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Learning Block

• Schakelen tussen Offline en Online
• Opties toevoegen aan werkbalk Snelle toegang
• Gegevens invoeren, bewerken.
• Gegevens selecteren
• Nieuwe werkmap maken

• Online en Offline werken 
• Excel afsluiten
• Schakelen tussen Offline en Online
• Aanpassing werkbalk Snelle toegang
• Gegevens invoeren, bewerken en formules maken
• Gegevens verplaatsen
• Gegevens selecteren
• Een nieuwe werkmap maken
• Kolommen en rijen aanpassen
• Kolommen en rijen toevoegen
• De statusbalk aanpassen
• Vensteropbouw

• De helpfunctie van Microsoft
• De standaardlocatie aanpassen
• Ga naar optie toepassen
• Gegevens importeren in Excel
• Gegevens kopiëren en plakken binnen een werkmap
• Gegevens uit een andere werkmap toevoegen
• Klembord
• Kolommen en rijen verbergen
• Map maken
• Mappen weergeven
• Navigeren in een werkblad
• Niet opgeslagen werkmap herstellen
• Schakelen tussen twee werkmappen
• Titels blokkeren/opheffen

• Kolommen en rijen bewerken
• Weergaven in- en uitzoomen
• Werkbladnaam wijzigen
• Werkmap openen
• Werkmap opslaan
• Werkmap sluiten

• Weergaven en in- en uitzoomen aanpassen
• Werkbladkleur wijzigen
• Werkblad verbergen
• Werkbladnaam wijzigen
• Werkmap openen
• Werkmap opslaan
• Werkmap sluiten

• Vensters splitsen en opheffen
• Verborgen rijen of kolommen weergeven
• Vertrouwde locaties
• Werkblad kopiëren
• Werkblad opslaan als PDF
• Werkblad verplaatsen naar andere werkmap
• Werkbladen verbergen en zichtbaar maken
• Werkmap delen
• Werkmap opslaan met een andere naam
• Werkmap verzenden via e-mail
• Werkmapeigenschappen
• Zoeken en vervangen
• Zoeken in werkbladen naar waarden of formules

Titel en omschrijving

Intro Excel 365

In dit Learning Block leer je de basisvaardigheden van Excel online en offline.

Doelstelling:
• Inzicht in online en offline werken met Excel

Basisvaardigheden in Excel online en offline 

In dit Learning Block wordt de basiskennis en het werken met Excel 365 geïnstrueerd.
Denk hierbij aan het navigeren binnen de werkbladen en -mappen de data-invoer en
opslaan van werkmappen en het invoeren van data, schakelen tussen Online en Offline,
het opslaan en delen van werkmappen.

Doelstellingen:
• Inzicht in opbouw vensters van Excel
• Het verschil tussen Offline en Online werken
• Hoe gegevens ingevoerd worden
• Het verschil tussen een werkblad en een werkmap
• Waarom werkbladen worden aangepast

Vaardigheden in Excel voor de beroepspraktijk

Binnen de beroepspraktijk is door komst van Microsoft 365 en de opslagdienst OneDrive 
een nieuwe manier van werken ontstaan. Dit Learning Block zie je hoe. Je bepaalt of je online 
en offline werkt, bestanden deelt met anderen en op welk apparaat je de app gebruikt.
Al deze vaardigheden spelen binnen de 21e-eeuwse vaardigheden een grote rol.

Doelstellingen:
• Inzicht in de bundel van Microsoft 365
• Weten wat werken in de cloud betekent
• Het doel van delen van Excel mappen met anderen
• Het doel en nut van goed navigeren in werkbladen van Excel 
• Het doel en nut van importeren van gegevens in Excel
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Formules in Excel

In dit Learning Block leer je hoe formules worden opgebouwd. Formules zijn een
examenonderdeel bij de praktijkexamens van Ecdl, SPL, Miscrosoft Excel Specialist en
Associatie. De simulaties die bij dit Learning Block horen zijn dan ook een goede
examentraining.

Doelstellingen:
• Opbouw van de formules in Excel
• Herkennen van foutwaarden in formules
• Rekenvolgorde in Excel
• Operatoren bij formules
• Doel van info labels en opdrachtknoppen bij Excel

Formules van Excel in de beroepspraktijk

In dit Learning Block is het thema De administratie gekozen om met voorbeelden uit de
beroepspraktijk te laten zien hoe je de formules en gegevens in werkbladen kunt
optimaliseren. Veel van de opties die in dit Learning Block worden besproken zijn
verplichte examenstof bij de examens van Ecdl, SPL en Microsoft 365 Specialist.
De simulaties die bij dit Learning Block horen, zijn dan ook een goede
examentraining.

Doelstellingen:
• Wat het doel is van een absolute celverwijzing
• Waarvoor je celnamen toepast
• Waarvoor een voorwaardelijke opmaak wordt gebruikt
• Waarom je werkbladen groepeert
• Waarvoor een sjabloon wordt gebruikt

Opmaak basisvaardigheden in Excel 

In dit Learning Block is het thema Het secretariaat gekozen om met verschillende
voorbeelden uit de beroepspraktijk te laten zien hoe je de formules en gegevens in
werkbladen kunt optimaliseren en goed presenteren. Veel van de opties die in dit Learning 
Block worden besproken zijn verplichte examenstof bij de examens van SPL en Microsoft 
Excel 365 Specialist. De simulaties die bij dit Learning Block horen, zijn dan ook een goede 
examentraining.

Doelstellingen:
• Wat het doel van een goed opgezet werkblad
• Voordelen van een voorblad
• Opties die opmaak mogelijk maken benoemen
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• Automatische reeksen
• Autosom
• Snel aanvullen
• Formules controleren op fouten
• Formules invoeren
• Formules weergeven
• Foutwaarden herkennen
• Handmatige interval maken
• Rekenkundige operatoren gebruiken
• Vulgreep gebruiken

• Aangepaste celnotatie instellen
• Celnamen maken
• Celnamen beheren
• Celnotaties toepassen
• Relatieve, absolute en gemengde celverwijzingen 
 aanbrengen
• Sjabloon gebruiken
• Celverwijzing naar andere werkmap

• Afdrukken
• Afbeeldingen invoegen
• Celinhoud uitlijnen
• Foto’s bewerken
• Handschrift naar wiskunde
• Opmaak kopiëren
• Basisopmaak groep Lettertype
• Basisopmaak groep Uitlijning
• Opmaak van cellen
• Pen gebruiken
• Pictogrammen invoegen

• Voorwaardelijke opmaak instellen
• Werkbladen groeperen
• Werkmap opslaan als sjabloon en gebruiken als
 sjabloon

• Samenvoegen en centreren
• Tekst uitlijnen
• Vormen invoegen
• Vormen opmaken
• WordArt gebruiken
• Tekstvakken maken
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• Autocorrectie uitvoeren
• Celinhoud uitlijnen
• Celstijlen gebruiken
• Gegevensvalidatie toepassen
• Hyperlinks naar een werkblad maken
• Keuzelijsten maken
• Kop- en voetteksten maken

• Celstijlen beheren
• Celstijlen maken
• Online sjablonen bewerken
• Sjablonen beheren
• Sjablonen maken en gebruiken
• Sjablonen wijzigen
• Celstijlen opslaan en samenvoegen
• Thema´s gebruiken en aanpassen

• AANTAL
• AANTALARG
• AFRONDEN
• ALS
• Celnamen gebruiken in functies
• DATUM
• GEMIDDELDE
• MAX

• Pagina-indeling wijzigen
• Plakken speciaal toepassen
• Spellingscontrole uitvoeren
• Tekst inspringen in een cel
• Thema gebruiken

• MIN
• SOM
• HOOFDLETTERS,
• KLEINE LETTERS
• SPATIES.WISSEN,
• TEKST.SAMENVOEGEN
• VANDAAG
• TRANSPONEREN

Opmaak in de beroepspraktijk

In dit Learning Block leer je hoe je werkbladen een professionele opmaak kunt geven maar 
ook hoe je efficiënter kunt werken met keuzelijsten, validatieregels en hyperlinks. Maar ook 
hoe je de gegevens efficiënt invoert en afdrukt. Veel van de opties die in dit Learning Block 
worden besproken zijn verplichte examenstof bij de examens van Ecdl, SPL en Microsoft 
Excel 365 Specialist. De simulaties die bij dit Learning Block horen, zijn dan ook een goede 
examentraining.

Doelstellingen:
• Weet je wat celstijlen zijn
• Weet je wat hyperlinks zijn
• Weet je waarvoor je keuzelijsten kunt gebruiken
• Waarvoor je gegevensvalidatie kunt gebruiken
• Hoe je een werkblad professioneel moet opmaken
• Het nut van een spellingscontrole

Sjablonen, celstijlen en thema’s 

In dit Learning Block leer je hoe je Sjablonen, Celstijlen en Thema´s kunt maken en
gebruiken. Veel van de opties die in dit Learning Block worden besproken zijn verplichte
examenstof bij de examens van Ecdl, SPL en Microsoft 365 Specialist. De simulaties die bij dit 
Learning Block horen, zijn dan ook een goede examentraining.

Doelstelling:
• Het maken en gebruiken van sjablonen, celstijlen en thema’s

Basisfuncties in Excel

Bij dit Learning Block leer je hoe je functies gebruikt in een formule. Alle functies
die in dit Learning Block worden besproken komen in de praktijkexamens van Ecdl, SPL, 
Microsoft Excel 365 Specialist aan de orde. De simulaties die bij dit Learning Block horen zijn 
dan ook een goede examentraining.

Doelstellingen:
• Weet je wat functies zijn
• Weet je hoe de syntaxis van een functie is opgebouwd
• Weet je welke operatoren gebruikt worden bij een functie
• Weet je wat de functiebibliotheek is
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Functies in de beroepspraktijk

Bij dit Learning Block leer je hoe je functies kunt nesten in andere functies en data kunt
analyseren en optimaliseren.  Ook worden de nieuwe functies zoals ALS.VOORWAARDEN
en SCHAKELEN geïnstrueerd. 

Doelstellingen:
• Je weet je hoe functies worden opgebouwd
• Je weet welke methoden je kunt gebruiken om een functie in te voeren
• Je weet hoe je een functie binnen een functie kunt gebruiken

Grafieken basisvaardigheden

Bij dit Learning Block is leer je hoe je eenvoudige grafieken maakt. Alle opties die in dit 
Learning Block worden besproken zijn verplichte examenstof bij de examens van Ecdl, SPL en 
Microsoft Excel 365 Specialist. De simulaties die bij dit Learning Block horen zijn dan ook een 
goede examentraining.

Doelstellingen:
• Weet je wat het doel en nut van grafieken zijn
• Kun je verschillende soorten grafieken herkennen
• Kun je grafiekonderdelen benoemen
• Weet je op welke manieren je een grafiek kunt maken

Grafieken in Excel in de beroepspraktijk 

In dit Learning Block is voor het thema CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) gekozen om
grafieken te maken. De grafiek is binnen de beroepspraktijk een onmisbare tool om data te 
visualiseren. Ook worden de onlangs toegevoegde nieuwe grafieken zoals Kaart, Trechter 
geïnstrueerd.

Doelstellingen:
• Weet je welk grafiektype je het best kunt gebruiken voor visualisering van de gegevens
• Weet je hoe een grafiek wordt opgebouwd
• De grafiektypen van Excel herkennen en benoemen
• De grafiekelementen van Excel benoemen
• Weet je hoe je extra grafiekelementen kunt toevoegen

• Aantal 
• Aantal.als 
• Aantallen.als 
• Aantal.lege.cellen 
• Aantalarg 
• Afronden naar beneden 
• Afronden naar boven
• Als 
• Als.voorwaarden
• Gemiddelde.als 
• Niet
• Stdv

• Gegevenslabels toevoegen
• Grafiek maken
• Grafiek opmaken
• Grafiekstijl toepassen
• Grafiektitel toevoegen
• Grafiek selecteren
• Grafiek verplaatsen naar ander werkblad
• Grafiektype wijzigen
• Sparklines toevoegen
• Sparklines wijzigen en verwijderen
• Titelassen toevoegen

• Elementen selecteren
• Astitel toevoegen
• Gecombineerde grafiek maken
• Gegevenslabels aan grafiek toevoegen en opmaken
• Gegevensreeks selecteren
• Gegevensreeks toevoegen
• Gegevensreeks wijzigen
• Grafiek elementen toevoegen
• Grafiek elementen opmaken
• Grafiek filteren
• Grafiek verplaatsen

• En
• OF 
• Max 
• Max.als.voorwaarden
• Mediaan
• Modus
• Min 
• Min.als.voorwaarden
• Schakelen
• Som 
• Som.als 
• Sommen.als 
• Tekst combineren
• Tekst.samenv
• Verwijzing functie naar ander werkblad

• Grafiektype wijzigen
• Kleuren van grafiek wijzigen

• Grafiekstijl en kleuren wijzigen
• Grafiektitel toevoegen
• Grafiektype wijzigen
• Kaart maken
• Kleuren van grafiek wijzigen
• Opmaak waarde-as wijzigen
• Secundaire as toevoegen
• Snelle indeling maken
• Trendlijn toevoegen
• Tweede as toevoegen 
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• VANDAAG
• DATUM
• WERKDAG
• NU
• DAG
• MAAND
• JAAR
• NETTO.WERKDAGEN
• Formules met datum en tijd
• Rekenen met datums

• Aangepast filter aanbrengen
• Excel-Tabel maken
• Filteren op meerdere kolommen
• Filteren op top 10
• Getalfilter
• Kolommen sorteren
• Slicer toevoegen
• Snelle analyse
• Subtotalen toevoegen
• Tabel een naam geven
• Tekstfilter

• DBSOM, DBMIN, DBMAX
• DBAANTALC, DBGEMIDDELDE
• Geavanceerd filter 
• Groeperen 
• Horizontaal zoeken
• Sorteren met lijsten
• Totalen en subtotalen toevoegen
• Transponeren

 
 

• Verticaal zoeken
• Zoeken met vector
• horizontaal zoeken
• Totalen en subtotalen transponeren
• Verticaal zoeken
• Zoeken met vector

Datum- en tijdfuncties 

In dit Learning Block leer je hoe met datum en tijd wordt gerekend. Voorbeelden zijn: datum 
in dienst, urenregistratie, verlofdagen, beoordelingen, jubilea, autorisaties. 

Doelstelling:
• Weet hoe je berekeningen maakt met datum en tijd

Sorteren basisvaardigheden

Bij dit Learning Block leer je met voorbeelden uit de beroepspraktijk hoe je gegevens in 
werkbladen kunt sorteren, filteren en analyseren. Veel van de opties die in dit Learning Block 
worden besproken zijn verplichte examenstof bij de examens van Ecdl, SPL en Microsoft
Excel 365 Specialist. De simulaties die bij dit Learning Block horen zijn dan ook een goede
examentraining.

Doelstellingen:
• Je weet je wat het nut is van sorteren
• Je weet je wat het nut is van filteren
• Je weet waarom je subtotalen toevoegt
• Je weet wat het voordeel is om een Exceltabel te gebruiken
• Je kunt de verschillende filters benoemen

Sorteren in de beroepspraktijk 

In dit Learning Block leer je hoe je gegevens sorteert, filtert, zoekt en subtotalen berekent.

Doelstellingen:
• Je weet je hoe je op verschillende manieren de gegevens kunt filteren
• Je weet dat er databasefuncties zijn om gegevens te filteren
• Je weet je de verschillende mogelijkheden om subtotalen te maken
• Je weet je hoe je gegevens kunt groeperen
• Je weet hoe je zoekfuncties kunt gebruiken in Excel
• Je weet wat transponeren betekent in Excel
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• Draaitabelstijl gebruiken
• Draaitabel sorteren
• Draaitabel wijzigen
• Draaigrafiek maken

• Draaitabelgegevens zichtbaar of onzichtbaar maken
• Draaitabelrapport maken
• Externe bronnen gebruiken
• Functies van waardenvelden gebruiken
• Gegevens vernieuwen
• Rapporten maken
• Slicers gebruiken Subtotalen weergeven/
 onzichtbaar maken  

• Functie NPER
• Functie TW
• Functie RENTE

• Oplosser 
• Scenario

• Aanbevolen draaitabel maken
• Draaitabel filteren

• Berekende velden toevoegen in een draaitabel
• Brongegevens wijzigen
• Draaitabel bijwerken/verversen
• Draaitabel filteren
• Draaitabelgegevens afzonderlijk bekijken
• Draaitabel groeperen
• Draaitabel maken
• Draaitabel transponeren

• Functie BET
• Functie DB
• Functie HW
• Functie Lin.afschr
• Functie maken

• Cellen een naam geven 
• Doelzoeken 
• Gegevenstabel 
• Voorspellingblad

Basisvaardigheden draaitabellen 

In dit Learning Block leer je hoe je met de optie aanbevolen draaitabellen hoe je gegevens 
overzichtelijk kunt samenvatten tot overzichtelijke informatie.

Doelstellingen:
• Weet je wat een draaitabel is
• Weet je waaraan een tabel moet voldoen die gebruikt wordt bij een draaitabel
• Wat de mogelijkheden zijn van de draaitabellen

Draaitabellen

In dit Learning Block leer je hoe je  gegevens kunt analyseren, samenvatten met
Draaitabellen.

Doelstellingen:
• Weet je wat een draaitabel is
• Weet je waaraan een tabel moet voldoen die gebruikt wordt bij een draaitabel
• Wat de geavanceerde mogelijkheden zijn van de draaitabellen

Financiële functies in Excel

In dit Learning Block leer je hoe je met de financiële functies renteberekeningen kunt maken 
en de waarden van investeringen kunt bepalen. Ook wordt het samenstellen van een functie 
geïnstrueerd.

Doelstellingen:
• Weet je waarvoor financiële functies worden gebruikt
• Weet je dat je functies kunt maken
• Weet je de voornaamste financiële functies te benoemen

Financiële functies van Excel in de beroepspraktijk

In dit Learning Block komen de opties aan de orde die gebruikt worden bij
‘wat als’-analyses. Voor het beantwoorden van dergelijke vragen worden verschillende 
vraagstukken vanuit diverse invalshoeken bekeken en scenario’s vergeleken om zo het
optimum te bepalen.

Doelstellingen:
• Weet je waarvoor gegevenstabellen worden gebruikt
• Weet je waarvoor de optie Scenario’s worden gebruikt
• Weet je waarvoor de optie Doelzoeken wordt gebruikt
• Weet je waarvoor de optie Oplosser wordt gebruikt
• Weet je waarvoor het Voorspellingblad wordt gebruikt
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Samenwerken

In dit Learning Block leer je hoe je samen een werkmappen kunt werken. Ook wordt het 
uitwisselen en insluiten van gegevens uit andere programma’s besproken.

Doelstellingen:
• Je weet waarom je werkmappen deelt
• Je weet hoe je kunt delen met OneDrive
• Je weet waarom je werkmappen vergelijkt
• Je weet wanneer plakken speciaal handig is

Macro’s 

In dit Learning Block leer je hoe je een macro kunt maken. Met een macro bijvoorbeeld kun 
je de app Excel automatisch opdrachten laten uitvoeren.

Doelstellingen:
• Weet je waarvoor je een macro gebruikt
• Weet je waarvoor VBA wordt gebruikt

Configureren van Excel 

In dit Learning Block worden de instellingen van Excel besproken. 

Doelstelling:
• Je weet hoe je Excel aan kunt passen aan je wensen

LB 23

Vanaf niveau 3
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Vanaf niveau 4
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LB 25

Vanaf niveau 4
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• Werkmappen delen 
• Werkmappen gebruiken binnen andere apps van  
 Office
• Gegevens kopiëren, koppelen en insluiten
• Gegevens van werkbladen samenvoegen

• Knop toevoegen 
• Maatregelingen treffen tegen virussen in macro’s 
• Macro bekijken in de vba-editor 
• Macro kopiëren macro opnemen macro opslaan

• Weergave in de vensters 
• Controle van taal 
• Opslaan op locaties 
• Taalprogramma’s

• Koppelingen maken, bijwerken en verbreken
• Werkbladen zichtbaar of onzichtbaar maken
• Werkmappen samenvoegen en vergelijken
• Wijzigingen bijhouden en accepteren
• Opmerkingen plaatsen
• Werkmappen en werkbladen beveiligen
• Gegevens importeren.

• Macro toewijzen aan een aangepaste knop op een  
 werkbalk macro uitvoeren 
• Macro wijzigen in de vba-editor 

• Geavanceerde opties 
• Aanpassen van het lint 
• Aanpassen van werkbalk Snelle toegang 
• Invoegtoepassingen beheren 
• Vertrouwenscentrum beheren


