cellen. 

=MIN( bereik ) levert het kleinste getal uit een bereik cellen. 

=GEMIDDELDE( bereik ) levert het rekenkundige gemiddelde van een bereik cellen. 

=AANTAL( bereik ) telt het aantal cellen dat getallen bevat 

=AANTAL.ALS( bereik ; voorwaarde ) telt het aantal waarden dat aan een bepaalde 

voorwaarde voldoen (voorwaarde: kan een getal, een expressie,… zijn) 

=MODUS( bereik ) levert de waarde die het meest voorkomt in een reeks waarden 

=MEDIAAN( bereik ) levert de mediaan (het midden) van een reeks waarden 

=VAR( bereik ) bepaalt de variantie van een reeks waarden. De standaarddeviatie kan je 

berekenen door de vierkantswortel te nemen van de variantie 

=DEV.KWAD( bereik of getal ) bepaalt de som van de kwadraten van de afwijking van de 

verschillende waarden t.o.v. het gemiddelde. Gedeeld door het totaal aantal gegevens levert 

dit de gemiddelde kwadratische afwijking of variantie 

=GEM.DEVIATIE( bereik of getal ) bepaalt het gemiddelde van de afwijking van de 

verschillende waarden t.o.v. het gemiddelde m.a.w. de Gemiddelde absolute afwijking 
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Relatieve en absolute adressering 
 

Relatieve adressering 

Standaard is de relatieve adressering ingesteld. In volgende voorbeelden wordt de relatieve 

adressering geïllustreerd: 

 

 

De inhoud van cel C1 

verwijst naar cel A1.  

Kopiëren we de inhoud 

van cel C1 naar cel C4, 

dan zien we dat de 

inhoud zich aanpast 

volgens de afstand 

tussen bron- en doelcel 

van de kopieeractie.  

De inhoud van cel C4 is 

immers A4 geworden.  

 

De totale omzet voor 

klant Pinsaert wordt 

berekend in cel E8. 

Vermits de totale omzet 

voor de andere klanten 

op analoge wijze wordt 

berekend kopiëren we 

de formule in cel E8 

naar het bereik E9:E11. 

Merk op dat de E-kolom 

gehandhaafd blijft maar 

de rij telkens met 1 

verhoogd: van 7 naar 

8, 9, 10 en 11. 

Bekijk nu de werking 

van de relatieve 

adressering. In het 
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bereik E9:E11 zijn, in 

de formule de 

kolommen behouden 

maar worden de rijen 

telkens met 1 

verhoogd. 

 

Op analoge wijze 

kunnen de 

omzettotalen per 

maand worden 

berekend: 

De totale omzet voor 

JAN wordt berekend in 

cel B12. 

Vermits de totale omzet 

voor de andere 

maanden en voor het 

hele kwartaal op 

analoge wijze wordt 

berekend kopiëren we 

de formule in cel B12 

naar het bereik 

C12:E12. 

Merk op dat de rij 12 

gehandhaafd blijft maar 
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de kolom telkens met 1 

verhoogd: van B naar 

C, D en E. 

Bekijk nu de werking 

van de relatieve 

adressering. In het 

bereik C12:E12 zijn, in 

de formule de rijen 

behouden maar worden 

de kolommen telkens 

met 1 verhoogd. 

 

 

In dit laatste voorbeeld 

wordt in cel B3 de som 

berekend van de 

getallen in cellen A1 en 

C1.  

We kopiëren de inhoud 

van cel B3 naar cel C5. 

Merk op dat de afstand 

nu twee rijen verder en 

1 kolom verder 

aangeeft.  

In het resultaat zien we 

de werking van de 

relatieve adressering: 

in de formule werken 

we met rij (1+2=)3 en 

kolommen (A+1=)B en 

(C+1=)D  
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Absolute adressering 

Indien het celadres in geen geval mag wijzigen gebruiken we in de formule een absolute 

adressering. In dit geval plaatsen we een $-teken voor kolom en/of rij-aanduiding die niet 

mogen wijzigen. 

 

Deze toepassing wordt uitgebreid met de berekening in € van deze omzetgegevens. 

 

In cel B16 wordt de omzetwaarde berekend (omzethoeveelheid x prijs) met de formule 

=B7*D3. Vermits de omzethoeveelheid wijzigt, per klant en per maand, is een relatieve 

adressering hier vereist. De prijs echter blijft ongewijzigd in cel D3 staan. Een absolute 
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adressering is hier vereist. De formule wordt dus =B7*$D$3. Nu kunnen we deze formule 

kopiëren naar alle overige cellen van deze tabel. 
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5. Gegevens, cellen, rijen en kolommen 
 

Verplaatsen, kopiëren, plakken en wissen 

Deze bewerkingen hebben betrekking op de inhoud van een werkblad. De werkwijze is 

dezelfde voor een groep cellen als voor een individuele cel. 

 

Verplaatsen 

Dit kan met de muis of met de opdracht knippen en plakken. 

Met de muis 

 

Je selecteert een cel of een groep cellen.  

Je plaatst de muisaanwijzer op een van de randen van het geselecteerde blok (zodat deze in 

een pijl verandert).  

Je sleept de selectie naar de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied. (=het doelgebied 

voor gegevens die m.b.v. het klembord zijn geknipt). De bestaande gegevens in het 

plakgebied worden nu automatisch vervangen. 

 

met de opdracht knippen en plakken 

Je selecteert een cel of een groep cellen  

Je klikt op het menu bewerken, de optie knippen. De cellen worden omrand door een 

bewegende stippellijn.  

Je klikt de cel aan vanaf waar de geselecteerde cellen verplaatst (geplakt) moeten worden.  
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Daar kies je voor de opdracht plakken uit het menu bewerken, of uit het snelmenu (door met 

de rechtermuisknop te klikken IN de selectie). Deze opdrachten kunnen eveneens uitgevoerd  

worden met de knoppen knippen en plakken.    

   

Kopiëren 

Met de opdracht kopiëren en plakken 

Je selecteert een cel of een groep cellen.  

Je klikt op het menu bewerken, de optie kopiëren. De cellen worden omrand door een 

bewegende stippellijn.  

Je klikt de cel aan vanaf waar de eerder geselecteerde cellen gekopieerd (geplakt) moeten 

worden.  

Daar kies je voor de opdracht plakken uit het menu bewerken. De cellen blijven op hun 

oorspronkelijke locaties en worden gekopieerd op de plaats die je hebt aangeduid. 

Deze opdrachten kunnen eveneens uitgevoerd worden met de knoppen kopiëren en plakken. 
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Rijen en kolommen invoegen en verwijderen 

 

Rijen en kolommen verwijderen 

Als je een of meer rijen of kolommen wilt verwijderen, ga je als volgt te werk: 

Selecteer de rij(en) of de kolom(men) door te klikken op de betreffende rij- of kolomkoppen 

(respectievelijk rijnummer, kolomletter). Let erop dat de muisaanwijzer niet verandert, want 

dan verbreed je de rij of kolom.  

Geef de menu-opdracht Bewerken, verwijderen. 

 

Dit verwijderen kan verschillende gevolgen hebben: 

Automatisch worden onderliggende rijen of rechtsgelegen kolommen verschoven.  

Alle formules en bereiken worden automatisch aangepast aan de verwijdering.  

Formules die verwijzingen naar verwijderde cellen bevatten, krijgen de foutwaarde #VERW!. 

Deze foutwaarde betekent dat de formule een ongeldige verwijzing bevat. 

  

Rijen en kolommen invoegen 

Als je een of meer rijen of kolommen wilt invoegen, ga je als volgt te werk: 

Selecteer de rij(en) of de kolom(men) waarvoor je rijen of kolommen wilt invoegen: gebruik 

hiervoor terug rijnummers of kolomletters.  

 

Geef de menuopdracht Invoegen, Rijen of kolommen. 

Het invoegen kan verschillende gevolgen hebben: 

Automatisch worden onderliggende rijen of rechtsgelegen kolommen opgeschoven.  

Alle formules en bereiken worden automatisch aangepast. 

 

Kolombreedte en rijhoogte aanpassen 

Dit doe je door helemaal bovenaan of rechts tussen 2 kolommen of rijen te gaan staan zodat 

je een dubbele pijl krijgt te zien. Vervolgens kan je door te slepen de grootte wijzigen. 
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Module 4: Opmaken en afdrukken 
 

Opmaak van cellen 

De lint Opmaak (START Tab) 

Een groot aantal opmaakkenmerken kun je instellen in de tabblad start: 'Opmaak'. 

Opmaak ziet er zo uit: 

 

Betekenis der onderdelen 

 lettertype 

 puntgrootte  percentnotatie 

 vet (T)  kommanotatie 

 cursief (T)  méér decimalen 

 onderlijnen (T)  minder decimalen 

 links uitlijnen (T)  inspringing verkleinen 

 centreren (T)  inspringing vergroten 

 rechts uitlijnen (T) 
 
werkbalk randopmaak 

 

samenvoegen en 

centreren  opvulkleur 

 valutanotatie 
 
tekstkleur 

 

De rubrieken Lettertype, Puntgrootte, Vet, Cursief, Onderlijnen, Links uitlijnen, Centreren, 

Rechts uitlijnen behoeven wellicht geen verdere uitleg. Je selecteert de cellen waarvoor je de  
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opmaak wil instellen en klikt het gewenste knopje aan. De knoppen aangeduid met (T) zijn alle 

'toggle keys'. Dit wil zeggen dat je ze afwisselend activeert en uitschakelt door te klikken. 

 

Uitlijning 

 

 

Tekstconfiguratie:  

terugloop: tekst wordt 

over meerdere regels 

geschreven indien de 

kolombreedte te klein 

is. Je kan ook zelf 

bepalen wanneer een 

nieuwe regel wordt 

genomen met 

ALT+ENTER.  

tekst passend maken: 

de lettergrootte wordt 

verkleind zodat de 

tekst in de kolom past.  

cellen samenvoegen: 

de geselecteerde 

cellen worden 

samengevoegd. Je 

verwijst naar de 

selectie met het adres 

van de cel linksboven.  

'Tekstuitlijning' en 

'Stand' zijn wellicht 

zondermeer duidelijk. 

 

Opmerking: met de eigenschap 'Terugloop' kan je tekst in één cel over meerdere regels 

schikken. Met Bewerken, Doorvoeren, Uitvullen kan je tekst uit één cel over meerdere cellen 

en/of regels laten verdelen. Neem bijvoorbeeld de helptekst bij de knop 'Opmaak kopiëren' en 
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verdeel deze over de kolommen A Tot C vanaf rij 10. Je wijst de knop aan terwijl je SHIFT/F1 

indrukt; je plaats de tekst dan op het klembord ... 

Werkwijze: typ de tekst in een cel. Selecteer het bereik waarover de tekst moet verdeeld 

worden. Kies Bewerken, Doorvoeren, Uitvullen. Is het aantal rijen van de selectie te klein dan 

volgt de melding: 'Tekst zal onder het bereik doorlopen'. 

 

 

 

Opmaakkenmerken van een cel opvragen 

Verwijderen celopmaak 

Er zijn twee mogelijkheden:  

 

De menukeuze Bewerken, Wissen bied je volgende keuzen: Alles, Opmaak, Inhoud, 

Opmerkingen. Je kan dus de opmaak van een cel wissen en de inhoud behouden.  

je klik je een niet-opgemaakte cel aan gevolgd door  (opmaak kopiëren/plakken) op de 

standaard werkbalk gevolgd door de bedoelde cel(len).  

 

Afdrukken 

 

Het afdrukken van een werkblad wordt grotendeels bepaald door Windows, omdat daar de 

printer wordt geïnstalleerd. Hieronder bespreken we hoe je de specifieke afdrukinstellingen van 

Excel m.b.v. verschillende dialoogvensters bepaalt. 
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Afdrukinstellingen 

Alle afdrukinstellingen vindt je onder het menu Bestand, Afdrukken.  

 

 

In het vak printer kan je de printer selecteren (die reeds onder Windows moet geïnstalleerd 

zijn). De instellingen van de gekozen printer kan je echter wijzigen met de knop 

Eigenschappen.  

In het vak Afdrukken vul je in of je een selectie, de geselecteerde werkbladen, of de ganse 

werkmap (alle tabbladen samen) wilt afdrukken.  

In het vak Afdrukbereik kan je opgeven of je alles of bepaalde pagina’s wilt afdrukken.  
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In het vak Aantal kan je opgeven hoeveel afdrukken je wilt en of deze moeten worden 

gesorteerd. 

  

Pagina-instelling 

Meer afdrukinstellingen kan je instellen in het volgende dialoogvenster Pagina-instelling, dat je 

opent met het menu Bestand. In dit dialoogvenster vind je een aantal knoppen waarmee 

andere dialoogvensters kunnen geopend worden. Het vereist wel enige oefening om inzicht te 

krijgen in de geneste structuur van de verschillende dialoogvensters. 

  

 Tabblad Pagina 

Hierin bepaal je de instellingen voor de hele pagina. 

 

Met het vak stand stel je in of je de pagina staand (portrait) of liggend (landscape) afdrukt.  

Het vak schaal laat o.a. toe om de afdrukgrootte te verkleinen of vergroten tot een gewenst 

percentage. Dit heeft verder geen invloed op de gewone schermweergave.  

De keuzelijst Papierformaat bevat een aantal voorgedefineerde papierformaten.  
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In de keuzelijst Afdrukkwaliteit kan je bepalen of die al dan niet: hoog, laag, gemiddeld of 

concept moet zijn.  

Je laat in het vak paginanummering starten de optie auto staan, ingeval je de pagina’s wilt 

nummeren vanaf pagina 1. 

  

Tabblad Marges 

In het tabblad Marges stel je de marges van de pagina en de positie van de kop- en 

voetteksten in. 

 

De marges wijzig je door de gewenste waarden in de tekstvakken te tikken of door de knoppen 

met de pijlpunten rechts van de tekstvakken aan te klikken tot de gewenste grootte. Vaak is 

het eenvoudiger om de marges met de muis te wijzigen door te klikken op de knop 

Afdrukvoorbeeld. 
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Tabblad Koptekst/voettekst 

Kop- en voetteksten zijn handig als je het werkblad extra informatie wilt meegeven. Vaak 

worden bovenaan de afgedrukte pagina een koptekst met een titel (doorgaans de naam van 

het werkblad) en een datum geplaatst. Voetteksten bevatten gewoonlijk het paginanummer en 

soms de naam van het afgedrukte bestand. 

 

Excel bevat een aantal standaard kop- en voetteksten. Deze selecteer je met respectievelijk de 

vervolgkeuzelijsten Koptekst en Voettekst. Je kan daarentegen ook zelf een kop- of voettekst 

definiëren. Daarvoor klik je op de knop Aangepaste koptekst of -voettekst. 

Elke kop- en voettekst kan uit drie delen bestaan: één links uitgelijnd, één gecentreerd en één 

rechts uitgelijnd. Elk deel heeft een eigen tekstvak. 

Daarin kan je met een aantal voorgedefineerde codes werken, maar je kan ook kiezen uit de 

volgende knoppen: 
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knop code resultaat 

1 geen  de opmaak van de tekst aanpassen 

2 &[pagina] voegt een paginanummer in op de plaats waar de 

cursor staat. 

3 &[pagina’s] voegt het totaal aantal pagina’s in  

4 &[datum] voegt de systeemdatum in 

5 &[tijd] voegt de systeemtijd in  

6 &[bestand] voegt de bestandsnaam in van de actieve werkmap 

7 &[werkblad] voegt de naam in van het actieve werkblad (tabblad) 
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Tabblad Blad 

Het tabblad Blad laat o.a. toe om te bepalen of je de celrasterlijnen, de rij- en kolomkoppen en 

notities afdrukt.  

 

 

In het vak afdrukbereik selecteer je het af te drukken werkbladbereik door in het vak te 

klikken en vervolgens over de gebieden te slepen die je wilt afdrukken. 

Met de knop Dialoogvenster samenvouwen, rechts van dit vak kan je het dialoogvenster 

tijdelijk verplaatsen zodat je het bereik kunt opgeven door cellen in het werkblad te selecteren. 

Wanneer je hiermee klaar bent, klik je nogmaals op deze knop om opnieuw het volledige 

dialoogvenster weer te geven.  

In het vak titels afdrukken bepaal je of je dezelfde kolommen of rijen als titels op elke pagina 

van een afgedrukt werkblad wilt afdrukken. Schakel het selectievakje Rijen boven ieder blad in 

als je specifieke rijen als horizontale titel voor elke pagina wilt afdrukken. Schakel het 

selectievakje kolommen links van ieder blad in als je verticale titels op elke pagina wilt 

afdrukken. Vervolgens selecteer je op het werkblad de gewenste cel of cellen in de 

titelkolommen of –rijen.  
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6. Grafieken 
Werkbladgegevens kunnen worden weergegeven in een grafiek. Grafieken worden gekoppeld 

aan de werkbladgegevens waarop deze zijn gebaseerd, zodat grafieken automatisch worden 

bijgewerkt wanneer je de werkbladgegevens wijzigt. 

Een grafiek maken  
Voorbeeld: in de toepassing van de omzet willen we de omzet in hoeveelheden van klant 

Kwebbel over de drie maanden grafisch voorstellen. 

Selecteer in het werkblad 'omzet' het bereik dat grafisch moet worden voorgesteld. Wanneer je 

de kolom- en rijlabels in de grafiek wilt weergeven, neem je in de selectie ook de cellen met de 

labels op. 

 

Kies voor het Tablad: Invoegen in het lint. 

Vervolgens kies je de layout voor je Grafiek. 
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Via de tabbladen voeren we passende titels in, selecteren de gewenste rasterlijnen, schakelen 

de legenda uit en kunnen de gegevens op de balken plaatsen of het voorgestelde bereik in 

tabelvorm onder de grafiek weergeven. 

 

 

Het grafiekblad wordt automatisch toegevoegd in de werkmap. 
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Een grafiek wijzigen  

 

 

Selecteer de grafiek en open het menu 'Grafiek’. 

Met de keuze 'Gegevens toevoegen' kan je deze grafiek uitbreiden. Willen we bijvoorbeeld de 

omzetcijfers van klant Verbeke in diezelfde grafiek voorstellen dan voegen we volgend bereik 

toe: 

 

Na aanpassing van de grafiektitel verkrijgen we volgend resultaat:  
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Plaats je de muiswijzer op één van de balken dan verschijnt een informatiekader met de naam 

en de waarde van het voorgestelde gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 


