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Excel 1 

	  Excel	  training	  voor	  beginners	  van	  1	  dag	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bestemd	  voor	  
	  
Medewerkers	  die	  Excel	  inzetten	  voor	  de	  verwerking	  van	  gegevens.	  
	  
Voorkennis:	  	  

-‐ Deelnemers	  hebben	  geen	  of	  zeer	  beperkt	  kennis	  van	  Excel	  
	  
Groepsgrootte	  
Maximaal	  8	  deelnemers	  met	  één	  trainer	  

Overzicht	  

• Een	  goede	  opmaak	  van	  getallen,	  tekst,	  tijd	  en	  datum	  verhoogt	  snelheid	  en	  effectiviteit	  
• Bestanden,	  werkbladen,	  kolommen	  en	  rijen	  goed	  te	  managen	  
• Een	  goede	  schermweergave	  is	  van	  essentieel	  belang	  
• Printproblemen	  in	  Excel	  behoren	  tot	  het	  verleden	  
• Kopiëren	  en	  plakken	  op	  verschillende	  manieren	  
• Eenvoudige	  functies	  meteen	  toepasbaar	  

Wat	  kun	  je	  verwachten?	  

Deze	  praktijkdag	  is	  bestemd	  voor	  medewerkers	  die	  het	  programma	  Excel	  niet	  of	  nauwelijks	  kennen	  
en	  er	  nog	  niet	  veel	  mee	  hebben	  gewerkt.	  Je	  weet	  wellicht	  hoe	  je	  gegevens	  moet	  invoeren,	  maar	  je	  
kennis	  is	  vooral	  passief.	  Op	  deze	  dag	  verandert	  deze	  passieve	  kennis	  in	  actie.	  Je	  leert	  het	  programma	  
(beter)	  kennen	  en	  ervaart	  de	  vele	  mogelijkheden	  die	  Excel	  te	  bieden	  heeft.	  

Je	  gaat	  aan	  de	  gang	  met	  de	  volgende	  onderwerpen:	  

• Werkbladen	  (invoegen,	  verwijderen,	  benoemen,	  verplaatsen	  en	  kopiëren)	  	  
• Kolommen	  en	  rijen:	  invoegen	  en	  verwijderen;	  aanpassen	  hoogte	  en	  breedte	  
• Notaties	  van	  getallen	  (decimalen,	  valuta,	  percentage,	  tijd,	  datums	  vanaf	  het	  jaar	  2000)	  	  
• Opmaak	  van	  getallen	  en	  tekst	  (vet,	  cursief,	  lettertypen,	  randlijnen	  en	  patronen,	  kopiëren)	  	  
• Reeksen/series	  creëren	  en	  selecties	  maken	  
• Berekeningen	  maken	  	  	  
• Eenvoudige	  formules	  bouwen	  en	  functies	  gebruiken	  	  
• Opbouw	  en	  controle	  van	  een	  werkblad	  	  
• Kopiëren	  van	  formules,	  relatief	  en	  absoluut	  adresseren	  	  
• Berekening	  over	  meerdere	  werkbladen	  	  
• Schermweergave	  aanpassen	  (zoomen,	  splitsen	  en	  titels	  blokkeren,	  printscherm)	  	  
• Werkbalk	  snelle	  toegang	  en	  bestanden	  openen	  en	  opslaan	  
• Afdrukken	  (selectie	  afdrukken,	  afdrukvoorbeeld,	  afdrukinstellingen	  bewaren)	  	  
• Pagina-‐instellingen	  wijzigen	  (marges,	  kop-‐	  en	  voettekst,	  werkbladinstellingen)	  	  
• Automatisch	  aanmaken	  van	  tabellen	  
• Koppelingen	  tussen	  Word	  en	  Excel	   	  
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Excel 2	  

	  Excel	  training	  voor	  licht	  gevorderden	  van	  1	  dag	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
Bestemd	  voor	  
	  
Medewerkers	  die	  Excel	  inzetten	  voor	  de	  verwerking	  van	  (financiële)	  gegevens	  en	  hun	  Excel	  kennis	  
willen	  uitbreiden.	  
	  
Voorkennis:	  	  

-‐ Deelnemers	  hebben	  al	  de	  nodige	  kennis	  van	  Excel	  
-‐ Deelnemers	  zijn	  in	  staat	  gegevens	  in	  te	  voeren	  in	  werkbladen	  en	  rekenmodellen	  die	  door	  

anderen	  zijn	  gemaakt	  
-‐ Deelnemers	  zijn	  in	  staat	  om	  zelf	  eenvoudige	  rekenmodellen	  op	  te	  zetten	  

	  
Groepsgrootte	  
Maximaal	  8	  deelnemers	  met	  één	  trainer	  

Overzicht	  

• Bestanden,	  werkbladen,	  kolommen	  en	  rijen	  goed	  te	  managen	  
• Printproblemen	  in	  Excel	  behoren	  tot	  het	  verleden	  
• Kopiëren	  en	  plakken	  op	  verschillende	  manieren	  
• Diverse	  functies	  meteen	  toepasbaar	  
• Nog	  beter	  presenteren	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  grafieken	  
• Eenvoudige	  sorteer-‐	  en	  filtermogelijkheden	  

Wat	  kun	  je	  verwachten?	  	  

Deze	  praktijkdag	  is	  bestemd	  voor	  medewerkers	  die	  het	  programma	  Excel	  enigszins	  kennen	  en	  er	  mee	  
werken.	  Je	  kent	  de	  meest	  elementaire	  functies	  en	  weet	  hoe	  je	  gegevens	  moet	  invoeren,	  maar	  je	  
kennis	  is	  nog	  wat	  passief.	  Op	  deze	  dag	  verandert	  deze	  passieve	  kennis	  in	  actie.	  Je	  leert	  het	  
programma	  veel	  beter	  kennen	  en	  ervaart	  de	  geweldige	  mogelijkheden	  die	  Excel	  te	  bieden	  heeft.	  

Je	  gaat	  aan	  de	  gang	  met	  de	  volgende	  onderwerpen:	  

• Diverse	  notaties	  van	  getallen	  (decimalen,	  valuta,	  percentage,	  tijd,	  datums)	  
• Tekstterugloop,	  samenvoegen	  en	  centreren	  van	  getallen	  
• Diverse	  formules	  bouwen	  en	  functies	  gebruiken	  	  
• Kopiëren	  van	  formules,	  relatief	  en	  absoluut	  adresseren	  	  
• Berekeningen	  maken	  en	  berekeningen	  over	  meerdere	  werkbladen	  	  
• Schermweergave	  aanpassen	  (zoomen,	  splitsen	  en	  titels	  blokkeren,	  printscherm)	  	  
• Werkbalk	  snelle	  toegang	  en	  bestanden	  openen	  en	  opslaan	  
• Afdrukken	  (selectie	  afdrukken,	  afdrukvoorbeeld,	  afdrukinstellingen	  bewaren)	  	  
• Pagina-‐instellingen	  wijzigen	  (marges,	  kop-‐	  en	  voettekst,	  werkbladinstellingen)	  	  
• Eenvoudige	  sorteer	  en	  filtermogelijkheden	  
• De	  diverse	  afrondingsmogelijkheden	  en	  de	  gevaren	  van	  het	  onjuist	  afronden	  
• Koppelingen	  tussen	  Word	  en	  Excel	  
• Het	  samenstellen	  en	  bewerken	  van	  grafieken	  
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Excel 3 	  

	  Excel	  training	  voor	  meer	  gevorderden	  van	  1	  dag	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Bestemd	  voor	  

Professionals	  die	  Excel	  inzetten	  voor	  de	  verwerking	  van	  (financiële)	  gegevens	  en	  die	  werken	  op	  een	  
afdeling	  Planning	  &	  Control,	  financiële	  administratie,	  salarisadministratie	  of	  een	  afdeling	  die	  veel	  
gegevens	  analyseert	  met	  Excel.	  

Voorkennis	  	  
-‐ Deelnemers	  beheersen	  de	  basiskennis	  van	  Excel	  volledig	  en	  willen	  hun	  kennis	  nog	  meer	  

uitbreiden	  
-‐ Deelnemers	  zijn	  in	  staat	  om	  zelf	  ingewikkelde	  rekenmodellen	  op	  te	  zetten	  

	  

Groepsgrootte	  
Maximaal	  8	  deelnemers	  met	  één	  trainer	  

Overzicht	  

Na	  deze	  dag	  :	  

• Weet	  je	  alles	  over	  sorteren	  en	  filteren	  van	  databases	  
• Leer	  je	  op	  een	  andere	  manier	  kijken	  naar	  de	  data	  subtotalen	  
• Ken	  je	  de	  basis	  mogelijkheden	  van	  draaitabellen	  en	  -‐grafieken	  
• Leer	  je	  de	  belangrijkste	  zoekfuncties	  en	  voorwaardelijke	  functies	  
• Kun	  je	  effectiever	  rapporteren	  en	  analyseren	  

Wat	  kun	  je	  verwachten?	  

Het	  programma	  Excel	  biedt	  een	  geweldige	  hoeveelheid	  aan	  mogelijkheden	  voor	  berekeningen	  in	  de	  
administratieve	  sfeer.	  Door	  een	  uitgekiende	  inzet	  kun	  je	  daarmee	  een	  zeer	  effectieve	  eigen	  tool	  
bouwen	  in	  een	  veel	  kortere	  tijd	  dan	  je	  tot	  nu	  toe	  voor	  mogelijk	  had	  gehouden.	  Deze	  training	  brengt	  
de	  kennis	  van	  de	  wat	  meer	  ervaren	  gebruikers	  naar	  een	  hoger	  niveau.	  

Je	  gaat	  aan	  de	  gang	  met	  de	  volgende	  onderwerpen	  

• Sorteren	  van	  databases	  in	  Excel	  met	  eigen	  sorteersleutels	  
• Filteren	  van	  database	  met	  een	  eenvoudig	  filter	  en	  met	  uitgebreide	  filters	  
• Data,	  subtotalen	  en	  groeperen	  
• Basiskennis	  Draaitabellen	  en	  draaigrafieken	  
• Splitsen	  tekst	  naar	  kolommen	  en	  andersom	  
• Zoekfuncties,	  zoals	  horizontaal	  zoeken	  en	  verticaal	  zoeken	  
• Wiskundige	  functies,	  zoals	  som	  als	  en	  aantal	  als	  
• Logische	  functies,	  zoals	  als	  functies,	  en	  functies	  en	  of	  functies	  
• Het	  eenvoudig	  nesten	  van	  functies	  
• Op	  een	  snelle	  manier	  een	  maandelijkse	  financiële	  rapportage	  maken	  
• De	  diverse	  afrondingsmogelijkheden	  en	  de	  gevaren	  van	  het	  onjuist	  afronden	  
• Koppelen	  van	  bestanden	  


