
Eindopdracht Excel 

Excel gebruik je om te rekenen en overzichten te maken. Deze overzichten noem je spreadsheets of 

werkmappen. Je hebt in de lessen geleerd hoe je met Excel kunt werken. Je kunt nu cijfers invoeren, 

opmaak veranderen en cellen van formules voorzien.  

INLEVEREN: 

De eindopdracht maak je in duo’s. Zorg dat je allebei een exemplaar van het Excel bestand op jouw 

One Drive hebt staan, je levert het bestand ook allebei apart op je eigen blog in. Zorg dus dat er een 

Excel bestand op jouw blog staat dat de docent kan downloaden. 

 

DE OPDRACHT: 

In de vorige opdrachten (Word en Powerpoint) heb je gekeken naar je eigen gedrag en aantal 

volgers op Sociale Media. Dit ga je nu vergelijken met jouw klasgenoten.  

Je maakt een Excel Werkmap met daarin een overzicht van het aantal Sociale Media volgers in de 

klas. In het overzicht moeten de volgende dingen duidelijk naar voren komen: 

- Aantal volgers per persoon per account 

- Totaal aantal volgers per persoon 

- Totaal aantal volgers per account per klas 

- Totaal aantal volgers in de klas 

- Percentage van verschillende sociale media accounts van het totaal 

- Een cirkeldiagram die dit percentage illustreert 

 

De opdracht wordt hieronder in stappen uitgelegd. 

1. Informatie verzamelen 

Je hebt gegevens nodig van jouw klasgenoten om jouw Excel Werkmap te kunnen vullen. In 

de les verzamelen we gezamenlijk de gegevens. We kiezen de Sociale Media die we gaan 

gebruiken (bijvoorbeeld: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) en schrijven op hoeveel 

volgers iedereen heeft per account.  

 

2. Een overzicht maken in Excel 

Je hebt nu allerlei gegevens (cijfers en aantallen), deze plaats je overzichtelijk in een Excel 

Werkmap. Denk eraan welke informatie je onder elkaar in een kolom plaatst en welke 

informatie je naast elkaar in een rij plaatst. Als het goed is heb je nu iedereens naam met 

daarachter of naast het aantal volgers per account.  

 

3. Formules invoeren en rekenen 

Je gaat nu het aantal volgers per persoon en per account bij elkaar optellen. Dat laat je 

berekenen door Excel. Je gebruikt hier de functie AUTOSOM voor. Kies een cel waar je de 

resultaten in wilt hebben staan en voer de formule in. Excel berekent nu automatisch de 

totalen. Maak gebruik van de namen van de Cellen (D1, D5 F8 etc.) om te zorgen dat je de 

juiste gegevens gebruikt voor jouw berekening.  

  



4. Percentages berekenen 

Om de percentages te berekenen moet je weten wat het Totale aantal volgers van de klas is 

en wat het Totale aantal volgers van de klas per verschillend account is. Maak een aparte 

tabel naast de eerste tabel waarin je de totalen zet. De percentages bereken je door de 

gegevens in de totaal klas cel te delen door de gegevens in de totaal sociale media account 

cel. Je kunt deze vervolgens weergeven als procenten door op de procentenknop te drukken 

(deze staat in de start balk, onder “standaard”).  

 

5. Cirkeldiagram maken 

Je gaat de percentages nu overzichtelijk maken door deze in een cirkeldiagram om te zetten. 

Je wilt in een oogopslag kunnen zien welk sociale media account het meest populair is. Je 

selecteert hiervoor de rij met daarin de sociale media accounts en de rij met de aantal. Dan 

ga je in de bovenste balk naar Invoegen>Cirkel Diagram. In de les gaan we hier ook mee 

oefenen.  

 

6. Opmaak 

Gebruik randen en kleuren om jouw Excel Werkmap zo overzichtelijk mogelijk te maken. 

 

7. Klaar? 

Als je snel klaar bent kun je ook de volgende zaken gaan berekenen in jouw werkmap: 

- Gemiddeld aantal volgers per Sociale Media Account 

- Gemiddeld aantal volgers per persoon 

- Degene met de meeste aantal volgers 

Als je deze gegevens hebt uitgerekend kun je hier ook een grafiek of cirkeldiagram van 

maken. 

 

BEOORDELING 

De docent beoordeelt jouw Excel Werkmap op de volgende punten: 

 

De Excel Werkmap bevat de volgende informatie (1/3 pt per info): 

- Aantal volgers per persoon per account 

- Totaal aantal volgers per persoon 

- Totaal aantal volgers per account per klas 

- Totaal aantal volgers in de klas 

- Percentage van verschillende sociale media accounts van het totaal (aparte tabel) 

- Een cirkeldiagram die dit percentage illustreert 

 

De opmaak van de Excel Werkmap ziet er verzorgd en overzichtelijk uit (max 2 pt) 

Je hebt gebruik gemaakt van de juiste formules (max 2 pt) 

De berekeningen kloppen en staan op de juiste plaats in de Werkmap (max 2 pt) 

De Cirkel Diagram klopt met de percentages in de aparte tabel (max 2 pt) 

 

 

  


