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Les 1 blz. 39

1
2 Een werkmap bestaat uit verschillende werkbladen die bij elkaar horen.
3 =
4 IV 65.536
5 waar
6 niet waar (In het naamvak staat het celadres van de actieve cel.)
7 niet waar (U kunt tekst of getallen invoeren.)
8 (1) klikken met de muis in een andere cel, (2) de pijltjestoetsen van het toetsen-

bord gebruiken (al dan niet in combinatie met andere toetsen), (3) de naam van
een andere cel typen in het naamvak van de formulebalk.

Les 2 blz. 65

1 wijzigen
2 De vulgreep is het blokje rechtsonder in de actieve cel. Door te slepen met de

vulgreep kunt u Excel automatisch gegevens laten invoeren: een reeks getallen of
woorden.

3 de cellen B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 en B12
4 de cellen selecteren, klikken op Bewerken en daarna op Kopiëren, de eerste cel

activeren van de rij waar de gegevens moeten komen, klikken op Bewerken en
daarna op Plakken.

5 de letters A t/m Z

Les 3 blz. 87

1 *
2 niet waar (U kunt ook kleine letters gebruiken.)
3
4 waar
5 Als u een formule kopieert met relatieve celverwijzing, past Excel de formule aan

aan de kolom of rij waarin de formule komt te staan. Gebruikt u absolute celver-
wijzing, dan gebruikt Excel steeds hetzelfde getal uit de aangegeven cel.



Les 4 blz. 113

1 € 23.415,79
2 U moet de landinstellingen veranderen in Windows, achtereenvolgens via Start,

Instellingen, Configuratiescherm, Landinstellingen, tabblad Valuta en
Valutasymbool.

3 89%
4 Met de opmaak Valuta wordt alles rechts uitgelijnd. Met de opmaak Financieel

komen de valutatekens en de komma’s voor de decimalen recht onder elkaar te
staan.

5
6 getallen krijgen een punt tussen de duizendtallen

Les 5 blz. 141

1
2 niet waar (Het is precies andersom: getallen worden rechts en tekst wordt links

uitgelijnd.)
3 een functie in Excel waarmee u een werkblad automatisch kunt opmaken: u kiest

een opmaak van een voorbeeld en Excel past deze toe op uw werkblad.
4 U moet achtereenvolgens in Excel de cellen selecteren, klikken op Bewerken en

daarna op Kopiëren, Word starten en in Word klikken op Bewerken en daarna op
Plakken.

5 niet waar (Het werkblad wordt in Word een tabel waarmee u verder kunt werken.)

Les 6 blz. 169

1 Functie plakken
2 niet waar (INTEGER rondt een getal altijd naar beneden af.)
3 MAX(B4:B16) zoekt het grootste getal van de cellen B4:B16 en zet dit in de actie-

ve cel.
AANTAL(G4:G88) telt in hoeveel van de cellen G4:G88 een getal staat en zet dit
aantal in de actieve cel.
GEMIDDELDE(B8:H8) berekent het gemiddelde van de getallen in B8:H8 en zet de
uitkomst in de actieve cel.

4 Met Titels blokkeren ‘bevriest’ u de rijen met titels en koppen boven aan uw beeld-
scherm. Dat is handig als u op een werkblad met veel rijen de gegevens wilt bekij-
ken van de lagere rijen. 



Les 7 blz. 197

1 kolomdiagram
2
3 (1) grafiektype kiezen, (2) de gegevensbron opgeven (welke gegevens moeten in

de grafiek worden verwerkt), (3) in Grafiekopties het uiterlijk van de grafiek bepa-
len (o.a. de legenda en de titels van de grafiek en van de assen), (4) de plaats
opgeven waar de grafiek moet komen te staan.

4 niet waar (U kunt het grafiektype, de gegevens, het uiterlijk en de plaats van de
grafiek gemakkelijk achteraf wijzigen.)

5 Met Plakken wordt de grafiek een vast plaatje in Word. Met Plakken Speciaal blijft
er een koppeling bestaan tussen de grafiek in Word en de gegevens in Excel. Als u
de gegevens verandert, verandert de grafiek in Word vanzelf mee.

Les 8 blz. 221

1 U klikt achtereenvolgens op Bestand, Pagina-instelling, tabblad Pagina. Daar
kiest u Aanpassen aan:.

2 niet waar (Kop- en voetteksten staat boven resp. onder aan elke pagina.)
3 U klikt achtereenvolgens op Bestand, Pagina-instelling, tabblad Koptekst/voet-

tekst. Daar kiest u een koptekst uit een lijst of u klikt op Aangepaste koptekst...
en typt zelf een koptekst in.

4 U klikt op Beeld en vervolgens op Pagina-eindevoorbeeld. De grens tussen twee
pagina’s wordt aangegeven door blauwe stippellijnen.

5 niet waar (U kunt instellen of u rijnummers en kolomletters wilt afdrukken of
niet, op het tabblad Blad van het venster Pagina-instelling.)

6 niet waar (Rasterlijnen ziet u wel op het beeldscherm en niet op papier, tenzij u
instelt dat ze afgedrukt moeten worden.)


