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Basiskennis van Excel 
Excel is een krachtige toepassing voor spreadsheets en gegevensanalyse. Om 

deze toepassing zo doeltreffend mogelijk te kunnen gebruiken, hebt u eerst 

enige basiskennis nodig. In deze zelfstudie worden enkele van de taken en 

functies geïntroduceerd die u in alle werkmappen kunt gebruiken. 
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Voordat u begint 

 

Leerdoelen   

Na het voltooien van deze zelfstudie kunt u het volgende: 

 Een nieuwe, lege werkmap maken 

 Vaststellen welke elementen van de gebruikersinterface u kunt gebruiken om basistaken uit te 

voeren 

 Gegevens invoeren, selecteren en opmaken 

 Gegevens kopiëren, plakken en bewerken 

 Kolommen invoegen en het formaat ervan w ijzigen 

 Een werkmap opslaan in een nieuwe map 

Vereisten 

 Excel voor Mac 2011 

Geschatte duur:    30 minuten 
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1. Een nieuwe, lege werkmap maken 

In Excel kunt u een werkmap maken en daarin gegevens opslaan. U kunt beginnen met een lege werkmap, 

een bestaande, opgeslagen werkmap of een sjabloon. Waneer u Excel opent, wordt de galerie met Excel-

werkmappen geopend. Hier kunt u een keuze maken uit diverse sjablonen en hebt u snel toegang tot 

recent gebruikte werkmappen. 

Hieronder ziet u hoe u de galerie met Excel-werkmappen kunt gebruiken om een lege werkmap te openen. 

 

Als u Excel nog niet hebt geopend, klikt u in de Dock op Microsoft Excel. 

 

 

Klik in de galerie met Excel-werkmappen onder Sjablonen op Alles. 

 

 

Tip  Als u de werkmapgalerie niet ziet, sluit u Excel en opent u de toepassing opnieuw. 

 

 

Klik op Excel-werkboek en vervolgens op Kiezen. 

 

 

Tip  Als u altijd w ilt beginnen met een leeg document wanneer u Excel opent, schakelt u het 

selectievakje Niet weergeven als Excel wordt geopend in. 
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Er wordt een lege werkmap weergegeven (Werkmap1). 

 

Aanwijzingen 

 Als u een nieuwe, lege werkmap w ilt maken, kunt u in Excel op elk gewenst moment in het menu 

Bestand op Nieuwe werkmap klikken (in deze zelfstudie omschreven als Bestand > Nieuwe 

werkmap). 

 Als u de galerie met Excel-werkmappen w ilt weergeven terw ijl u met Excel werkt, klikt u op 

Bestand > Nieuw van sjabloon. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Excel openen vanuit het Dock in Mac OS X 

 De galerie met Excel-werkmappen gebruiken om een nieuwe, lege werkmap te maken 
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2. De interface van Excel verkennen 

In een nieuwe, lege werkmap kunt u eenvoudig in een cel klikken en beginnen met het invoeren van 

gegevens. Voordat u echter daarmee begint, is het verstandig vertrouwd te raken met enkele van de 

elementen van de gebruikersinterface die u in alle werkmappen kunt gebruiken. 

In het volgende gedeelte worden enkele elementen van de gebruikersinterface van Excel behandeld. 

 

 Menubalk: het gebied boven in het scherm waar alle  menu's worden weergegeven. De meestgebruikte 

menuopdrachten v indt u in de menu's Bestand, Bewerken en Beeld. 

 Standaardwerkbalk: de werkbalk waarop de naam van de werkmap wordt weergegeven (in dit geval 

Werkmap1) en knoppen voor enkele van de meestgebruikte taken, zoals het openen, opslaan en afdrukken 

van een werkmap. 

 Lint : de opdrachtbalk met tabbladen boven in het venster of werkgebied waarmee functies worden 

gerangschikt in logische groepen. Op het tabblad Start v indt u de meestgebruikte opdrachten voor het 

opmaken van werkmapgegevens. 

 Naamvak en formulebalk: hier wordt het adres van de actieve cel weergegeven. Als u dit vak niet zie t, klikt u 

op Beeld > Formulebalk. 

 Werkblad: een pagina in een werkmap. Elke werkmap kan meerdere werkbladen bevatten. 

 Cel: het intersectiepunt tussen een kolom (A, B, C) en een rij (1, 2, 3). Elke cel heeft een adres (cel A1 is 

bijvoorbeeld het intersectiepunt van kolom A en rij 1). De actieve cel heeft een blauw gemarkeerde omtrek. 
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Aanwijzingen 

 Klik rechts van het lint op  

 Houd de muisaanw ijzer boven de knop als u een tip voor een knop op het lint of de werkbalk w ilt 

weergeven. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 De elementen van de gebruikersinterface identificeren die u in alle werkmappen kunt gebruiken 

 

3. Navigeren tussen werkbladcellen 

Als u gegevens w ilt invoeren, moet u eerst weten hoe u op een werkblad van de ene cel naar een andere 

gaat. U kunt de muis, het toetsenbord of menu's gebruiken om naar een cel te gaan. 

Hieronder ziet u enkele manieren waarop u van de ene cel naar een andere kunt gaan.  

 

Klik op cel B2. De kolomkop (B) en de rijkop (2) worden donkergrijs weergegeven en de omtrek van de 

cel wordt gemarkeerd om aan te geven dat dit de actieve cel is. 

 

 

Tip  Het celadres of de 'celverw ijzing' voor de actieve cel (bijvoorbeeld B2) wordt links van de 

formulebalk weergegeven in het naamvak. 

 

 

Druk op het toetsenbord eenmaal op de TAB-toets. Nu is cel C2 de actieve cel. 

 

 

Druk tweemaal op de pijl-omlaag en druk vervolgens tweemaal op de pijl-links. Nu is cel A4 de actieve 

cel. 
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Klik op Bewerken > Ga naar. 

 

 

Typ A1 in het vak Verwijzing en klik vervolgens op OK. 

 

 

Cel A1 is nu de actieve cel. 

 

Aanwijzingen 

 Als u de kleur van de markering rond de actieve cel w ilt wijzigen, klikt u in het Apple-menu op 

Syst eemvoorkeuren. Klik vervolgens onder Persoonlijk op Weergave en selecteer de gewenste 

markeringskleur. U moet Excel afsluiten en opnieuw openen om de w ijzig ing van kracht te laten 

worden. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 De muis, de TAB-toets, de pijltoetsen en de opdracht Ga naar gebruiken om van de ene cel naar 

een andere te gaan 

 



Microsoft Office voor Mac 2011: Basiskennis van Excel 7 

 

4. Gegevens invoeren 

Gegevens in Excel kunnen bestaan uit tekst, getallen of een combinatie van beide. Als u gegevens w ilt 

invoeren, typt u deze in de cel waar de gegevens moeten worden weergegeven. 

Hieronder ziet u hoe u tekst en numerieke gegevens kunt invoeren. 

 

Typ noord in cel B1, typ oost  in cel C1 en typ zuid in cel D1. 

 

 

Opmerking  Als u de gegevens in een cel w ilt vastleggen, drukt u op RETURN, TAB of een van de 

pijltoetsen. De toets waarop u drukt, bepaalt welke cel de actieve cel wordt. 

 

 

Typ Januari in cel A2, typ Februari in cel A3 en typ Maart  in cel A4. 

 

 

Typ 5000 in cel B2, typ 10000 in cel B3 en typ 15000 in cel B4. 

 

 

Tekstgegevens worden in de cellen links uitgelijnd en numerieke gegevens worden rechts uitgelijnd. 
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Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Tekst en numerieke gegevens invoeren in werkbladcellen 

 

5. Gegevens selecteren en opmaken 

U kunt gegevens opmaken, zodat ze eenvoudiger te lezen en te begrijpen zijn. U kunt bijvoorbeeld de 

bovenste rij kolomlabels (noord, oost en zuid) gecentreerd en vet weergeven. Als u gegevens w ilt 

opmaken, moet u eerst aangeven met welke gegevens u w ilt werken door deze te selecteren. 

Hieronder ziet u hoe u een celbereik selecteert en de gegevens in de geselecteerde cellen opmaakt. 

 

Verplaats de muisaanw ijzer naar cel B1. Wanneer de muisaanw ijzer in een w it kruisje verandert, houdt 

u de muisknop ingedrukt en sleept u over cellen B1, C1 en D1. De markering rond de cellen geeft aan 

dat deze zijn geselecteerd. 

 

 

Klik op het tabblad Start  onder Lettertype op Vet. 

 

 

Klik onder Uit lijning op Tekst centreren. 

 

 

Selecteer de cellen B2, B3 en B4. 
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Klik op het tabblad Start  onder Getal op Valuta. 

 

 

De geografische regio's zijn nu vet en gecentreerd opgemaakt en de numerieke gegevens zijn 

opgemaakt als valuta. 

 

Aanwijzingen 

 Als u niet-aangrenzende cellen w ilt selecteren, houdt u de toets  ingedrukt en klikt u op elke cel 

die u w ilt selecteren. 

 Als u meer opmaakopties wilt zien, selecteert u de cel(len) die u w ilt opmaken en klikt u 

vervolgens op Opmaak > Cellen. 

 Als u een selectie w ilt opheffen, klikt u op een w illekeurige cel op het werkblad. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een celbereik selecteren en opmaken 
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6. Gegevens en opmaak kopiëren en plakken 

Als u tijd w ilt besparen, kunt u gegevens en opmaak kopiëren en in andere cellen plakken in plaats van 

gegevens opnieuw in te voeren en op te maken. 

Hieronder ziet u hoe u gegevens en de opmaak in een werkblad kunt kopiëren en plakken. 

 

Selecteer cel B1 en klik vervolgens op de werkbalk Standaard op Opmaak kopiëren/plakken. 

 

 

Er wordt een bewegend selectiekader weergegeven rond de geselecteerde cel (B1) en de 

muisaanw ijzer verandert in een kleine verfkwast met een w it kruisje. 

 

 

Selecteer de cellen A2, A3 en A4. 

 

 

De cellen A2, A3 en A4 hebben nu dezelfde opmaak als cel B1 en de muisaanw ijzer wordt nu 

weergegeven als het gebruikelijke w itte kruisje. 

 

 

Selecteer de cellen B2, B3 en B4. 

 



Microsoft Office voor Mac 2011: Basiskennis van Excel 11 

 

 

Klik op Bewerken > Kopiëren. 

 

 

Tip  Als u gegevens w ilt kopiëren met behulp van het toetsenbord, houdt u de command-toets 

ingedrukt en drukt u vervolgens op C. Dit is een sneltoets die in de Help wordt geschreven als 

+C.  

 

 

Klik op cel C2 en klik vervolgens op Bewerken > Plakken. In de cellen C2, C3 en C4 wordt een kopie 

van deze gegevens weergegeven. 

 

 

Tip  De sneltoets voor de opdracht Plakken is +V.  

 

 

Klik op cel D2 en klik vervolgens op Bewerken > Plakken. 
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In kolom C en kolom D wordt nu een kopie van de numerieke gegevens weergegeven. 

 

Aanwijzingen 

 Als u in plaats van gegevens ######## in een cel ziet, is de kolom te smal voor de gegevens en 

moet u deze breder maken. 

 Als u het bewegende selectiekader rond een gekopieerde selectie w ilt verbergen, drukt u op ESC 

(in de linkerbovenhoek van het toetsenbord). 

 Als u Opmaak kopiëren/plakken w ilt gebruiken om meerdere, niet -aangrenzende cellen op te 

maken, dubbelklikt u op de werkbalk Standaard op Opmaak kopiëren/plakken en selecteert u 

vervolgens de cellen die u w ilt opmaken. Druk op ESC wanneer u klaar bent met opmaken. 

 Als u een fout bij het invoeren van gegevens ongedaan wilt maken, klikt u op Bewerken > 

Ongedaan maken (of drukt u op +Z). 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Opmaak en gegevens kopiëren en in een celbereik plakken 

 

7. Gegevens bewerken 

Als u onjuiste gegevens hebt ingevoerd of iets w ilt w ijzigen, kunt u in Excel gegevens eenvoudig en op elk 

moment bewerken. 

Hieronder ziet u hoe u gegevens kunt bewerken door ze te vervangen, rechtstreeks in de cel te bewerken 

of op de formulebalk te bewerken. 

 

Klik op cel C2, typ 6000 en druk vervolgens op RETURN. 
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Dubbelklik op cel C3. De cursor in de cel knippert om aan te geven dat de celbewerkingsmodus is 

geactiveerd. 

 

 

Druk op de toets pijl-rechts tot de cursor de rechterkant van de cel bereikt, druk op DELETE om de 

waarde te w ijzigen in 1000 en druk vervolgens op RETURN. 

 

 

Tip  De sneltoets voor het activeren van de celbewerkingsmodus is CTRL+U. 

 

 

Selecteer de cel C4 als deze nog niet is geselecteerd. 

 

Selecteer 15 op de formulebalk en typ vervolgens 7 om de waarde in te stellen op 7000. Druk 

vervolgens op RETURN. 

 

 

Cel C5 is de actieve cel en alle bewerkingen worden doorgevoerd in de cellen in kolom C. 
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Aanwijzingen 

 Als u gegevens uit een cel w ilt verw ijderen, klikt u op de cel en drukt u vervolgens op DELETE. Op 

het toetsenbord van een MacBook drukt u op FN+DELETE. 

 Als u de celbewerkingsmodus w ilt afsluiten zonder een w ijziging door te voeren, drukt  u op ESC. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Gegevens in een cel bewerken door over de gegevens heen te typen, via de celbewerkingsmodus 

en via de formulebalk 

 

8. Kolommen invoegen en het formaat ervan wijzigen 

Wanneer u gegevens invoert en bewerkt, kunt u nieuwe kolommen invoegen om ruimte te maken voor 

nieuwe gegevens. U kunt echter ook het formaat van de kolommen w ijzigen zodat de gegevens beter in de 

kolom passen. 

Hieronder ziet u hoe u kolommen kunt invoegen en het formaat ervan kunt w ijzigen. 

 

Klik op kolomkop D. Alle cellen in de kolom worden gemarkeerd om aan te geven dat de kolom is 

geselecteerd. 

 

 

Klik op Bewerken > Kopiëren. 

 

Houd CONTROL ingedrukt, klik op kolomkop C en klik vervolgens op Invoegen. 
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Er wordt een kopie van de cellen ingevoegd en de andere gegevens worden naar rechts opgeschoven. 

 

 

Klik op cel C1, typ Noordwestelijke regio en druk op RETURN. 

 

 

Beweeg de muisaanw ijzer over de rand tussen kolomkop C en D en dubbelklik wanneer de 

muisaanw ijzer in een pijl naar links en rechts verandert. 

 

 

Tip  Als u de breedte van een kolom exact w ilt instellen, sleept u de rand tussen de 

kolomkoppen. 

 

 

Het formaat van kolom C wordt aangepast aan de breedte van de tekst. 

 

Aanwijzingen 

 U kunt op dezelfde manier rijen selecteren en invoegen. 

 Als u tekst w ilt laten teruglopen binnen de breedte van een kolom, selecteert u eerst de 

desbetreffende kolom. Klik vervolgens op het tabblad Start  onder Uitlijning op Terugloop en 

selecteer vervolgens een optie. 

 

 

 



Microsoft Office voor Mac 2011: Basiskennis van Excel 16 

 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Gekopieerde cellen invoegen in een nieuwe kolom 

 Het formaat van een kolom aanpassen aan brede tekst 

 

9. Een werkmap opslaan in een nieuwe map 

De w ijzigingen die u in de werkmap hebt aangebracht, zijn nog niet opgeslagen. De algemene 

bestandsnaam (Werkmap1) boven de standaardwerkbalk geeft aan dat de werkmap nog niet is 

opgeslagen. 

Hieronder ziet u hoe u de werkmap kunt opslaan in een nieuwe map op de computer. 

 

Klik op Bestand > Opslaan. 

 

 

Voer in het vak Bewaar als een naam in voor de werkmap (bijvoorbeeld Basiskennis van Excel). 
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Klik in het pop-upmenu Locatie op Documenten en klik op de pijl naast het vak Bewaar als zodat de 

pijl naar boven w ijst. Alle mappen in de map Documenten worden weergegeven. 

 

 

Klik op Nieuwe map. 

 

 

Voer in het dialoogvenster Nieuwe map de tekst Oefenmap voor Excel in en klik op Maak aan. 

 

 

Klik op Opslaan. 
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De bestandsnaam (bijvoorbeeld Basiskennis van Excel.xlsx) van de opgeslagen werkmap wordt 

weergegeven boven de werkbalk Standaard. 

 

Aanwijzingen 

 Als u een werkmap w ilt openen waaraan u recent hebt gewerkt, klikt u op Bestand > Open 

recente bestanden en klikt u vervolgens op de werkmap die u w ilt openen. 

 Als u een lijst w ilt weergeven van alle Excel-werkmappen die zijn opgeslagen op de computer, 

klikt u op Bestand > Nieuw van sjabloon. Klik vervolgens in het linkerdeelvenster onder Recente 

documenten op Alles. 

 Als u Excel w ilt afsluiten, klikt u op Excel > Excel afsluiten, of drukt u op +Q. 

Voordat  u verdergaat  

Controleer of u het volgende kunt doen: 

 Een werkmap opslaan in een nieuwe map 
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Snelreferentiekaart 

 

Actie Handeling 

Een nieuwe, lege werkmap maken Klik in de galerie met Excel-werkmappen op Excel-werkmap en klik 

vervolgens op Kiezen. Als de galerie met Excel-werkmappen niet is 

geopend, klikt u op Bestand > Nieuwe werkmap. 

De galerie met Excel-werkmappen 

op elk gewenst moment openen 

Klik op Bestand > Nieuw van sjabloon. 

Het lint verbergen 

Klik rechts op het lint op . 

Navigeren tussen cellen op een 

werkblad 

Klik op een cel of gebruik de pijltoets, TAB of RETURN op het 

toetsenbord, of klik op Bewerken > Ga naar en typ vervolgens het 

adres van een cel (bijvoorbeeld A1). 

Cellen opmaken met Opmaak 

kopiëren/plakken 

Selecteer de cellen met de opmaak die u w ilt kopiëren. Klik 

vervolgens op de werkbalk Standaard op Opmaak 

kopiëren/plakken en selecteer de cellen die u w ilt opmaken. 

Het bewegende referentiekader 

rond een gekopieerde selectie 

verbergen 

Druk op ESC. 

De sneltoets voor een opdracht 

zoeken 

Sneltoetsen staan rechts van de opdracht in een menu. In het menu 

Bewerken is de sneltoets voor Kopiëren bijvoorbeeld +C. 

Gegevens rechtstreeks in een cel 

bewerken 

Dubbelklik in de cel die u w ilt bewerken en breng de gewenste 

w ijzigingen aan. De sneltoets voor het activeren van de 

bewerkingsmodus is CTRL+U. 

De bewerkingsmodus afsluiten 

zonder w ijzigingen door te voeren 

Druk op ESC. 

De breedte van een kolom exact 

instellen 

Versleep de rand tussen kolomkoppen (bijvoorbeeld A, B, C). 

Tekst laten teruglopen binnen de 

breedte van een kolom 

Selecteer de kolom. Klik vervolgens op het tabblad Start  onder 

Uit lijning op Terugloop en selecteer een optie. 

Een recent geopende werkmap 

openen 

Klik op Bestand > Open recente bestanden en klik vervolgens op de 

bestandsnaam van de werkmap. 
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Meer aanwijzingen 

 Een werkblad is één pagina in een werkmap. Elke werkmap kan meerdere werkbladen hebben. 

 Het celadres of de 'celverw ijzing' voor de actieve cel (bijvoorbeeld B2) wordt links van de 

formulebalk weergegeven in het naamvak. 

 De kolom- en rijkoppen (bijvoorbeeld A, B, C en 1, 2, 3) voor geselecteerde cellen worden 

donkerder grijs weergegeven dan niet-geselecteerde cellen. 

 Als u gegevens in een cel w ilt vastleggen, drukt u op RETURN, TAB of een van de pijltoetsen. De 

toets waarop u drukt, bepaalt welke cel de actieve cel wordt. 

 Tekstgegevens worden in de cellen standaard links uitgelijnd en numerieke gegevens worden 

rechts uitgelijnd. 

 Als u gegevens w ilt opmaken (bijvoorbeeld om numerieke gegevens weer te geven als valuta), 

moet u eerst de cellen selecteren die de gegevens bevatten die u w ilt opmaken. 

 Enkele veelgebruikte sneltoetsen zijn +C om gegevens te kopiëren, +V om gegevens te 

plakken en +Z om de laatste w ijziging ongedaan te maken. 

 U kunt gegevens rechtstreeks in de cel bewerken, of op de formulebalk. 

 Wanneer u een werkmap sluit, wordt de toepassing niet afgesloten. Als u Excel w ilt afsluiten, klikt 

u op Excel > Excel afsluiten. 

 


