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4. Voorwaardelijke opmaak en
aanpassen voor anderen
Behalve door getallen of tekst op een bepaalde manier weer te geven binnen een cel,
zoals je in Hoofdstuk 3 Aangepaste opmaak geleerd hebt, kun je voorwaardelijke
opmaak ook gebruiken om aandacht te geven aan kritische of speciale waarden.
Ook zal je zien hoe je de voorwaardelijke opmaak opzet en dat je zelfs formules kunt
gebruiken binnen de voorwaardelijke opmaak.
Je kunt daarnaast ook gebruikmaken van celstijlen en thema’s om je werkmappen
een professionele opmaak te geven. Daarbij kun je ook formulierbesturingselementen
gebruiken om werkbladen gebruikersvriendelijk te maken met keuzerondjes, vinkjes,
keuzelijsten en kringvelden.
Als je in een internationale omgeving werkt of je werkmappen ook gebruikt gaan
worden door mensen met een visuele of lichamelijke beperking, is het handig te
weten hoe je je werkmappen kunt aanpassen en toegankelijk maakt voor anderen.
In dit hoofdstuk leer je:






voorwaardelijke opmaak toepassen en filteren;
werken met persoonlijke celstijlen en sjablonen;
werken met formulierbesturingselementen;
internationale symbolen benutten en weergeven in internationale indelingen;
rekening houden met toegankelijkheidsprogramma’s.
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4.1 Geavanceerde voorwaardelijke opmaak
De opmaak van onderdelen in je werkmap veranderen kan met de mogelijkheden op
het lint. Excel bevat ook de optie om de opmaak te laten afhangen van de waarde in de
cel. Dit kan nuttig zijn om vreemde waardes te belichten, hoge of lage waardes anders
weer te geven, relatieve waardes verlopende kleuren te geven en nog meer.
In Excel is al een aantal handige voorwaardelijke opmaakregels ingebouwd. Daarnaast
kun je je eigen regels maken.
Open Excel en open het oefenbestand 2016 Omzet Nederland.xlsx uit de
4
map Oefenbestanden cursusboek Excel Expert
Sla de werkmap op in de map (Mijn) Documenten met de naam 2016 Omzet
Nederland.xlsx
Je gaat met behulp van voorwaardelijke opmaak cellen belichten afhankelijk van hun
exacte of relatieve waardes. Je ziet een werkblad met verkoopcijfers voor Nederland,
onderverdeeld per provincie. In iedere provincie is het aantal verkooppunten ook
getoond. Eerst wil je weten in welke provincies de omzet per verkoopspunt (kolom D)
boven het landelijk gemiddelde ligt:
Selecteer de cellen
D6:D17
Klik op

Klik op

Klik op

In het volgende venster heeft
Excel al een beginwaarde
ingevuld en op de
achtergrond zie je wat het
effect is:
Je wilt alle getallen hoger dan
het gemiddelde uitlichten. De
gemiddelde verkoop per
verkooppunt wordt berekend
in cel D19 (12.051):
Typ in het vak: 12051
Klik op
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De cellen met getallen hoger dan het gemiddelde zijn nu lichtrood gemarkeerd.
Je bekijkt ook in welke provincie de top drie verkooppunten te vinden zijn (kolom E):
Selecteer de cellen
E6:E17
Klik op

Klik op

Klik op

Je verandert de top tien in top drie:
Typ in het vak: 3
Selecteer de optie

Klik op
De top drie is lichtgroen
gemarkeerd:
Je kunt ook de relatieve waarden van iedere cel aangeven met kleurbalken. Dit kan
snel een overzicht geven. Dit doe je zo:
Selecteer de cellen
F6:F17
Klik op

Klik op

Beweeg de aanwijzer
over de verschillende
kleurenopties
Klik bij
op
(oranje)
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Een andere mogelijkheid is om de kleuren van licht naar fel (of van de ene naar andere
andere kleur) te laten verlopen, afhankelijk of de waarde laag of hoog is:
Selecteer de cellen
G6:G17
Klik op

Klik op

Beweeg de aanwijzer
over de kleurenopties
Klik op
(kleurenschaal groenwit)
Nu is Zuid-Holland met de grootste omzet felgroen en Flevoland met de laagste omzet
wit. Deze verdeling kan ook op een andere manier getoond worden:
Selecteer de cellen
H6:H17
Klik op

Klik op

Beweeg de aanwijzer
over de opties
Klik op
(4 classificaties)
Dit is het resultaat:
Het is duidelijk dat het
gebruik van zoveel
verschillende voorwaardelijke
opmaak een beetje veel van
het goede is.
Als je het met mate en
consistent gebruikt, is het
effectiever.

© 2017 Visual Steps™ - Dit is een deel van een hoofdstuk van de Visual Steps-titel
Cursusboek MOS Excel 2016 en 2013 Expert – ISBN 978 90 5905 753 1.

Hoofdstuk 4 Voorwaardelijke opmaak en aanpassen voor anderen

Maar er zijn veel meer weergave mogelijkheden, bijvoorbeeld:
 de standaard regels aanpassen;
 zelf de regels bedenken;
 de weergave laten afhangen van de waarde van één of meer andere cellen;
 ingewikkelde formules maken om de weergave te bepalen;
 meerdere regels tegelijk toepassen op hetzelfde bereik.
Je wilt in kolom F het verschil tussen de balken wat groter maken. Je hebt hier
voorwaardelijke opmaak met gegevensbalken gebruikt.
Selecteer de cellen
F6:F17
Klik op

Klik op

Klik op

Het venster Nieuwe opmaakregel verschijnt:
Selecteer bij
de optie
Hiermee zie je bij de laagste
waarde geen balk.
Selecteer bij
de optie
Hiermee krijgt de hoogste
waarde een volle balk.
Je wilt wel de gekozen kleur
behouden:
Selecteer bij
de
opvulkleur

Selecteer bij
de optie

(oranje)

Klik op
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Dit is het resultaat:
Er is meer kleurverschil
tussen de balken:
Als er negatieve waardes in
je tabel staan, kun je in het
vorige venster bij
aangeven hoe deze
weergegeven moeten
worden.

Om te kijken hoe je je eigen formules kunt gebruiken voor voorwaardelijke opmaak, ga
je naar het werkblad Overijssel:
Klik op werkblad

Dit werkblad bevat een grote
tabel zonder opmaak:
Om het eenvoudiger te
maken de tabel te gebruiken,
ga je hier wat aan doen.

,
om de
Je zou er een Excel-tabel van kunnen maken via tabblad
tabel overzichtelijker te maken, maar je gaat in dit voorbeeld enkele speciale dingen
aanpassen.
Wel wil je de rijen van de tabel om en om lichtblauw en wit hebben. Hiervoor gebruiken
we een ingebouwde functie =REST(Getal;Deler). Deze functie deelt het getal door de
deler en geeft dan het restant. Dus =REST(11;3) is 2. Want 3 * 3 = 9 en dan blijft er
nog 11-9 = 2 over.
Wat je gaat doen is het restant berekenen van het rijnummer als de deler 2 is. Dat is
hetzelfde als bepalen of de rij even of oneven is. Als de rij oneven is, is het restant 1 en
anders is het restant 0. Nadat je de hierna volgende stappen hebt doorgewerkt, krijg je
nog wat meer uitleg.
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