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1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr
4th Qtr Trans4ME:

- Interessant en 
leerrijk.

- Toetsing & 
certificering 
gegarandeerd.

- Uw tempo & 
gestructureerde 
begeleiding.

- Practisch & 
helder.

- Start NU



PRAKTIJK OPDRACHTEN

• Open een nieuwe Excel workbook en voer, in de eerste 
sheet, in de cellen a1 t/m e1 de volgende kolomkoppen 
in: 

• Medewerker
• Datum
• Jaar
• Maand
• Aantal uur
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PRAKTIJK OPDRACHTEN

• Voer data validation door voor de cellen a2 t/m a10: 

• Voer in cel h1 in Data validation
• Voer in cellen h2 t/m h5 de letters A t/m D in
• Selecteer cellen a2 t/m a10 en klik op menu Data 

en vervolgens op data validation
• Onder Allow kun je kiezen voor list
• Zorg dat ignore blank en in-cell dropdown

aangevinkt staan
• Klik op deze knop         onder source , selecteer de 

cellen n2 t/m n8  en  klik op enter
• Controleer of de volgende formule staat ingevuld 

onder source =$H$2:$H$8 en klik vervolgens op 
OK 3

Trans4ME:
In het veld data tools 
onder dropdown
data validation op 
data validation 
klikken



PRAKTIJK OPDRACHTEN

• Vul de tabel met data en formules: 

• Voer onder medewerker willekeurig medewerkers 
in t/m rij 10, vul onder datum willekeurige data in 
en onder aantal uur getallen tussen 1 en 9

• Vul in de cellen c2 en d2 achtereenvolgens de 
volgende formules in (op basis van kolom maand):
• Year (Jaar)  =Year(b2)
• Month (Maand)
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PRAKTIJK OPDRACHTEN

• Vul de tabel met data en formules: 

• Voer vervolgens de formules in cellen c2 en d2 
door naar beneden d.m.v. formules doorvoeren 
(Doe dit door cellen c2 en d2 te selecteren en 
vervolgens rechtsonderin cel d2 de cursor te 
plaatsen waardoor de cursor verandert in een 
zwart kruisje, sleep met de linker muisknop 
omlaag.
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PRAKTIJK OPDRACHTEN

• Bereken de volgende zaken in cellen l2 t/m l4 d.m.v. 
formules: Sum, Count, Average
• Vul in cel K1 in "Formules"  waarna in cel k2 t/m k4 

de volgende teksten achtereenvolgend kunnen 
worden ingevoerd: Sum, Count, Average

• Vul vervolgens in cel L1 de tekst "uitkomst" in 
waarna in de cellen L2 t/m L4 de betreffende 
formules uit cellen k2 t/m k4 kunnen worden 
ingevuld op basis van kolom E, een voorbeeld is De
Sum:  De formule is als volgt: =sum(E2:E10)
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Trans4ME:

Nederlandse 
benamingen:
Sum = Som
Count = Aantal
Average = 
Gemiddelde

De Sum 
Gebruik de formule 
=sum(E:E) om de 
volledige kolom als 
bereik te hanteren.


