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HAAL HET MAXIMUM UIT MS EXCEL (EN MS WORD) VOOR  
HR-MEDEWERKERS 

Doelstelling 
In deze opleiding leert u MS Excel optimaal gebruiken als ondersteuning bij diverse HR-taken: 
rekrutering en selectie, opleiding, loonadministratie en tijdsregistratie. 

 
Voorkennis 
Deze opleiding richt zich tot HR-(ondersteunende) medewerkers met een goede basiskennis Excel 
en basisnoties Word. 

 
Cursusduur  
2 dagen 
 

Inhoud 

Rekrutering en selectie 
U leert een database aanleggen in MS Excel met de coördinaten van de kandidaten en de status 
van de procedure. De gegevens van deze database worden gebruikt om standaardbrieven te 
vervolledigen en geautomatiseerd af te drukken. 

Enkele belangrijke begrippen bij het werken met databases 

 Tabellen, velden en records 

 Databases met één tabel en relationele databases 

 MS Excel of MS Access gebruiken als database? 

Een database opbouwen en beheren in MS Excel 

 De diverse veldtypes in een MS Excel database (tekst, getal, datum, ...) 

 Sorteren en filteren (automatische filter en uitgebreide filter) 

 De opmaak van een database aanpassen (kolombreedte, lettertype) 

 Belangrijke afdrukopties (paginascheidingen, titelrij, afdrukgrootte, ...) 

 Een samenvoeging uitvoeren in MS Word 

 Koppeling van een brief met het juiste (externe) adressenbestand 

 Samenvoegvelden en andere (voorwaardelijke) velden invoegen 

 Maken van bijkomende selecties en sorteringen 

 Een samenvoeging realiseren met etiketten 

Opleidingsmanagement 
U leert opleidingsaanvragen onderbrengen in een MS Excel database. Deze database laat ook toe 
om de administratieve afhandeling van de opleiding op te volgen. U leert deze opleidingsgegevens 
analyseren om op regelmatige basis te kunnen rapporteren. 
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Het analyseren van gegevens via draaitabellen 

 Werken met de Wizard Draaitabellen 

 Kolom- en rijhoofdingen aanpassen 

 Werken met verschillende pagina’s 

 Groeperen en details weergeven 

 Opties instellen: sorteren, totalen, ... 

Analyse-resultaten grafisch voorstellen 

 Een draaigrafiek maken 

 Grafiektype bijsturen 

 Aanpassen van de assen, legende, titel, ... 

 De opmaak aanpassen 

Loonadministratie 
U leert gegevens uit een loonverwerkingspakket in MS Excel importeren. Deze gegevens worden 
geanalyseerd en verwerkt met het oog op het opstellen van jaarlijkse budgetten en (historische) 
overzichten. 


