
Exceltips 

 
1. Zorg voor een Exceltabel (dan is de bovenste rij gekleurd): 

- willekeurige cel aanklikken  invoegen (bovenaan)  Tabel  
- klik op OK in het volgende venstertje 

 
2. Maak de Totalenrij aan: 

- Rechtermuisknop in een willekeurige cel van de tabel  Tabel  Totalenrij  
    de Totalenrij verschijnt onderaan de tabel 

 
3. De Totalenrij heeft “uitschuiflijstjes”. Daarmee bereken je gemakkelijk som, 

aantal, gemiddelde, standaardafwijking enz. 
 
4. De Totalenrij is filter-gevoelig. Als je een kolom gefilterd hebt, gelden som, 

aantal, gemiddelde, standaardafwijking enz. voor de geselecteerde getallen. 
 
5. Met de vulgreep (een plusje in de rechterbenedenhoek van een cel) kun je 

andere cellen vullen naar rechts of naar beneden. 
 
6. Vulgreep-tip: dubbelklikken op het “plusje” vult in één keer alle (gefilterde) cellen 

van een kolom. Het kan ook door alle cellen van de kolom te selecteren en de 
toetscombinatie ctrl+d. Handig in een erg grote tabel. 

 
7. Vulgreep-tip: als je cellen hebt gevuld met de vulgreep, kun je ze in één keer 

allemaal afronden (op bijv. één decimaal) door alleen de bovenste cel af te 
ronden. 

 
8. Let op de filters! Je ziet in een gefilterde kolom een filterteken. Als je een nieuwe 

opdracht gaat maken: Filters wissen! 
 
9. Diagrammen in Excel: selecteer de gewenste kolommen en neem daarin de 

kolomtitels mee. Tussen 2 kolommen: de ctrl-toets 
 
10. Diagrammentip: zie bijv. blz. 127 opgave 5. Je moet een staafdiagram tekenen 

met alleen de gegevens van 2009 t/m 2013. Filter eerst op die jaartallen. 
 

11. Een draaigrafiek is een grafiek van een draaitabel 
 

12. Draaitabel maken: 
Klik in de gegeven dataset in een cel  Invoegen  Draaitabel 
 

13. Groeperen: rechtsklikken op een waarde van de draaitabel en kiezen voor 
groeperen. Met “Op” bepaal je de klassenbreedte. De waarden vóór “Beginnen 
bij” en na “Eindigen bij” komen automatisch in de groepen “<” en “>”. 

 

14. Met het + teken naast de grafiek kun je astitels, aslabels, legenda’s toevoegen 

 
15. Rijen: komt in de grafiek op de horizontale as. Waarden: op de verticale as. 

 
16. De grijze waardeveldknoppen kun je verbergen door rechtsklikken op zo’n knop 



 
17. Histogram: kolomdiagram maken en afstand tussen de kolommen op 0% zetten: 

rechtsklikken op een staaf en breedte tussenruimte = 0% (in opties voor reeks). 
 

18. Opgave 19c. Hercoderen van de variabele DeeltFotosVanZichzelf: in de gegeven 
dataset vervang je #Null! door nee. Maak nu de draaitabel. Daarin staat toch 
#null!  rechtsklikken op de draaitabel en kiezen voor “vernieuwen”. 

 
19. Oefen het bewerken van grafieken: assen, legenda, astitels, grafiektitel, kleuren, 

gegevenslabels enz. 
 

20. Breng je geodriehoek, potlood, tekenmateriaal mee naar de SE-toets!! 
 

 
 
 


