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Inhoud training Excel Specialist 
 

 
Functies als, afronden en geheel 
 
 De functie ALS (ook tegen foutmeldingen) 
 De functies AFRONDING en GEHEEL 
 De functie ALS met de operatoren EN en OF 
 Geneste ALS-functie 

 
Speciale bewerkingen 

 
 Voorwaardelijke opmaak 
 Selecteren en Plakken speciaal 
 Namen geven en gebruiken 
 Hele kolom of rij als bereik aangeven 

 
Functies voor datum/tijd en tekst 
 
 Rekenen met datum en tijd (ook negatieve tijd) 
 Functies voor tekst 
 De functie AANTALARG 
 
Sorteren, filteren en subtotalen 
 
 Werkblad als database 
 Filteren en de functie SUBTOTAAL (ook groeperen van subtotalen) 
 Duplicaten verwijderen 
 Uitgebreide sorteermogelijkheden en filters 
 
Databasefuncties 
 
 De functies SOM.ALS, GEMIDDELDE.ALS en AANTAL.ALS 
 Databasefuncties DBAANTAL, DBSOM en DBGEMIDDELDE 

 
Tabellen, draaitabellen en draaigrafieken  
 
 Tabel maken 
 Tabel opmaken 
 Tabel converteren en aanpassen 
 Draaitabellen (incl. sub- en eindtotalen, volgorde en vernieuwen) 
 Veldinstellingen wijzigen 
 Gegevens groeperen 
 Draaigrafiek 
 Gegevens uit- en samenvouwen 
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 Berekend veld 
 Berekening uitvoeren met gegevens uit een draaitabel 
 
Zoekfuncties en valideren 
 
 De functies ZOEKEN, VERT.ZOEKEN en HORIZ.ZOEKEN 
 De functie INDIRECT 
 De functies VIND.ALLES, LENGTE, LINKS en RECHTS 
 Gegevens valideren (ook met invoerbericht en/of foutmelding) 
 Validatieregels opzoeken en verwijderen 
 Meerkeuzelijst maken 
 Zoeken naar de laatst ingevulde waarde 
 Rente uitrekenen met de functie TW 
 Doelzoeken 
 Scenario’s 
 
Sjablonen en formulieren 
 
 Kant-en-klare sjablonen gebruiken 
 Sjablonen zelf maken 
 Werkblad beveiligen 
 Formulieren 
 Besturingselementen: selectievakje en keuzelijst 
 Hyperlinks gebruiken 
 Werkmap beveiligen 
 
(Power) Query’s voor het beheer van grote hoeveelheden data 
 
 Query’s en verbindingen (ook gegevens uit andere bronnen dan Excel gebruiken) 
 Query-editor 
 Query’s samenvoegen 
 Query op basis van de inhoud van een map 
 
Macro’s en VBA 

 
 Macro's opnemen en starten 
 Relatieve en absolute verwijzing tijdens macro-opname 
 Macro's in andere werkmappen gebruiken 
 Macro toewijzen aan een knop op de werkbalk Snelle toegang 
 Macro's en sjablonen 
 Macro's en besturingselementen 
 De Visual Basic Editor 
 
 


