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Werken met Roadmap 365
Wat is het?
Roadmap 365 is een methode om je de verschillende apps van Microsoft 365 eigen te maken. Dat
doe je op basis van een thema uit de beroepspraktijk. Zo leer je een taak uit te voeren voor de
beroepspraktijk of je studie, met de app die daarvoor het meest geschikt is. Voorbeelden van
Microsoft 365 apps zijn Word, Excel, Access, PowerPoint, Teams en Outlook.

De methode is opgebouwd uit learning blocks (LB's). Een LB is een afgeronde leereenheid binnen
één van de apps. In totaal zijn er binnen Roadmap 365 ruim honderd LB’s beschikbaar. In deze
uitgave doe je alleen de LB’s waarvan de opties horen bij de eindtermen van je opleiding. Roadmap
365 is een combipakket: je werkt met een boek en een digitaal leerplatform.

De learning blocks zijn gebaseerd op een actiegerichte visuele leertechniek. Hiermee ontwikkel je
razendsnel inzicht en je kennis en vaardigheden. Elke actie is te zien in een schermafbeelding,
waarin met nummers de volgorde van de acties wordt aangegeven. Wat je in de afbeelding ziet,
zie je ook op je beeldscherm.

Voorbeeld van de visuele leertechniek.

Met ruim honderd video's in de digitale leeromgeving, krijg je direct inzicht in hoe je een optie
uitvoert. Dit alles om je de lesstof gemakkelijk eigen te maken.

Hoe activeer je de digitale leeromgeving?
Roadmap 365 bestaat uit een boek en een digitale leeromgeving. In de digitale leeromgeving staan
de video's, de simulatie-opdrachten, de theoretische en praktische toetsen en de oefenbestanden
die je nodig hebt. De toetsen staan dus niet in het boek!

Deze icoontjes verwijzen naar de digitale leeromgeving. Om hier
te komen ga je naar digitaal.boomonderwijs.nl/beroepsonderwijs.
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Eerste keer inloggen in de digitale leeromgeving
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Voer de stappen uit. Daarna kun je aan de slag in de digitale leeromgeving.

Wat betekenen de iconen in het boek?
Bij de tekst wordt met iconen aangegeven wat er van je verwacht wordt.

OmschrijvingIcoon

Voer een actie uit.

Lees een belangrijke opmerking.

Lees een praktijktip.

Download een bestand in de digitale leeromgeving.

Bekijk een video in de digitale leeromgeving.
Tip! Zet de video op pauze als het te snel gaat.

Ga aan de slag in de digitale leeromgeving.

Hoe werkt een learning block?
Elk learning block heeft een vaste structuur. De onderdelen van deze structuur noem je elementen.
De zes elementen kun je in het boek lezen en digitaal op elk device apart openen en in de gewenste
volgorde doornemen. Zo kun je kiezen hoe je leert, waar en wanneer je maar wilt.

OmschrijvingElement

Je bestudeert de inleiding.Je hebt informatie nodig over het maken van
de taak.

Je bekijkt de minivideo van een optie.Je wilt zien hoe een optie werkt.

Je volgt de acties van de schermafbeeldingen.Je wilt uitleg over een optie.

Je maakt de simulaties.Je wilt je vaardigheid oefenen.

Je maakt de kennistoets.Je wilt weten of je de kennis en inzicht
beheerst.

Je maakt de afsluitende toets.Je wilt weten of je de acties snel en efficiënt
kunt uitvoeren.
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Hoe werk je handig met Roadmap 365?
• Om goed te kunnen werken met Roadmap 365 heb je, naast je boek, minimaal een computer

of laptop of tablet met internetverbinding nodig.
• Daarnaast heb je toegang tot Microsoft 365 zodat je online en offline kunt werken op je

device(s).
• Werken met twee schermen is aan te bevelen als je niet vanuit het boek wilt werken.
• Je kunt de digitale leeromgeving gebruiken op elk device. Voor het uitvoeren van opdrachten

heeft een smartphone waarschijnlijk een te klein scherm, maar het raadplegen van een video
of actie kan wel.

Altijd actueel
De apps van Microsoft 365 worden steeds geactualiseerd. Deze wijzigingen worden jaarlijks
doorgevoerd in de learning blocks. Hierdoor is Roadmap 365 altijd actueel en compleet.
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Learning block

EXCEL - ALGEMENE
VAARDIGHEDEN IN EXCEL



Inleiding
Excel is een app waarmee wereldwijd wordt gerekend en overzichten worden gemaakt. Excel is
dan ook populair bij veel economische en administratieve beroepen om uiteenlopende taken uit
te voeren. Denk hierbij aan het maken van een factuur of een lijst met gegevens.

Excel behoort tot de bundel Microsoft 365 van Microsoft. Dit is de enige versie waarmee je online
of offline en op verschillende apparaten kunt werken. Deze versie wordt steeds verbeterd zodat

je nog efficiënter kunt werken. Maar ook voorbereid bent op het nieuwe werken van de 21eeeuw.

Voorkennis
Voor dit learning block zijn de basisvaardigheden van OneDrive en Windows Verkenner vereist.
Deze kennis kun je opgedaan hebben bij het learning block OneDrive en Windows of je hebt deze
kennis op een andere manier verkregen.

LEERDOELEN
Je leert:
• Hoe een werkmap is opgebouwd
• Hoe je met Excel eenvoudige berekeningen maakt
• Het verschil tussen een werkblad en een werkmap
• De online- en offlineversie

Je kunt:
• De volgende opties correct toepassen:

– Online en offline starten en sluiten
– Aanpassing werkbalk snelle toegang
– Gegevens invoeren, bewerken en formules maken
– Gegevens verplaatsen
– Gegevens selecteren
– Een nieuwe werkmap maken
– Kolommen en rijen aanpassen
– Kolommen en rijen toevoegen
– De statusbalk aanpassen
– Vensteropbouw
– Weergaven en in- en uitzoomen aanpassen
– Werkbladkleur wijzigen
– Werkblad verbergen
– Werkbladnaam wijzigen
– Werkmap openen
– Werkmap opslaan
– Werkmap sluiten

De basisopties die veel in de beroepspraktijk worden gebruikt komen aan de orde in het learning
block Excel in de beroepspraktijk.
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1. KENNISMAKEN
1.1 HET WERKVENSTER VAN EXCEL

Excel is een reken-app die gemaakt is door Microsoft. Met deze app kun je rekenkundige
bewerkingen maar ook overzichten maken op een digitaal ruitjesvel. Een bestand dat je maakt
met Excel wordt een werkmap genoemd en is in OneDrive herkenbaar aan het pictogram met een
X.

In een werkmap kunnen verschillende werkbladen zijn opgeslagen. Deze werkbladen kun je een
naam geven, zodat je weet welke berekening/onderwerp in het werkblad is opgeslagen.

Het werkvenster van Excel begint met een lint dat opgebouwd is uit tabbladen die weer verdeeld
zijn in groepen.

Zo staan alle keuzen van stijlen bij de groep Stijlen en voor de opmaak van letters bij de groep
Lettertype. Bij een verkleind venster veranderen de afmetingen van de groepen en de knoppen.
In bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van verschillende weergaven te zien. Bij een
smartphone en tablet zijn de opties ondergebracht in tegels.

In alle apps in de offline- en onlineversie verschijnen bij sommige opties aanvullende tabbladen,
bijvoorbeeld: wanneer je een afbeelding of grafiek hebt ingevoegd krijg je aanvullende tabbladen
waarin extra opties worden aangeboden voor het bewerken/opmaken van het object. Bij veel van
deze opties worden ook deelvensters actief. Hierover lees je meer wanneer de optie aangeboden
wordt bij een learning block.
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Een werkblad lijkt op een ruitjesvel en is verdeeld in rijen en kolommen. Aan de bovenkant van de
kolommen staan letters A tot en met XFD. De rijen hebben getallen. De eerste rij heeft het getal
1 en de laatste 1.048.576. Met de combinatie van een letter en een rijnummer krijgt elk vak van
het ruitjespapier een naam. Dit wordt het celadres genoemd.

Links boven de letters van de kolommen staat het naamvak. Hierin zie je het celadres dat is
geselecteerd. Bij een berekening wordt dit de celverwijzing genoemd. In Excel maak je de
berekeningen hoofdzakelijk met celadressen.

Achter het naamvak staat de formulebalk. Met het kruisje maak je de berekening ongedaan, met
het vinkje bevestig je de invoer en met de knop (fx) krijg je alle functies te zien die je kunt gebruiken.
Gebruik je een functie, dan krijg je hiermee het hulpvenster van de functie te zien (de functies
worden in andere learning blocks besproken). Maak je een formule dan zie je in de formulebalk
de berekening en in het celadres de uitkomst. In het voorbeeld zie je in de formulebalk de formule
waarmee in cel E2 de getallen van cel C2 en D2 zijn opgeteld en staat in cel E2 de uitkomst.

Klik je een cel dan krijgt deze een rand. Dit wordt de celaanwijzer genoemd en geeft de plaats van
invoer aan op het ruitjesvel. Dubbelklik je in een cel dan verschijnt het invoegpunt en kun je tekst
of een getal invoeren of een formule maken.

Beweeg je de muisaanwijzer over het ruitjesvel dan krijgt deze de vorm van een wit kruisje. Het
kruisje noem je de muisaanwijzer.
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De rijen van een werkblad kun je verbreden en de kolommen vergroten. Ook kun je de lijnen
onzichtbaar maken. Zo lijkt het werkblad niet meer op een ruitjesvel. Bovenstaande afbeelding is
hier een voorbeeld van.

Alle bovengenoemde benamingen worden door de app Excel gebruikt wanneer je formules maakt
of functies gebruikt. Het is dus noodzakelijk dat je je deze benamingen eigen maakt. In het Engels
wordt een werkmap een spreadsheet genoemd.

Met Microsoft 365 kun je online of offline werken. Bij het doorlopen van de learning blocks bepaal
je zelf hoe je werkt. Bij de paragrafen over de opties die je alleen offline kunt gebruiken, wordt
dit vermeld achter de paragraafkop.

Elk werkblad bevat in totaal 16.384 kolommen, dus na Z begint het alfabet opnieuw, nu met twee
letters: AA tot en met AZ. Na AZ gaat het alfabet weer verder met de kolommen BA tot en met BZ
enzovoort. De laatste kolom is XFD. Een werkblad bevat 17.179.869.184 cellen. Het is zelden dat je
alle cellen gebruikt.

2. ACTIES EN VIDEO'S

Inleiding
In de volgende paragrafen leer je de basisvaardigheden van Excel. Deze kennis heb je nodig om
met Excel te kunnen werken.

Voor elke actie die je uitvoert is een schermafbeelding gemaakt waarin met nummers de volgorde
van de acties wordt aangegeven. Wat je in de afbeelding ziet, zie je ook op je beeldscherm. De
toelichting op de nummers lees je onder de afbeelding.
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Bij sommige de acties zijn video’s toegevoegd waarin je ziet hoe je de acties moet uitvoeren.

Voor het uitvoeren van de acties gebruik je een oefenbestand. Dit open je door op het pictogram
van de paperclip te klikken (bij boek moet je eerst de digitale leeromgeving activeren). Het bestand
wordt dan geopend in de desktopversie. Daarna moet je het bestand opslaan bij OneDrive, anders
kun je het bestand niet op verschillende apparaten gebruiken. Het is handig om alle oefenbestanden
in de map met de naam Oefeningen Excel te plaatsen. Deze map moet je eerst maken in OneDrive.
Heb je nog nooit met OneDrive gewerkt, bestudeer dan het learning block OneDrive en Windows.

2.1 EXCEL ONLINE OF OFFLINE?
Met Microsoft 365 beslis je zelf of je online of offline werkt en of je een pc/laptop, tablet of mobiel
gebruikt. Bij de paragrafen van de learning blocks wordt vermeld wanneer je de optie alleen offline
kunt gebruiken. Hoewel de onlineversie minder opties heeft, zul je daar bij basisgebruik weinig
van merken. Ga je je voorbereiden op een examen voor MOS of ECDL, dan moet je soms schakelen
naar de offlineversie. In de volgende paragrafen start en sluit je de onlineversie en daarna de
offlineversie. Daarna kijk je hoe je kunt schakelen tussen de twee versies als je op een laptop of pc
werkt.

Zien hoe je offline en online werkt? Bekijk dan de video Online en offline.
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2.2 EXCEL ONLINE AFSLUITEN
Voor het afsluiten van de onlineversie van Excel sluit je de webpagina van de app. De geopende
werkmap wordt dan automatisch opgeslagen. Wil je Microsoft 365 volledig afsluiten, dan sluit de
je Officepagina of de browser.

Je sluit Excel online af.

1. Sluit de pagina van de app Excel.
2. Sluit de startpagina van Microsoft.
3. Sluit eventueel de browser.

2.3 EXCEL ONLINE STARTEN EN SLUITEN
Voordat je met Microsoft 365 kunt werken moet je een Microsoft-account hebben aangemaakt.
Dit heb je al gedaan tijdens de aanmelding bij Office.com. Heb je nog geen account aangemaakt
of is Microsoft 365 niet op je pc/laptop geïnstalleerd, lees dan het learning block Microsoft-account
of vraag aan je docent hoe dit geregeld is.

Je start Excel bij Office.com en opent de app Excel en voert gegevens in.

1. Open een browser en typ als internetadres: Office.com
2. Klik op de app Excel.
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1. Klik in het openingsvenster van Excel op de knop Nieuwe lege werkmap.
2. Typ in het werkvenster in cel A8 het getal 50 en klik voor bevestiging op de volgende cel.
3. Typ in de cel B8: 25.
4. Je telt deze bedragen op met de functie SOM. Plaats de muisaanwijzer in cel C8.
5. Klik bij het tabblad Startpagina en kies voor Som.

De functie selecteert automatisch de cellen die links van de cel staan en laat in de formulebalk
de formule zien.
1. Druk op de toets Enter en de getallen worden opgeteld.
2. Het resultaat staat nu in cel C8 (75) en in de formulebalk staat de formule met de functie.

De snelste manier om de functie SOM te gebruiken is met de sneltoets Alt+=.

Naam van de werkmap veranderen
Het werkblad heeft de naam Werkblad gekregen. Beter is het als de naam iets zegt over de inhoud
van het bestand.

Je verandert de naam van de werkmap.

1. Dubbelklik in de titelbalk op de naam, wis de tekens en typ: Optellen met de functie Som.
Bevestig de invoer met de toets Enter. De naam wordt gewijzigd en automatisch opnieuw
opgeslagen in de standaardmap van OneDrive.
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2.4 EXCEL OFFLINE STARTEN EN SLUITEN
Bij Microsoft 365 krijg je een online- en een offlineversie. Heb je Microsoft 365 geïnstalleerd op je
pc/laptop dan zie je in de taakbalk het Office-pictogram. Hiermee open je een venster waarin alle
apps te zien zijn als je de installatie op je pc al voltooid hebt.

Je opent de offline-app van Excel.

Je hebt je pc/laptop gestart en je ziet het bureaublad op je scherm met daaronder de taakbalk.
1. Klik in de taakbalk op de knop Office. Je krijgt de apps te zien die tot Microsoft 365 behoren.

Afhankelijk van je licentie zijn dit meer of minder apps.
2. Klik op de knop Excel. Zie je de knop Office niet in de taakbalk, dan kun je bij de knop Start

van Windows de eerste letters van de app typen. Als deze geïnstalleerd zijn, krijg je de naam
van de app te zien en kun je op de knop klikken om de app te openen.

Je opent een lege werkmap.

1. Klik op Lege werkmap.
Het programma wordt gestart met het openingsvenster.
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2.5 KNOP AUTOMATISCH OPSLAAN BIJ OFFLINE
Het is een goede gewoonte om een werkmap binnen de offlineversie direct op te slaan. Wil je dat
de werkmap automatisch wordt opgeslagen en te gebruiken is in een onlineversie en op verschillende
apparaten, activeer dan de optie Automatisch opslaan. Zo ben je nooit meer je gegevens kwijt.

Je slaat de werkmap op bij OneDrive.

1. Klik op de schuifregelaar bij Automatisch opslaan.
2. Klik op OneDrive-persoonlijk.
3. Typ als naam voor de werkmap: Rekenen met Excel.
4. Klik op OK.

2.6 TEKST EN GETALLEN INVOEREN EN BEREKENEN
In de cellen van Excel voer je tekst, getallen of formules in. Wat je invoert zie je in de cel en in de
formulebalk. Typ je een fout dan corrigeer je die met de toets Delete of Backspace. Het bevestigen
van de invoer doe je met het vinkje in de formulebalk of met de toets Enter. Zodra je de invoer
hebt bevestigd, zie je de resultaten in de cel.

Je kunt zoveel tekst in een cel plaatsen als wilt. Als de aangrenzende cel leeg cel is, wordt de tekst
over deze cel geplaatst. Plaats je in de aangrenzende cel ook gegevens, dan wordt een deel van
de gegevens onzichtbaar. Maar in de formulebalk zie je hoeveel tekst onzichtbaar is. Om de gegevens
zichtbaar te maken vergroot je de kolommen en rijen.
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Je voert tekst en getallen in en maakt een berekening met de functie SOM.

1. Typ in cel A2 de tekst: Offline werken doe je op je laptop of pc. Reken met me mee. Je ziet
dat de tekst over de andere cellen heenloopt. Zou je in cel B2 klikken, dan is daar geen tekst
te zien.

2. Typ in de cel B3: 12 en in cel C3: 13.
3. Plaats de muisaanwijzer in cel D5 en tel de bedragen op met de functie SOM (25).

2.7 WERKMAP NAAR ANDERE MAP VERPLAATSEN
Standaard worden de bestanden bij OneDrive in de map Mijn bestanden geplaatst. Het is beter om
alle bestanden van de learning blocks van Excel in een werkmap te plaatsen. Je kunt de werkmap
snel verplaatsen met de keuzepijl in de titelbalk. Natuurlijk kun je dit ook doen met het
bestandsbeheer van OneDrive (voor meer uitleg: bekijk het learning block OneDrive en Windows).

Je verplaatst de werkmap naar de OneDrive map met de naam Oefeningen Excel die je al gemaakt
hebt in OneDrive.

1. Klik in de titelbalk bij de bestandsnaam op de keuzepijl.
2. Klik bij OneDrive - Persoonlijk op de keuzepijl.
3. Kies uit de lijst voor Oefeningen Excel (deze map moet je natuurlijk wel gemaakt hebben).
4. Klik op Hierheen verplaatsen. De werkmap wordt nu in de map Oefeningen Excel geplaatst.
5. Je krijgt het verzoek om het bestand nogmaals op te slaan. Klik op Opslaan.
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