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EXCEL 2019 – PIVOTTABLES – POWERPIVOT – POWERVIEW - 
DASHBOARDS 

 
Doelstelling 
Op het einde van de cursus kan de cursist informatie halen uit een grote hoeveelheid data en deze 
informatie in een duidelijk dynamisch rapport weergeven. 
 
Voorkennis 
De deelnemers aan deze cursus moeten Excel goed onder de knie hebben.  Zij hebben al een 
behoorlijke kennis van functies in Excel. 
 
Cursusduur  
2 dagen 
 
 
Inhoud 
 

• Draaitabellen (Pivot Tables) - Basis 
 Draaitabellen voor lijsten 
 Bijwerken van een draaitabel 
 Draaitabel opmaken 

 

• Draaitabellen (Pivot Tables) - Meerdere lijsten 
 Draaitabellen voor meervoudige samenvoegingsbereiken 
 Bijwerken van een draaitabel 
 Draaigrafiek (PivotChart) 

 

• Draaitabellen (Pivot Tables) - Gevorderd 
 Gegevens groeperen 
 Andere voorstelling van cijfermateriaal 
 Berekend veld (Calculated Field) 
 Berekend item (Calculated Item) 
 Opties van een draaitabel 
 Functie Draaitabel.Ophalen (GetPivotData) 
 Standaardindeling van een draaitabel opslaan aan persoonlijke voorkeur 

 

• Draaitabellen (Pivot Tables) – Slicers & Timelines 
 Filteren met slicers 
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 Koppelen van slicers 
 Slicers gevorderde opmaak 
 Filteren met een tijdlijn (Timeline) 

 

• Gegevens aan PowerPivot-werkmap toevoegen 
 Invoegtoepassing (Add-In) PowerPivot activeren 
 Gegevens toevoegen via de Wizard Tabel importeren (Table Import Wizard) 
 Gegevens toevoegen met een aangepaste query 
 Gegevens toevoegen via kopiëren en plakken 
 Gegevens toevoegen met een gekoppelde Excel-tabel 

 

• Relaties tussen gegevens beheren en creëren  
 Bestaande tabelrelaties bekijken 
 Relaties leggen tussen gegevens 

 

• Rekenen in de PowerPivot-werkmap  
 Een berekende kolom (Calculated Column) maken 
 Een hiërarchie (Hierarchy) maken in een tabel 
 Een meting (Measure) maken en beheren 
 Een KPI (Key Performance Indicator) maken 
 Werken met Kubusfuncties 
 Een draaitabel (PivotTable) maken op basis van PowerPivot-gegevens 
 Een Power View maken op basis van PowerPivot-gegevens 

 
• Dashboards - basis 
 Basisprincipes van een Dashboard 
 De functies SOMMEN.ALS (SUMIFS) en ALS.FOUT (IFERROR) 
 Gegevensvalidatie en de functie VERSCHUIVING (OFFSET) 
 Voorwaardelijke opmaak (Conditional Formatting) en Sparklines 
 Dynamische grafieken en de functies DRAAITABEL.OPHALEN 

(GETPIVOTDATA) en INDIRECT 
 Slicers, Vormen (Shapes) en Hyperlinks 
 Werken met de Camera tool 
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