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Oefeningen Excel vervolg 

Winstmarge 

Open het bestand Omzet. 
1. Bereken in cel E2 de Verkoopprijs. =(inkoopprijs*winstmarge)+ inkoopsprijs 

gebruik de vulgreep om de onderstaande cellen te vullen. 

2. Berken in cel F2 de Omzet ex BTW.  
gebruik de vulgreep om de onderstaande cellen te vullen. 

3. Bereken in B10:G10 de totalen. 

4. Bereken in G2 het BTW bedrag. 
gebruik de vulgreep om de onderstaande cellen te vullen. Vastzetten??? 

5. Bereken in H2:H9 de Omzet. 
 

Vergelijk jouw resultaat met onderstaand voorbeeld: 

 
 

6. Geef alle geldbedragen een Euroteken. De Eurotekens moeten recht onder elkaar staan. 
7. Geef de kolom Winst marge en de BTW een percentageopmaak met 1 cijfer achter de 

komma. 
8. Zet de titels in A1:H1 onder elkaar (waar nodig) met behulp van de terugloop. 

Maak de tekst Vet en geef deze cellen een grijze 50% opvulkleur. 
9. Geef de cellen A2:H9 een licht grijze (25%) opvulkleur 
10. Gebruik de voorwaardelijke opmaak om in kolom G het BTW bedrag hoger dan 200 een 

witte achtergrond en een rood vet lettertype opmaak te geven. 
11. Geef het geheel een randopmaak zoals in het voorbeeld aangegeven. 
 

Vergelijk het resultaat met onderstaand voorbeeld: 
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Eenvoudige functies 

Open het bestand “Oefening eenvoudige functies.xlsx” 
 
Voer in cel D1:D5 de functies in die in kolom C staan. 
 
Resultaat: 
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AANTAL en AANTALARG 

Open het bestand Oefening AANTAL en AANTALARGxlsx. 
 

 Gebruik in B7 de functie AANTAL 

 Gebruik in C7 de functie AANTALARG.  
 
Resultaat: 
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AANTAL.ALS 
Open het bestand Oefening Aantalals.xlsx 
Gebruik de functie AANTAL.ALS om de cellen E31 en E32 te berekenen. 
 
Resultaat: 
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Financiële functies 

Open het bestand Oefening Financiële functies. 
 

1. Bereken in Cel C2 de rente per maand.( =MACHT((1+jaarrente);1/12)-1) 
2. Bereken in de cellen B5 en C5 met de BET functie de te betalen termijn bedragen. 

 
Resultaat 
 

 
 

Contante waarde 
3. We leggen 3 jaar lang € 10000,00 in  De interestpercentage is 10 procent. Bereken de waarde 

dat na 3 jaar op de rekening staat.(Contante waarde). 
 

Resultaat: 
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Als functie  

 

 
Open het bestand Oefening ALS.xls 
 
Probeer van de bovenstaande gegevens een spreadsheet te ontwerpen, zo dat u op elke gewenst 
moment uw gemiddelde kosten per maand kunt bekijken. Gebruik hiervoor de ALS functie. Let op: 
bij wijzigingen moet het programma de wijziging doorberekenen, waadoor u meer of minder geld 
overhoudt aan het einde van de maand. 
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Verticaal zoeken 
1. Open het bestand Oefening verticaal zoeken. 

2. Geef in het tabblad Auto’s de cellen A3:A10 een naam 

3. Zet op tabblad Verkoop een validatielijst in cel B5.  

4. Zorg in het tabblad verkoop met behulp van de functie VERT.ZOEKEN dat de cellen B7:B13 
automatisch gevuld worden. 
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Oefening functies 

Berekenen 

 

Open het bestand “functie casus verzekeren.xls”  

1. In cel B3 moet een formule komen die een A, B of C status toewijst aan een klant. 
Hiervoor gebruiken we de functie ALS. 
We delen de klanten in a.d.h.v. de brutobijdrage. (Kolom BD) 
Een klant met een: 

a. C status worden één maal per twee jaar telefonisch of per brief benaderd. (Kleiner 
gelijk aan 500) 

b. B status wordt één maal per twee jaar fysiek of per telefoon benaderd. (kleiner 1500) 
c. A status wordt jaarlijks benaderd. (boven 1500) 

 

Resultaat: 

 

2. In de cellen B31 t/m B33 moet een optelling komen van de A, B en C statussen. Hiervoor kan 
de functie AANTAL.ALS gebruikt worden. Deze functie is niet behandeld, maar probeer hier 
zelf uit te komen. 
 
Resultaat: 
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Oefening tekstfuncties. 
Tekstfuncties zijn met name bedoeld om een database snel te uniformeren voor bijvoorbeeld een 
mailing. 
In de onderstaande oefening gaan we in op het scheiden van tekst in cellen, Daarnaast het 
samenvoegen van tekst. 
Open het bestand tekstfuncties.xls 
 

 
 
1. Onder VIND.SPEC moet een getal komen te staan welke overeenkomt met de positie van de 

spatie.  (“ “). 
2. Gebruik de functie LINKS() om de voorletters te genereren. 
3. Gebruik de functie LENGTE() om het aantal tekens in kolom A te berekenen. 
4. Gebruik de functie RECHTS() om de achternaam uit kolom A te genereren. 
5. Kopieer de kolommen B:E en plak deze via Plakken speciaal als waarde.  
6. Verwijder de kolommen VIND.SPEC en LENGTE. 
7. Zet in D1 Substitueren. 
Zet in D2 een formule waarin eo omgezet wordt in en.  
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Sorteren van gegevens 

Open het bestand Oefening Sorteren.xls 
 

1. Sorteer m.b.v. het sorteervenster: 
a. Bruto Bijdrage (kolom BD) 
b. Naam 1 hoofd klantgroep (ONG) (Kolom J) 
c. Klantgroep (Kolom C) 

 
2. Sorteer de kolommen van links naar rechts. 

a. Kolom A moet komen Bruto Bijdrage 
b. Kolom B moet worden Naam 1 hoofd klantgroep (ONG) 
c. Kolom C moet worden Klantgroep 
 

http://www.compuniversity.nl/
mailto:info@compuniversity.nl


 

www.compuniversity.nl   info@compuniversity.nl  Voltastraat 11  Zevenaar  0316-744054                         Pagina 12 

 

Oefening Filter 

Open het bestand Oefening filter 
 

1. Filter alle agri bedrijven met een bruto bijdrage van groter dan  € 500,00. 

2. Bereken in cel BD31 het totaal van de agri klanten met een bijdrage van groter dan  € 500,00. 

(uitkomst is 4.984) 

3. Wis het filter. 

4. Enkele klanten hebben geen primaire Adviseur, Henk  wordt een nieuwe kracht op de 

afdeling. Gebruik het filter om deze naam snel in te vullen (kolom F) 

5. Gebruik het filter om bedrijven te zoeken die geen B.V. in hun bedrijfsnaam dragen. (kolom J) 

6. Laat de top5 van de bruto bijdrage zien. 

7. Laat alle bedrijven zien met een bruto bijdrage groter dan € 500 en kleiner dan € 1500,00. 

8. Sluit het bestand zonder op te slaan. 

Oefening Geavanceerd filter 

Open het bestand Oefening Uitgebreid filter 
 

1. Voeg 6 lege regels boven Rij 1 in. 

2. Kopieer de kopregel (rij 7) naar Rij 1 

3. Zet in het criteriumgebied de volgende criteria 

a. Klantstatus C uit Zwolle 

b. Klantstatus B uit Dinkelland 

4. Gebruik het uitgebreide filter om deze gegevens te plaatsen in Cel S7 

Resultaat 
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Subtotalen 

Open het bestand Oefening Subtotalen.xls 
 

1. Geef de subtotalen van de bruto bijdrage per klantgroep weer. 
2. Zorg dat alleen de subtotalen zichtbaar zijn (knopje 2) 
3. Gebruik Data Overzicht groeperen om deze gegevens naast elkaar te zetten. 

 
Resultaat 
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Draaitabel 

1. Open het bestand Oefening Draaitabellen.xls 

2. Maak met behulp van een draaitabel een overzicht van de klantgroepen per woonplaats. 

Resultaat:  
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3. Laat per klantgroep het aantal starters zien.  

Resultaat: 

 

4. Maak een overzicht waarbij per klantgroep de bruto bijdrage wordt weergegeven, maak 
hierbij een onderscheid tussen starters en niet starters. Zorg ook voor een Euroopmaak in de 
draaitabel 
 
Resultaat: 
 

 

5. Maak een overzicht van de bruto bijdrage per woonplaats. 
Laat hierbij alleen de gegevens van BA zien. 

 
Resultaat: 
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6. Voeg een berekend veld in die u Winstmarge noemt. Deze winstmarge is 15% van de bruto 

bijdrage. 

Resultaat: 

 

7. Verwijder de kolom Bruto bijdrage uit deze grafiek en maak van het overgebleven resultaat 

een kolomgrafiek. 
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Casus data verwerken in Excel 

U heeft een Excelbestand gekregen waarin u enkele overzichten moet gaan maken. Dit is een CEA 
lijst met stortingsbedragen van diverse type rekeningen. 

1. Open het bestand “Data verwerken met Excel”  

2. De gegevens in deze 3 lijsten zijn niet geschikt om te filteren, te sorteren en om een 

draaitabel ta maken. Maak er eerst een werkbare database van. 

3. Sorteer deze database eerst op locatie en laat het hoogste bedrag (Saldo) van hoog naar 

laag aflopen. 

Resultaat: 

 

4. Gebruik het Filter om alle steden met een A weer te geven. 

5. Wis het filter 

6. Gebruik de voorwaardelijk opmaak om de cellen die groter zijn dan € 200.00,00 in Kolom G 

te markeren in GROEN. 

7. Gebruik het Filter om in Kolom G om de groene kleur te filteren. 

8. Wis het filter 

9. Gebruik het geavanceerde filter om de volgende gegevens in cel M1 te plaatsen: (vergeet 

niet 6 rijen in te voegen) 

Amsterdam >30000 

Den Haag > 20000 

Resultaat: 

 

10. Maak de database weer werkbaar door de 6 rijen en de zojuist gefilterde gegevens te 

verwijderen. 

11. Gebruik de optie Subtotalen om alle subtotalen per rekeningcode  weer te geven. 

Geef daarbij de SOM van het Saldo en de en het totale Stortingsbedrag.  

Resultaat: 

  

12. Verwijder alle subtotalen 

 

13. Maak een draaitabel 
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14. Creëer een overzicht waarin de Som van Totaal Stortingsbedrag wordt weergegeven per 

Locatie (Loc), opgesplitst per Rekenigingcode (rek.code) .  

Resultaat: 

 
15. Zet de gegevens van Totaal Stortingsbedrag om in Percentage van het eindtotaal. 

Resultaat: 

 
16. Zet de weergave van de Percentage van het eindtotaal weer om in Geen berekening. 

 
17. Creëer een overzicht van . (Groepselectie) het stortingsbedrag per maand. 

Resultaat: 
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18. In een regeringsbesluit 12-1-2013 is besloten dat over alle stortingen een belasting van 

0,01% moet worden gestort op de rekening van Frank ten Voorde. (Leek mij een goed plan) 

Voeg een berekend veld in waarin het storingsbedrag * 0,01% wordt berekend. 

Noem dit veld Belasting 

Resultaat: 

 

19. Verwijder het veld Belasting uit de draaitabel. 

20. De gegevens zijn nu weergegeven per maand, verander dit in kwartalen. 

Resultaat: 

 
21. Maak een draaigrafiek, van de overgebleven draaitabel zoals het voorbeeld hieronder. 

 

 
Einde! 
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