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E-LEARNING MS OFFICE 

Beschikbare Modules 
 

 EXCEL – Basis 
 Werken binnen de MS Excel-omgeving, Invoeren en wijzigen van gegevens, 

Openen en opslaan, Inbrengen van formules en eenvoudige functies (Som, 
Gemiddelde, …), Structuur van het werkblad, Opmaak van gegevens, Afdrukken, 
Grafieken (basis), Reeksen, Werken met lijsten en gegevens sorteren 
 

 EXCEL – Intermediair 
 Klembord (Clipboard), Rekenen met absolute en gemengde celadressen, 

Rekenen over meerdere werkbladen (Sheets) en bestanden (Files), Wiskundige 
functies, Tekstfuncties, Datum- en tijdfuncties, Logische functies, Verdere 
uitdieping van Grafieken, Grote bestanden, Lijsten filteren en statistische 
bewerkingen op lijsten (Subtotalen), Tabellen (Tables), Werken met 
tekstbestanden, Draaitabellen (Pivot Tables) (basis)  
 

 EXCEL – Gevorderd  
 Geneste functies, Zoekfuncties, Foutwaarden bij rekenen, Grafiektypes,  

Voorwaardelijke opmaak (Conditional Formatting), Verdere uitdieping van 
Draaitabellen (Pivot Tables) en Draaigrafieken (Pivot Charts), Slicers, Wat-Als-
Analyses (Doelzoeken (Goal Seek) en Oplosser (Solver)), Documenteren, 
Gegevens valideren, Beveiligen en standaarddocumenten (Templates)  
 

 EXCEL – Expert  
 Gegevenstabel met variabelen, Matrixformules en matrixfuncties, Macro's, 

Formulieren (Forms), PowerPivot & Power View, DAX-berekeningen, 
Dashboards, Powerquery – Get & Transform 
 

 POWERPOINT  
 Werken binnen de MS PowerPoint-omgeving, Verschillende presentatievormen, 

Weergaven, Creatie en opmaak van een dia, Invoegen van grafische objecten 
(Vormen, WordArt, Tabellen, Grafieken, Organogrammen, Illustraties, …), 
Opbouw van een diavoorstelling, Modellen (Masters), Thema’s, Sjablonen 
(Templates), Multimedia, Correct taalgebruik en personaliseren van de 
PowerPoint-omgeving 
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 WORD – Basis 
 Werken binnen de MS Word-omgeving, Invoeren en wijzigen van tekst, Openen 

en opslaan, Selecteren van tekst, Opmaak van lettertype (Font), alinea’s en 
paginaopmaak, Afdrukken, Spelling en grammatica, Autotekst, Tabellen (basis) 
 

 WORD – Intermediair 
 Integratie (opslaan in een ander bestandsformaat, werken met meerdere 

documenten), Personaliseren van de Word-omgeving, Opmaak via 
dialoogvenster, Tabellen (sorteren, rekenen, converteren, …), Invoegen van 
Excel tabel, Kolommen, Stijlen en Sjablonen (Templates), Invulformulieren 
(Forms), Documenten grafisch verfraaien 
 

 WORD – Gevorderd 
 Samenwerken (Opmerkingen, Wijzigingen), Werken met Secties, Niveaus en 

Inhoudsopgave, Verwijzingen (References) (Voet- en eindnoten, Bladwijzers 
(Bookmarks) en Kruisverwijzingen (Cross-references), Index, Voorblad), Hoofd- 
en subdocumenten (Master- en subdocumenten), Samenvoegen (Mail Merge), 
Macro’s 
 

 OUTLOOK 
 Werken binnen de MS Outlook-omgeving, Berichten aanmaken, verzenden, 

ontvangen, beantwoorden, doorsturen en wissen, Berichten met bijlagen 
(Attachments), Berichten opvolgen en beheren, Discussieweergave 
(Conversations), Regels (Rules), Handtekening, Contactpersonen en 
distributielijsten maken en beheren, Afspraken in agenda maken, wijzigen, 
vergadering plannen, terugkerende afspraken, Agendabeheer, Takenlijst maken 
en beheren, Afwezigheidsassistent, (Out of Office), Afdruk samenvoegen (Mail 
Merge), Archiveren 
 

 ACCESS – Basis 
 Terminologie, Onderdelen van een database, Eenvoudige tabelbewerkingen, 

Aanmaken van een nieuwe tabel, Zoeken, sorteren en filteren van gegevens, 
Selectiequery's, Ontwerpen van een eenvoudig formulier en rapport met de 
Wizard, Etiketten 
 

 ACCESS – Intermediair 
Veldtypes, Indexen, Relaties leggen, Analyse d.m.v. Query’s (Totalen en 
Kruistabel), Hoofd- en subformulieren, Exporteren van gegevens naar Excel en 
Word, Importeren van gegevens 
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 ACCESS – Gevorderd 
 Actie Query’s, Grafische objecten in formulieren, Overzicht van de 

besturingselementbronnen (Controls), Gevorderde handelingen in hoofd- en 
subformulieren (Berekeningen gebaseerd op het subformulier, meerdere gelinkte 
subformulieren), Rapporten met groeperingen, Gelinkte tabellen, 
Commandoknoppen op een formulier en een startformulier, Macro’s, Onderhoud 
van een database 
 

 ONENOTE 
 Opstarten, Werken met notitieblokken, secties en pagina’s, Notities toevoegen en 

opmaken, Verzamelen van informatie, Audio en Video, Markeringen (Tags), 
Stijlen en Pagina sjablonen (Page Templates), Connectie tussen OneNote en 
Outlook, Gedeelde notiteblokken 
 


