
In deze werkkaart leer je op een eenvoudige manier formules maken, koppen in een 
tabel maken en rijen toevoegen of verwijderen.

Kolommen optellen met behulp van een formule

In het voorbeeld zie je de opbrengsten in een vakantiepark per kwartaal en per bedrijfstak 

aangegeven.

Je gaat de totale opbrengsten van het eerste kwartaal (januari t/m maart) optellen. 

 Zet de cursor in cel B5 en klik 1x met 

je linker muisknop.

 Typ een ‘+’, zodat Excel weet dat je 

een formule in gaat vullen.

 Klik vervolgens op cel B2. Je ziet nu 

dat ‘B2’ in cel B5 is toegevoegd en 

een kleurtje heeft gekregen.

 Typ weer een ‘+’ want je wilt nog een 

bedrag toevoegen aan de som.

 Klik vervolgens op cel B3. Je ziet nu 

dat ‘B3’ ook aan cel B5 is toegevoegd.

 Tot slot typ je nogmaals een ‘+’ en 

klik je op cel B4. 

 Klik nu op <enter>. Alle cellen worden 

bij elkaar opgeteld en het totaal is 

zichtbaar in cel B5.

WERKKAART EXCEL



Bovenin de formulebalk zie je de door jou ingetypte formule staan.

Om te kijken of je formule goed werkt, verander je het eerste getal in € 10.000,00. Het 

totaalbedrag zou dan moeten veranderen in € 34.000,00.

 Ga op cel B2 staan en typ 10000 in.

 Klik op <enter>.

Het totaalbedrag  onderaan de streep is nu veranderd in € 34.000,00.

Rijen optellen met behulp van een formule

Je kunt nu voor elk kwartaal 

bovenstaande stappen herhalen. Het 

kan ook sneller. 

Je gaat de formule kopiëren.

 Ga naar cel B5 en klik hier 1x op. De 

cel is nu geselecteerd.

 Ga nu met je muis naar het donkere 

vierkantje rechtsonder in de 

geselecteerde cel. Het pijltje van je 

muis verandert nu in een zwarte +.

 Klik met je linker muisknop met de 

zwarte + op het hoekje van de cel 

en houd de muisknop ingedrukt. 

 Sleep het kader naar cel F5. 

 Laat de muisknop los. Je ziet nu de 

bedragen in de cellen verschijnen. 

Je weet nu wat er in totaal in elk kwartaal is omgezet.

Het bedrag in cel F5 is € -

Dit betekent cel F2+F3+F4 = € 0,- Dit klopt ook, want er zijn nog geen bedragen in deze cellen 

ingevoerd.

Je gaat nu uitrekenen wat er in elke branche afzonderlijk in het jaar is omgezet. 

Je telt de Omzet Horeca van alle kwartalen bij elkaar op.



  Ga naar cel F2 en klik hier 1x op.  

De cel is nu geselecteerd.

 Typ een ‘+’, zodat Excel weet dat je 

een formule in gaat vullen.

 Klik vervolgens op cel B2. Je ziet nu 

dat ‘B2’ in cel F2 is toegevoegd en 

een kleurtje heeft gekregen.

 Herhaal dit voor de cellen C2, D2 en 

E2.

 Klik vervolgens op <enter>.

De totale jaaromzet van de Horeca afdeling bedraagt € 42.000,00

Je kunt nu bovenstaande stappen herhalen voor de jaaromzet voor Verblijf en Activiteiten. Je kunt 

echter ook de snelle manier doen, door de formule van Horeca te kopiëren.

Dit doe je weer als volgt:

 Klik op cel F2.

 Ga nu met je muis naar het donkere 

vierkantje rechtsonder in de 

geselecteerde cel. Het pijltje van je 

muis verandert nu in een zwarte +.

 Klik met je linker muisknop met de 

zwarte + op het hoekje van de cel en 

houd de muisknop ingedrukt. 

 Sleep het kader naar cel F4. 

Alle cellen zijn nu ingevuld en de totale 

jaaromzet bedraagt € 172.500,00.

Rij toevoegen met nieuwe koppen

Je wilt nu in de tabel nog duidelijk aangeven wat Kwartaal 1, Kwartaal 2, Kwartaal 3 en Kwartaal 4 

is.

Dit doe je door een nieuwe rij in te voegen en boven de namen van de maanden de kwartalen in te 

voeren.

 Klik op de ‘1’ van rij 1.

De hele rij wordt nu geselecteerd.

 Klik nu met je rechter muisknop op 

de ‘1’ van rij 1.

Er opent zich een scrol-down menu. 



 Kies voor ‘Invoegen’.

Er is nu een nieuwe lege rij ingevoegd.

 Typ de woorden ‘Kwartaal 1’,  

‘Kwartaal 2’, ‘Kwartaal 3’ en 

‘Kwartaal 4’ boven de juiste rijen.

 Maak de woorden vet door op de B te 

klikken in het ‘Lettertype’ menu.

 Centreer de woorden door op het 

symbool voor centreren te klikken in 

het ‘Uitlijning’ menu.

Je vindt rij 2 nu eigenlijk overbodig. Deze rij verwijder je alsvolgt:

 Klik op de ‘2’ van rij 2.

De hele rij wordt nu geselecteerd.

 Klik nu met je rechter muisknop op 

de ‘2’ van rij 2.

Er opent zich een scrol-down menu. 

 Kies voor ‘Verwijderen’.

De hele rij is nu verwijderd.


