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Excel voor gevorderden – Functies en Macro’s 
 

Deze pittige Excel cursus voor gevorderden behandelt in detail onderwerpen zoals Voorwaardelijke 

Opmaak op basis van een functies, Verticaal Zoeken en X.Zoeken, het combineren van functies en het 

opnemen en uitvoeren van Macro’s.  

Een aanrader voor ieder die meer uit Excel wil halen. 

 

Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor ervaren Excel gebruikers die meer willen weten over de uitgebreide set 

aan functies en die een eerste stap willen zetten in het werken met macro’s. 
 

Voorkennis 
Je hebt deelgenomen aan de basiscursus Excel of bent goed bekend met de onderwerpen uit de 

basiscursus. 

Je bent bekend met een aantal eenvoudige Excel functies zoals: Som, Gemiddelde en ALS 

Je kent het verschil tussen een relatieve (voorbeeld: A1) en een absolute celverwijzing (voorbeeld: $A$1) 

 

Lesvormen 
• Klassikaal Online– Open inschrijving 

• Incompany 

• Individuele training 

 

Lesmateriaal 
Deelnemers aan deze Excel cursus voor gevorderden ontvangen: 

• Een set oefenbestanden; met opdrachten en voorbeeld uitwerkingen. 

• Een uitgebreid digitaal naslagwerk. 

Certificaat 
Je ontvangt een certificaat als bewijs van deelname. 

 

Bijzonderheden 
1. De cursus wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 4. 

 

2. Deelnemers aan deze Excel cursus kunnen zonder bijkomende kosten tot 6 weken na 

afloop van de cursus per mail vragen stellen over de behandelde onderwerpen. Deze 

vragen worden door de helpdesk per mail of indien nodig telefonisch beantwoord. 

 
Programma 
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De cursus Excel – functies en macro’s duurt 1 dag. 

De cursus begint om 9:30u en duurt tot 16:00u. 

 

 

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld. 

Voorwaardelijke opmaak 
• Samenstellen opmaakregel 

• Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt 

• Beheren opmaakregel 

• Toepassen pictogrammen 

Aangepaste celeigenschappen 
• Uitgangspunt: zo min mogelijk functies gebruiken voor de presentatie van gegevens. 

• Niet weergeven van 0-waarden 

• Celeigenschap voor berekende uren 

Functies algemeen 
• Methoden voor het invoeren van een functie 

• Combineren (van functies) 

• Tips voor het snel selecteren van een functiebereik 

• Benoemen van een celbereik 

• Foutcontrole 

• Opsporen van kringverwijzingen 

• Formules evalueren 

Beveiligen van een werkblad 
• Blokkeren van cellen 

• Onzichtbaar maken van gebruikte functies 

Functies voor foutafhandeling 
• Als.fout 

• Als.nb 

Statische functies 
• Sommen.als 

• Aantallen.als 

• Aantal en Aantalarg 

• Uniek (Office365) 

• Diverse functies voor afronden. 

 

Functies voor zoeken en vergelijken van bestanden 
• Verticaal zoeken en X.zoeken (Office365) 
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• Zoeken met Aantallen.als 

Logische functies 
• Als 

• EN 

• OF 

• Schakelen 

• Als.voorwaarden (Office365) 

Tekstfuncties 
• Tekst.samenvoegen en gebruik “&” teken 

• Tekst.Combineren (Office365) 

• Spaties.wissen  

• De functie Tekst toepassen voor de presentatie van getal, datum of tijd. 

• Links, Rechts en Deel 

• Substitueren 

Datum- en tijd functies 
• Interne opslag van datums en tijden 

• Corrigeren van een “tekst datum” 
• Functies voor het rekenen met datums 

• Functies voor het rekenen met tijden 

Wat als analyses 
• Doelzoeken 

• Scenario’s 

Macro’s 
• Het tabblad ontwikkelaars weergeven 

• Een macro opnemen 

• Relatieve verwijzingen 

• Een macro uitvoeren 

• Een macro koppelen aan een object 

• Een macro koppelen aan een sneltoets 

• Een macro bewerken (basis) 

• Een macro verwijderen 

• Een werkmap met macro’s opslaan 

• Een werkmap met macro’s opslaan als sjabloon 
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Planning 
Deze cursus wordt, bij voldoende belangstelling om de maand gegeven. 

De actuele planning van onze cursussen staat op onze site. 

 

Bij 2 of meer inschrijvingen kan op verzoek een EXTRA cursus op andere datums worden 

ingepland. 

 

Kosten 
De kosten voor de klassikale cursus bedragen €395. 

De kosten voor de incompany trainingen staan vermeld op de pagina Incompany trainingen. 

 

BTW 
De kosten zijn exclusief 21% BTW. 

 

All-in 
De vermelde kosten zijn all-in; er zijn geen aanvullende kosten. 

 

Meer informatie of aanmelden 
Meer informatie aanvragen of aanmelden kan via het contactformulier. 
 
 

 

Onze andere Excel cursussen 
 Basiscursus Excel 

 Cursus Excel voor gevorderden – lijsten, tabellen en draaitabellen  

 Specialistische cursus Excel Macro’s en VBA 

 Specialistische cursus PowerPivot 
 
 

Onze andere cursussen 
 

 Word 

 PowerPoint 

 Outlook 

 Project 

https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/agenda/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/incompany-trainingen/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/contact/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/contact/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus-informatie/cursus-excel-basis/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus-informatie/cursus-excel-gevorderden/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus-informatie/cursus-excel-gevorderden/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus-informatie/cursus-vba-excel/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus-informatie/cursus-power-pivot-excel/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus/word/
file:///C:/Users/Hans/Desktop/Word(https:/www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus/word/)
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus/powerpoint/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus/outlook/
https://www.vandijkcomputeropleidingen.nl/cursus/project/

