13 en 20 maart 2019
Crowne Plaza hotel Antwerpen

Grondige basiscursus
Excel 2016
Met Excel maakt u op een gebruiksvriendelijke manier tabellen, grafieken en analyses
en kan u verschillende soorten data op een intuïtieve manier ordenen en weergeven.
Een spreadsheet in Excel kunt u voor allerlei toepassingen gebruiken. Je kan met
Excel heel gemakkelijk allerlei berekeningen doen en allerlei gegevens op een
eenvoudige manier rangschikken en bewaren. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om
uw persoonlijke financiën in Excel bij te houden en daarvan een overzicht te maken
met bijvoorbeeld grafieken of staafdiagrammen.
Deze 2-daagse cursus doorloopt alle basisvaardigheden van Excel zoals het
snel invoeren van gegevens, het opzoeken van gegevens (sorteren en filteren) en het
maken van berekeningen. Daarnaast maakt u kennis met onder andere grafieken.
stapsgewijs en op een begrijpelijke manier uitgelegd, zodat u snel leert wat u in de
dagelijkse praktijk nodig heeft.
Iedere module wordt gevolgd door oefeningen. U werkt aan uw eigen laptop.

Uw docent

Frank Gysens, Expert in Excel

PROGRAMMA

(09u00 - 17u00)
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Ribbon
Backstage
Knopafbeeldingen in het Ribbon
Quick Access Toolbar
Scherminfo
Miniwerkbalk
Dialoogvenster openen
Een meer-menu
Snelmenu
Contextuele tab
Toetsencombinaties

Module 1 : Basiskennis
• Muistechnieken
• Windows verkenner
• Excel 2010 toetsencombinaties
Module 2 : Kennismaking
• Excel starten
• Schermverkenning
• Help gebruiken
• Instellingen aanpassen
• Quick Access Toolbar aanpassen
• Procedures
Oefeningen
Module 3 : Nieuwe werkmap
• Nieuwe werkmap
• Gegevens wijzigen
• Werkmap sluiten
• Procedures
Oefeningen
Module 4 : Werkmappen
• Werkmap openen, opslaan en extern opslaan
• Procedures
Oefeningen
Module 5 : Werken met selecties
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• Maken van selecties
• Verplaatsen en kopiëren
• Klembord
• Zoeken en vervangen
• Procedures
Oefeningen

PROGRAMMA

(09u00 - 17u00)

Module 6 : Berekeningen
• Functies en formules
• Veel gebruikte functies
• Logische functies
• Controleren van werkblad
• Relatieve en absolute adressen
• Procedures
Oefeningen
Module 7 : Invoegen, verwijderen, aanpassen
• Invoegen
• Verwijderen
• Aanpassen
• Weergeven
• Procedures
Oefeningen
Module 8 : Tabellen
• Tabel maken, sorteren, filteren en verwijderen
• Tabelrijen en –kolommen toevoegen of verwijderen
• Totaalrij toevoegen aan tabel
• Tabelstijl aanpassen
• Tabel in gegevensbereik converteren
• Tabel afdrukken
• Procedures
Oefeningen
Module 9 : Werkbladen
• Inrichting van werkblad
• Verplaatsen en kopiëren werkblad
• Berekening meerdere werkbladen
• Procedures
Oefeningen
Module 10 : Werken met lijsten/database
• Sorteren
• Aangepast sorteren
• Filteren
• Voorwaardelijke opmaak
Oefeningen
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Handtekening

Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een routebeschrijving en een factuur.
Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de koffiepauzes, gratis parking en de volledige
documentatie. Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 1058,75 euro (875 euro + 21% BTW) en kan
u vooraf storten op rekeningnummer 220-0929472-54.
U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max.
subsidie 30% of 40% van het totale inschrijvingsbedrag. Het maximum projectbedrag bedraagt 855,00 euro.
Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be
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Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.
Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, bij uw inschrijving in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden
van onze toekomstige opleidingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijdering. Details
over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze website https://www.infotopics.be/privacy-policy/

