
Klik om de titelstijl van de 

kop te bewerken 

Klik om de hoofdtekst te bewerken. 

 

Sneltoetsen in Excel 2010 

Functietoetsen 

Toets Beschrijving 

F1 Het taakvenster Excel Help weergeven. 
Met Ctrl+F1 wordt het lint weergegeven of verborgen. 
 
Met Alt+F1 maakt u een ingesloten grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik. 
 
Als u op Alt+Shift+F1 drukt, wordt een nieuw werkblad ingevoegd. 

F2 
 

De actieve cel bewerken en de invoegpositie aan het eind van de celinhoud plaatsen. Als bewerken in een cel is 
uitgeschakeld, verplaatst u hiermee de invoegpositie naar de formulebalk. 
 
Met Shift+F2 kunt u een opmerking bij een cel plaatsen of bewerken. 
 
Met Ctrl+F2 geeft u het afdrukvoorbeeld weer op het tabblad Afdrukken in de weergave Backstage. 

F3 Het dialoogvenster Naam plakken weergeven. Alleen beschikbaar als er namen in de werkmap bestaan. 
 
Met Shift+F3 geeft u het dialoogvenster Functie invoegen weer. 

F4 De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk. 
Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende 
combinaties van absolute en relatieve verwijzingen. 
 
Met Ctrl+F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster. 
 
Met Alt+F4 sluit u Excel. 

F5 Het dialoogvenster Ga naar weergeven. 
 
Met Ctrl+F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster. 

F6 Schakelen tussen het werkblad, het lint, het taakvenster en de knoppen voor in- en uitzoomen. Op een gesplitst 
werkblad (menu Beeld, Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Venster splitsen) schakelt u met F6 ook tussen 
de gesplitste deelvensters als u schakelt tussen deelvensters en het lint. 
 
Met Shift+F6 schakelt u tussen het werkblad, de knoppen voor in- en uitzoomen, het taakvenster en het lint. 
 
Met Ctrl+F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster (als er meerdere werkmapvensters zijn geopend). 

F7 Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren op het actieve werkblad of in het geselecteerde 
bereik. 
 
Met Ctrl+F7 wordt de opdracht Verplaatsen uitgevoerd op het werkmapvenster als dit niet is gemaximaliseerd. 
Verplaats het venster met de pijltoetsen en druk op Enter als u klaar bent of op Esc als u wilt annuleren. 

F8 De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de 
statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit. 
 
Met Shift+F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen 
aan een celselectie. 
 
Als een werkmapvenster niet is gemaximaliseerd en u op Ctrl+F8 drukt, wordt de opdracht Formaat wijzigen 
uitgevoerd (in het Systeemmenu voor het werkmapvenster). 
 
Met Alt+F8 geeft u het dialoogvenster Macro weer waarmee u een macro  
kunt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen. 
 



Klik om de titelstijl van de 

kop te bewerken 

Klik om de hoofdtekst te bewerken. 

 

Sneltoetsen in Excel 2010 –  

Sneltoetscombinaties met Ctrl 

Toets Beschrijving 

F9 Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen. 
 
Met Shift+F9 berekent u het actieve werkblad. 
 
Met Ctrl+Alt+F9 berekent u alle werkbladen in de geopende werkmappen, waarbij het niet uitmaakt of de 
werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd. 
 
Als u op Ctrl+Alt+Shift+F9 drukt, worden afhankelijke formules opnieuw gecontroleerd en worden vervolgens 
alle cellen in de geopende werkmappen berekend, inclusief de cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening. 
 
Met Ctrl+F9 minimaliseert u het werkmapvenster tot een pictogram. 

F10 Toetstips in- of uitschakelen. (Hetzelfde bereikt u door op Alt te drukken.) 
 
Met Shift+F10 opent u het snelmenu voor het geselecteerde item. 
 
Als u op Alt+Shift+F10 drukt, wordt het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergegeven. 
 
Met Ctrl+F10 wordt het geselecteerde werkmapvenster gemaximaliseerd of hersteld. 

F11 Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik op een apart grafiekblad. 
 
Met Shift+F11 voegt u een nieuw werkblad in. 
 
Als u op Alt+F11 drukt, wordt Microsoft Visual Basic For Applications Editor geopend, waarin u een macro kunt 
maken met behulp van VBA (Visual Basic for Applications). 

F12 Het dialoogvenster Opslaan als weergeven. 


