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3 Cellen opmaken  

  

 
Om een werkblad overzichtelijk te maken en eenvoudig te zien waar 
belangrijke gegevens staan is een goede opmaak belangrijk. Excel 
heeft een groot aantal mogelijkheden om werkbladen en cellen op te 
maken.  
 
De onderwerpen in dit hoofdstuk: 
 
 Celinhoud vet, cursief of onderstreept maken 
 Tekengrootte en lettertype veranderen 
 Richting tekststand veranderen 
 Cellen uitlijnen 
 Cellen samenvoegen 
 Cel- en tekstkleur veranderen 
 Getallen indelen 
 Getallen indelen als percentage 
 Meer of minder decimalen 
 Valutateken toevoegen 
 Celstijlen toepassen 
 Datumindelingen 
 Tabelstijlen 
 Thema’s 
 Thema aanpassen 
 Randen toevoegen 
 Opmaak kopiëren 
 Inhoud en opmaak cellen wissen 
 Cellen invoegen en verwijderen 
 Rijen en kolommen invoegen en verwijderen 
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3.1 Celinhoud vet, cursief of onderstreept maken 
 
Om een cel meer op te laten vallen kunt u de 
inhoud vet, cursief of onderstreept maken:  
 

 Selecteer de cel(len) (zie 2.1 Cellen selecteren) 
 

 Klik op tabblad  
 
Om de celinhoud vet te maken: 
 

 Klik op  
 
Om de celinhoud cursief te maken: 
 

 Klik op  
 
Om de celinhoud te onderstrepen: 
 

 Klik op  
 

Of: 
 

 Rechtsklik op de geselecteerde cel(len) 
 

 Klik op  
 

Of: 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op de gewenste opmaak 
 

 Klik op  
 
 

Zie ook: 1.5 
Miniwerkbalk 



  

©2011 Visual Steps™, www.visualsteps.nl. Dit PDF-bestand is een deel van een hoofdstuk uit 
de Visual Steps-titel Visuele stappengids Excel 2010 & 2007 - ISBN 978 90 5905 067 9. 

3.2 Tekengrootte veranderen 
 
Tekst of getallen kunt u groter of kleiner maken 
door de tekengrootte te veranderen: 
 

 Selecteer de cel(len) (zie 2.1 Cellen selecteren) 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op de gewenste tekengrootte 
 

Of: 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik op  om te vergroten of  om te verkleinen 
 

Of: 
 

 Rechtsklik op de geselecteerde cel(len) 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op de gewenste tekengrootte 
 

Of: 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op de gewenste grootte 
 

 Klik op  
 
3.3 Lettertype veranderen 
 
Het lettertype van de celinhoud kunt u als volgt 
veranderen: 
 

 Selecteer de cel(len) (zie 2.1 Cellen selecteren) 
 

 Klik op tabblad  
 

Zie ook: 1.5 
Miniwerkbalk 

Zie ook: 1.5 
Miniwerkbalk 
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 Klik bij op  
 

 Klik op het gewenste lettertype 
 

Of: 
 

 Rechtsklik op de cel  
 

 Klik bij op  
 

 Klik op het gewenste lettertype 
 

Of: 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op het gewenste lettertype 
 

 Klik op  
 
3.4 Richting tekststand in cel veranderen 
 
U kunt de celinhoud draaien onder een diagonale hoek of een verticale 
richting. U doet dit als volgt: 
 

 Selecteer de cel(len) (zie 2.1 Cellen selecteren) 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik op  
 

 Klik op de gewenste richting 
 
Om de hoek zelf in te stellen: 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

 Klik op tabblad  
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 Klik bij  op de gewenste richting 
 

 Klik op  
 
 
3.5 Cellen uitlijnen 
 
In Excel kunt u iedere cel uitlijnen. Uitlijnen is de manier waarop de inhoud 

in een cel wordt geplaatst. Het tabblad  in de groep Uitlijning 
bevat drie knoppen voor horizontale uitlijning: 
 

 Links: de inhoud staat links in de cel 

 Centreren: de inhoud staat horizontaal midden in de cel 

 Rechts: de inhoud staat rechts in de cel 
 

Er zijn ook drie knoppen voor de verticale uitlijning: 
 

 
Boven: de inhoud staat boven in de cel 

 
Midden: de inhoud staat verticaal midden in de cel 

 
Onder: de inhoud staat onder in de cel 

 

Om uitlijning in te stellen: 
 

 Selecteer de cel(len) (zie 2.1 Cellen selecteren) 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik op de gewenste uitlijning, bijvoorbeeld  
 

Of: 
 

 Rechtsklik op de geselecteerde cel(len) 
 

 Klik op  
 

Of: 
 

 Klik op tabblad  
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op tabblad  
 

 Selecteer bij  of  de gewenste uitlijning 
 

 Klik op  
 


