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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 - FUNCTIES IN DE
BEROEPSPRAKTIJK



Inleiding
Bij het maken van een formule in Excel kun je ook gebruik maken van een functie. Een functie is
in Excel een geprogrammeerde formule die automatisch bepaalde handelingen uitvoert. Er zijn
ruim 400 functies, maar je kunt ook zelf functies definiëren. In dit learning block leer je hoe je
functies kunt gebruiken binnen formules en zo efficiënter kunt werken.

Bij dit learning block is het thema De garage gebruikt. In de werkbladen die je gebruikt zijn de
gegevens van een garagehouder opgeslagen. Je registreert en analyseert gegevens, zoals de auto’s
die op voorraad zijn, de bestellingen, verkochte auto’s, inkopen en accessoires. Hoewel veel van
deze registraties worden bijgehouden in een branchegerichte app, worden hiervan ook selecties
naar Excel geïmporteerd om bepaalde berekeningen uit te voeren.

Voorkennis
Dit learning block vereist voorkennis van de basisvaardigheden van Excel en de basisvaardigen van
functies. Deze kennis kun je opgedaan hebben bij de learning blocks Basisvaardigheden Excel 365
online en offline en Functies basisvaardigheden of je hebt deze kennis op een andere manier
verkregen.

LEERDOELEN
Je leert:
• Hoe functies worden opgebouwd
• Welke methoden je kunt gebruiken om een functie in te voeren
• Hoe je een functie binnen een functie kunt gebruiken

Je kunt:
• De volgende opties correct toepassen:

– AANTAL
– AANTAL.ALS
– AANTAL.LEGE.CELLEN
– AANTALARG
– AANTALLEN.ALS
– AFRONDEN naar beneden en naar boven
– ALS
– ALS.VOORWAARDEN
– GEMIDDELDE.ALS
– GEMIDDELDEN.ALS
– EN en OF
– MAX
– MAX.ALS.VOORWAARDEN
– MEDIAAN
– MIN
– MIN.ALS.VOORWAARDEN
– MODUS
– NIET
– SCHAKELEN
– SOM
– SOM.ALS
– SOMMEN.ALS
– Verwijzing functie naar ander werkblad
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1. KENNISMAKEN
1.1 OPBOUW VAN EEN FUNCTIE

Elke functie wordt op een bepaalde manier opgebouwd (geschreven). Dit wordt de syntaxis
genoemd. De syntaxis van een functie begint altijd met = (gelijkteken), gevolgd door de functie,
dan haakje openen en de eventuele argumenten (dit kunnen celverwijzingen, getallen en/of
formules zijn) gevolgd door haakje sluiten. De functie SOM begint bijvoorbeeld met het gelijkteken,
gevolgd door de functienaam, gevolgd door het celbereik (argumenten) en wordt afgesloten met
het haakje sluiten. In de formulebalk zie je dan de formule staan zoals je ziet in onderstaand
voorbeeld.

Je ziet dat de formule is gemaakt met de functie SOM en de getallen van B1 tot en met B19 optelt.
Maar dit kunnen veel meer bereiken of celadressen zijn. De functie SOM wordt direct toegepast
als je de knop Autosom gebruikt. De reeks aangrenzende cellen wordt dan automatisch opgeteld.
Binnen een formule kun je één of meerdere functies gebruiken.

In het volgende voorbeeld worden in het eerste deel van de formule de inhoud van cel A1 en het
getal 25 bij elkaar opgeteld en wordt het resultaat gedeeld door de som van het celbereik B1:B19.
Hiervoor is dan de functie SOM gebruikt.

Je ziet: er worden steeds haken gebruikt om een deel van de formule af te bakenen. De opbouw
van een formule werd al besproken in de learning blocks Formules in Excel en Formules van Excel
in de beroepspraktijk.

In het volgende voorbeeld is de functie ALS gebruikt. Met deze functie wordt een logische test
uitgevoerd. Je ziet dat de functie omgeven wordt door haken en dat de puntkomma als
scheidingsteken wordt gebruikt.

De formules waarin je functies gebruikt kunnen heel lang worden. Het is dan ook belangrijk om
de operatoren en berekeningssymbolen te kunnen lezen.

Activeren van een functie
Het activeren van een functie kan op zes verschillende manieren. In de onlineversie kun je geen
hulpvenster gebruiken en moet je de formule voltooien in de formulebalk en bevestigen met de
toets Enter.
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Methode 1 (online en offline)

Bij het tabblad Start(pagina), groep Bewerken, keuzepijl Som staan de basisfunctiesfuncties die
met een klik worden geactiveerd.

Methode 2 (offline)
Schakel je naar de offlineversie dan is het tabblad Formules te zien.

Bij het tabblad Formules, groep Functiebibliotheek zijn de functies ondergebracht in categorieën.
Welke dit zijn krijg je te zien als je op een van de knoppen klikt.

Methode 3 (online en offline)
Een snelle manier om een functie in te voeren is na het typen van het isgelijkteken de eerste letters
van de functie te typen.

Je krijgt een lijst te zien van functies waaruit je een keuze kunt maken. Bij de onlineversie moet je
de functie verder afmaken in de formulebalk en bevestigen met de toets Enter. In de offlineversie
kun je met een hulpvenster werken.

Methode 4 (online en offline)
Je kunt de functie ook activeren in de formulebalk. Ook hier typ je het isgelijkteken en typ je de
eerste letters van de functie.
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Vervolgens kies je uit de lijst van functies en maak je de syntaxis van de formule af.

Methode 5 (online en offline)
Venster Functie invoegen. Deze methode bestaat al vanaf versie 1997.

In een venster worden alle functies getoond. Door de functie uit het vak te selecteren en op de
knop OK te klikken, komt in de onlineversie de functie in de formulebalk te staan. In de offlineversie
wordt het hulpvenster geopend, waarmee je de functie kunt voltooien.

Methode 6 (offline)
In de offlineversie kun je met de keuzepijl in het naamvak de onlangs gebruikte functies activeren.

Natuurlijk moet je daarna de syntaxis van de functie afmaken.

Hulpvenster (offline)
Wanneer je in de offlineversie werkt, kun je, nadat je de functie hebt geactiveerd, kiezen om de
functie verder af maken in een hulpvenster. In het hulpvenster worden de haakjes en leestekens
automatisch geplaatst en kun je de celadressen invoeren door op de cellen te klikken. Dit verkleint
de kans dat je haakjes of leestekens vergeet te typen bij de functieargumenten. Daarnaast houd
je een beter overzicht.
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In de afbeelding hierboven zie je het hulpvenster van de functie GEMIDDELDEN.ALS. Er zijn een
gemiddeld bereik, twee criteriumbereiken en twee criteria gebruikt. Bij deze functie zijn maximaal
127 criteria in te voeren. Met de hyperlink Help-informatie over deze functie kun je meer informatie
over de functie lezen.

Werken met een hulpvenster betekent dat je je niet hoeft bezig te houden met de puntkomma´s
die in de syntaxis worden gebruikt. Helaas is deze optie (voorlopig) alleen in de offlineversie
beschikbaar. Maar door te schakelen tussen deze twee versies is dit geen probleem.

Het is een persoonlijke keuze hoe je een functie wilt activeren of invoeren. Wel moet je er rekening
mee houden dat je in de onlineversie geen hulpvenster kunt gebruiken. Dit maakt het schakelen
naar de offlineversie soms noodzakelijk.

Berekeningsoperatoren
Binnen een functie worden de volgende berekeningsoperatoren gebruikt:

BeschrijvingOperator

Verwijzingsoperatoren: (dubbele punt) (één spatie) ;
(puntkomma)

Negatief maken (bijvoorbeeld –1)–

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen&

Vergelijken= < > <= >= <>

Percentage berekenen%

Met behulp van deze operatoren kun je de criteria van de functie opgeven.

Invoeren van een functie
Het typen van een functie/formule in de formulebalk moet zorgvuldig gebeuren.

In de afbeelding hierboven zie je een formule, gecombineerd met verschillende functies en
berekeningsoperatoren. Je ziet: het is goed opletten waar je de juiste tekens plaatst. Let bij het
maken van een formule op de volgende punten.
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• Bekijk voordat je een functie gaat gebruiken hoe de syntaxis is van de functie.
• De argumenten van een functie staan altijd tussen een haakje openen en een haakje sluiten.
• Verwijs je naar een celbereik, plaats dan een dubbele punt (:) als scheidingsteken tussen het

eerste en het laatste celadres.
• Let op de vereiste argumenten.
• Tussen twee argumenten plaats je altijd een puntkomma.
• De namen van werkbladen worden altijd tussen enkele aanhalingstekens geplaatst.
• De tekst binnen een argument krijgt altijd dubbele aanhalingstekens. Bij het hulpvenster worden

deze automatisch geplaatst.

In dit learning block leer je op verschillende manieren de functies activeren en meerdere functies
gebruiken binnen een formule.

2. ACTIES EN VIDEO'S

Inleiding
In de volgende paragrafen leer je hoe functies gebruikt in de beroepspraktijk.

Het thema bij deze acties is een garage. Hierbij worden voor allerlei berekeningen met gebruik
van geneste functies gemaakt. Natuurlijk zijn deze berekeningen bij heel veel beroepstaken van
toepassing.

Voor elke actie die je uitvoert is een schermafbeelding gemaakt. Hierin staan nummers die de
volgorde van de acties aangeven. Wat je in de afbeelding ziet, zie je ook op je beeldscherm. De
acties die je bij de nummers uitvoert, lees je onder de afbeelding.

Bij veel acties zijn video’s toegevoegd waarin je ziet hoe je een actie uitvoert. In de digitale
leeromgeving klik je op de video. Bij het boek moet je eerst de digitale leeromgeving activeren.
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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 heb je al gemaakt bij het learning
block OneDrive en Windows, of moet je nu nog maken.

2.1 FUNCTIE SOM MET HULPVENSTER (OFFLINE)
De functie SOM gebruik je om een reeks getallen op te tellen die in verschillende celadressen staan.
Deze functie is ook in het learning block Functies basisvaardigheden besproken en hoort tot de
categorie Wiskunde en trigonometrie en heeft acht varianten, die allemaal dezelfde opbouw
hebben. De functies SOM, SOM.ALS en SOMMEN.ALS worden hier besproken.

Voorbeelden van de functie SOM zijn:

ResultaatSyntaxisGebruik bij:

Telt de getallen 3 en 2 op.SOM(3;2)Optellen van getallen

Telt de waarden in het celbereik
op.

SOM (A2:E2)Optellen van bereiken

Telt de waarden in het celbereik en
het getal 75 bij elkaar op.

SOM (A2:C2;75)Optellen van celadressen en
getallen

De syntaxis van de functie is: =SOM(bereik).

Het celbereik staat tussen haakjes. In het hulpvenster typ je geen haakjes en verschijnt na iedere
invoer automatisch een nieuw vak. Bij de functie SOM kun je 255 cellen, getallen of bereiken
invoeren. Als er tekst staat in een cel, wordt deze cel genegeerd. Als er helemaal geen getallen in
de cellen staan, krijg je als resultaat 0.

Zien hoe je de functie SOM gebruikt? Bekijk dan de video Functie SOM.

Je werkt bij een garagebedrijf. De garagehouder wil weten hoeveel elke salesmanager heeft
verkocht. Er is een lijst gemaakt waarin de verkopen zijn bijgehouden. Je berekent met de functie
SOM de verkopen van elke salesmanager.
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De Garage

1. Open de werkmap met de naam De Garage. Vergeet niet deze op te slaan in de map
Oefeningen Excel bij OneDrive. Klik daarna op het werkblad Verkoop week 1.

2. Klik in cel D3 en typ het =-teken en typ: so. Je krijgt de functies te zien die beginnen met
deze letters.

3. Klik op de functie SOM en druk op de toets Tab.
4. Klik in de formulebalk op de knop Functie invoegen. Het hulpvenster wordt geopend.

Wanneer kolom B niet zichtbaar is, plaats je de muisaanwijzer op de titelbalk van het
hulpvenster en versleep je het venster zodat kolom C zichtbaar is.

5. Selecteer het celbereik B3:B7 (Verkopen Groenendaal).
6. Klik in het hulpvenster op OK. Het hulpvenster sluit en de getallen van het celbereik zijn

opgeteld.
In de onlineversie typ je de formule in de formulebalk en bevestig je met de toets Enter.

7. Herhaal de stappen bij cel D9 (Salesmanager Eenkhoorn) en D15 (Verkopen Boerkamp).

In de onlineversie typ je de formule in de formulebalk.

Je kunt ook de formule kopiëren, maar dan moet je wel controleren of het juiste celbereik wordt
gebruikt.

Als er in de formulebalk een functie staat kun je met een klik op de knop Functie invoegen het
hulpvenster openen (alleen in de offlineversie).

Het hulpvenster kun je verkleinen met de knop rechts van het invoervak in het hulpvenster. Door
opnieuw op de knop te klikken wordt het hulpvenster weer zichtbaar.

Functie SOM met verwijzing naar een ander werkblad
De functie SOM kun je ook gebruiken bij een verwijzing naar een cel in een ander werkblad of een
andere werkmap. Dit doe je als je de totalen van een werkblad ook in een ander werkblad wilt
gebruiken.

Zien hoe je de functie SOM gebruikt met een verwijzing naar een ander werkblad? Bekijk dan de video
Functie SOM met verwijzing.

17

LEARNING BLOCK EXCEL - FUNCTIES IN DE BEROEPSPRAKTIJK



De garagehouder wil een overzicht waarin alleen de verkoopbedragen per week worden getoond.
Hiervoor is al een werkblad gemaakt met de naam Totalen per week. Jij brengt hier verwijzingen
aan naar de cellen van het werkblad Verkoop week 1.

De werkmap De Garage is nog geopend en je werkt in de offlineversie.
1. Klik op het werkblad Totalen per week.
2. Klik in cel B3 en typ het =-teken en typ: so. Klik op de functie SOM en druk op de toets Tab.
3. Klik in de formulebalk op de knop Functie invoegen. Het hulpvenster wordt geopend.
4. Klik bij het werkblad Verkoop week 1.
5. Klik op cel D3. Hierin staat het verkoopbedrag van salesmanager Groenendaal. Er wordt

weer automatisch geschakeld naar het werkblad Totalen per week.
6. Klik in het volgende vak.
7. Klik opnieuw op het werkblad met de naam Verkoop week 1 en klik op cel D9. Herhaal stap

6 en voeg uit de werkmap Verkoop week 1 ook vel D15 toe. Je hebt nu opgegeven dat de
drie bedragen opgeteld moeten worden.

8. Klik op OK. Het resultaat wordt in de cel geplaatst en in de formulebalk zie je de formule
met de verwijzingen naar het werkblad met de naam Verkoop week 1.

In de onlineversie typ je de formule in de formulebalk en bevestig je met de toets Enter.

Verwijzing naar een ander werkblad zonder een functie te gebruiken
Je kunt ook verwijzingen naar een ander werkblad maken zonder een functie te gebruiken. Je
activeert een cel in het ene werkblad, typt het isgelijkteken en klikt in een ander werkblad op de
cel waarin de gewenste gegevens staan. De syntaxis is: =’werkblad’!celnaam. Deze verwijzingen
kun je online en offline maken.
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