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Inleiding

Excel is een elektronisch rekenblad. Het programma laat toe om tabellen op te bouwen. 
Dit kunnen eenvoudige lijsten zijn zonder berekeningen (voorraad, adressenlijst...) 
maar het kunnen evenzeer tabellen zijn waarin allerlei berekeningen worden uitge-
voerd (financiële tabellen, rapporten, boekhouding...). Het programma laat niet alleen 
toe om eenvoudige wiskundige bewerkingen uit te voeren, het bevat ook een groot 
aantal voorgeprogrammeerde functies uit verschillende categorieën. Zo zijn er zoek-
functies die toelaten om gegevens op te zoeken (zoek de productcode en/of prijs in een 
lijst van producten als de naam van het product wordt ingevoerd), logische functies 
die ervoor zorgen dat de inhoud van een bepaalde cel afhangt van de inhoud van een 
andere cel (zo moet in een bepaalde cel ‘geslaagd’ staan als in een andere cel een getal 
groter of gelijk aan 10 staat; en moet er ‘niet geslaagd’ staan als in de andere cel een 
cijfer kleiner dan 10 staat), financiële functies (die toelaten om een afschrijving of de 
maandelijkse last voor het aflossen van een lening te berekenen), statistische functies 
(die toelaten om het gemiddelde of de standaarddeviatie van gegevens te bepalen) 
enzovoort.

Het programma biedt heel wat opmaakmogelijkheden om tabellen aanschouwelijk 
weer te geven (door gebruik te maken van kleuren, lettertypen, randen...). Uiteraard 
kan je van cijfergegevens ook aangepaste grafieken maken.

Daarnaast voorziet het programma in allerlei mogelijkheden om een foutieve invoer 
tegen te gaan. Zo kan je vermijden dat in bepaalde cellen gegevens worden ingevoerd. 
Of kan je instellen dat in bepaalde cellen enkel cijfers (of enkel cijfers kleiner dan 100) 
worden ingevoerd.

Vaak worden in een Excelbestand zeer veel gegevens ingevoerd. Het zoeken naar 
bepaalde gegevens om inzicht te krijgen in deze gegevens kan daardoor best lastig 
zijn. Het programma laat toe om eenvoudig gegevens terug te vinden en/of filters te 
plaatsen, zodat enkel gegevens die aan bepaalde criteria voldoen worden weergegeven.

Je kan Excel ook als een eenvoudige databank gebruiken.



1 Structuur van een 
Excelmap

Bovenaan in het programma Excel staat de titelbalk, met daarin in het midden de 
naam van het document. Als nog geen naam werd toegekend, zal Excel voor een be-
stand de voorlopige namen Map1, Map2 enzovoort toekennen. Links op de titelbalk 
staat de werkbalk Snelle toegang. Deze werkbalk bevat de icoontjes van veelgebruikte 
commando’s. Standaard staan er slechts drie icoontjes: Opslaan, Ongedaan maken en 
Herhalen. Je kan extra icoontjes toevoegen aan deze werkbalk of icoontjes verwijderen.

Onder de titelbalk staat het lint. Dit lint is opgebouwd uit de tabbladen: Start, Invoegen, 
Pagina-indeling, Formules, Gegevens, Controleren en Beeld.

Het tabblad dat actief is, kan je herkennen aan de lichtere kleur. In het voorbeeld is dit 
het tabblad Start.

Op elk tabblad staan icoontjes voor commando’s. Deze commando’s zijn gegroepeerd. 
Zo bevat het tabblad Start de groepen: Klembord, Lettertype, Uitlijning, Getal, Stijlen, 
Cellen en Bewerken.

Niet alle commando’s worden weergegeven. Wil je de extra commando’s uit een groep 
zien, dan klik je op het pijltje rechts van de groepsnaam.

Het volgende venster verschijnt. Dit venster bestaat uit zes tabbladen (Getal, Uitlij-
ning... Bescherming) en geeft toegang tot alle commando’s van de groep Lettertype.
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Onder het lint staat een balk met daarin het naamvak en de formulebalk. Daaronder zie 
je het rekenblad in de vorm van een rooster.
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Excel 2016 is een elektronisch rekenblad. Het bestaat uit verschillende bladen (maxi-
maal 256). Elk blad ziet eruit als een rooster: het is opgebouwd uit rijen (aangeduid 
met cijfers) en kolommen (aangeduid met letters). Zo ontstaat een rooster van cellen. 
Een cel is de snijding van een kolom met een rij en wordt aangeduid met de letter 
van de kolom, gevolgd door het nummer van de rij. In de volgende figuur is de cel D6 
geselecteerd. Dit is de cel in kolom D op rij 6. Deze selectie kan je op verschillende 
manieren zien: de rand van de cel is vetter, de kolom- en rijnaam lichten op en in het 
naamvak staat de naam van de cel.

Bladen (tot maximaal 256)     Kolom H

De kolommen zijn standaard aangeduid met letters: A, B, C...Y, Z, AA, AB... tot kolom 
XFD. In het totaal zijn er 16.384 kolommen. De rijen zijn genummerd van 1 tot en 
met 1.048.576. Een werkblad telt in totaal dus meer dan 17 miljard cellen (precies 
17.179.869.184 cellen).

Tik je iets in een cel, dan zal dit verschijnen in de formulebalk. Wil je wat je ingevoerd 
hebt wijzigen zonder alles opnieuw in te tikken dan kan je klikken in de formulebalk. 
De cursor verschijnt. Je kan deze cursor verplaatsen met de pijltjes op het cursoreiland 
op je klavier. Tekst kan je zonder meer tussenvoegen. Wissen kan met de Delete-toets 
of met de Backspace-toets.

manieren zien: de rand van de cel is vetter, de kolom- en rijnaam lichten op en in het manieren zien: de rand van de cel is vetter, de kolom- en rijnaam lichten op en in het 
naamvak staat de naam van de cel.naamvak staat de naam van de cel.
manieren zien: de rand van de cel is vetter, de kolom- en rijnaam lichten op en in het manieren zien: de rand van de cel is vetter, de kolom- en rijnaam lichten op en in het 
naamvak staat de naam van de cel.naamvak staat de naam van de cel.
manieren zien: de rand van de cel is vetter, de kolom- en rijnaam lichten op en in het manieren zien: de rand van de cel is vetter, de kolom- en rijnaam lichten op en in het 
naamvak staat de naam van de cel.naamvak staat de naam van de cel.



16  Excel 2016

Onderaan staan drie icoontjes om de weergave van het beeldscherm aan te passen: 
Normaal, Pagina-indeling en Pagina-eindevoorbeeld.

Onderaan rechts staat een zoomliniaal. Hiermee kan je het beeld op het scherm vergro-
ten of verkleinen. Het verschuiven van de zoomregelaar verandert niets aan een afdruk 
op papier. Je kan uitzoomen tot 10% of inzoomen tot 400%. In het midden van de 
zoomliniaal staat een verticaal streepje dat de 100%-waarde aangeeft.

Het volgende werkblad staat in Pagina-indeling.

Een Excelwerkmap telt maximaal 256 werkbladen. Deze worden standaard niet alle-
maal weergegeven. In het voorbeeld is maar één werkblad weergegeven. Met het 

Onderaan staan drie icoontjes Onderaan staan drie icoontjes om de weergave van het beeldscherm aan te passen: om de weergave van het beeldscherm aan te passen: 
Pagina-eindevoorbeeldPagina-eindevoorbeeld
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icoontje rechts van het laatste werkblad kan je een werkblad toevoegen. Uiteraard is 
dit een vrij omslachtige procedure als je op deze manier meerdere werkbladen wilt 
toevoegen (bv. 120: voor de 12 maanden gedurende een periode van 10 jaar).

In dat geval zal het eenvoudiger zijn om het aantal werkbladen in te stellen die in een 
volgende werkmap moeten verschijnen. Het volstaat om links te klikken op de Office-
knop  links bovenaan, om volgend venster te krijgen.

Als je links op  klikt, dan krijg je volgend venster.



18  Excel 2016

Bij de aangeduide optie kan je het aantal werkbladen instellen. Je kan in de dialoogbalk 
het aantal tikken, of het aangegeven aantal verhogen door  in te klikken op  om 
het aantal met één te verhogen of op  om het aantal met één te verlagen.

Het aantal werkbladen wijzigt niet in de geopende werkmap. In een nieuwe werkmap 
daarentegen zal het aantal werkbladen wel overeenkomen met het opgegeven aantal.


