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...Het werkt niet! Ik ben hier slecht in!!

a } Algemene introductie
Algemene introductie
tot de cursus

Algemene Introductie

Nee, dat doe je niet. Coderen gaat over proberen totdat het werkt. Dus we beginnen allemaal met
falen! Wen er maar aan, falen maakt deel uit van het leerproces. Blijf het gewoon proberen, je redt
het!

Coderen is eenvoudig zodra u het begrijpt:
zelfs kinderen kunnen programmeren leren
... Omdat het eigenlijk heel leuk is! Als je
programmeurs vraagt wat ze elke dag
doen, zeggen ze dingen als: "het is alsof je
met legoblokjes speelt" of "het is alsof je
kookt, recepten schrijft ...".

Een laatste woord van het team

Wat kan je verwachten

Hella Wereld!
Sinds de computers en het internet
verschenen, zijn ze sterk veranderd in
hoe we spelen, hoe we communiceren,
hoe we werken, hoe we leven. Vanwege
deze ingrijpende veranderingen in onze
samenleving zijn er veel banen
beschikbaar voor mensen die hebben
geleerd om problemen te coderen en op
te
lossen
door
websites
en
webapplicaties te coderen.
Misschien denk je dat je een universitair
diploma in wiskunde en nucleaire techniek
nodig hebt om te kunnen coderen? Helemaal
niet!

_1

Het doel van deze training is om je te
laten proberen programmeren en logisch
denken, om te zien of ook jij het leuk
vindt en iets dat je zou willen nastreven
als je eenmaal uit de gevangenis komt.
Met deze cursus leert u de basis van het
maken en programmeren van websites
met behulp van de 3 belangrijkste talen
van het web: HTML, CSS en JavaScript.
Aan het einde van de training ben je
meer dan klaar om deel te nemen aan
een
programmerende
bootcamp
waarmee je een niveau kunt bereiken
waarin je een echte baan als
programmeur kunt krijgen!

Klaar? Laten we gaan!

Leren door te doen
De beste manier om codering te leren is net
als koken ... Door het te doen! Daarom is de
cursus

georganiseerd

als

een

reeks

oefeningen die je nodig hebt om te slagen om
door te gaan naar de volgende stap. Maak je
geen zorgen over het feit dat je snel bent, het
is niet zoals school! Het systeem onthoudt uw
voortgang, zodat u niet opnieuw hoeft te
beginnen van de ene sessie

naar

de

Klaar? Start!

volgende.

2_
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_ Een browser voor het surfen op het web
Om nu deze eerste website (en de vele andere die volgden) te bezoeken, had men een
ander

Internet en Web Info

stukje software nodig.

Tim Berners-Lee creëerde zo de zogenaamde

"WorldWideWeb-browser", de eerste webbrowser. Deze eerste versie was erg basic en
liet alleen tekst en hyperlinks zien.

document van een andere universiteit wil

Achtergrond

raadplegen, moet ze haar auto nemen en
daarheen rijden om in te loggen op het lokale

@ Het internet

netwerk van de universiteit en uiteindelijk
toegang te krijgen tot het document. Niet erg
praktisch, toch?

_ Een netwerk van netwerken

Een Britse wetenschapper genaamd Tim

Vóór de uitvinding van internet hadden veel

Berners-Lee, die bij CERN werkte, vond in

universiteiten

1989 een softwareoplossing uit waarmee

en

instellingen

computerinfrastructuur,

al

een

bestaande

uit

mensen

inhoud

konden

publiceren

en

computers die als lokale netwerken met

toegankelijk maken voor iedereen die het

elkaar verbonden waren. Met behulp van

adres heeft, via alle netwerken. Daarom wordt

deze computers zou men dus content

internet vaak genoemd: het netwerk van

kunnen

communiceren

netwerken. En zo werd de eerste website

_ Het internet vandaag

binnen de eigen instelling, maar niet

geboren! Je kunt het nog steeds bezoeken op

Snel vooruit naar 2021: moderne webbrowsers kunnen niet alleen tekst en links

wereldwijd.

dit adres: http://info.cern.ch

weergeven, maar ook afbeeldingen, video's en volwaardige applicaties draaien!

publiceren

en

Schermopname van de eerste browser ontwikkeld door Sir Tim Berners-Lee - Auteur afbeelding: Tim Berners-Lee
(publiek domein) - Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWebThe internet, today

Om deze inhoud te schrijven, zouden
mensen
krachtige

een

heel

innovatie

maar

Daarom kan iedereen nu niet alleen nieuwe inhoud consumeren, maar ook creëren:

gebruiken:

internet is het belangrijkste platform geworden voor het grootste deel van ons

eenvoudige
kunnen

hypertext. Hypertekst betekent simpelweg

professionele

tekst die "hyperlinks" kan bevatten, wat een

samenwerken met collega's, uw bankrekening beheren of uw vakantie plannen... Alles

mooie manier is om een link te beschrijven

maar

ook

privéleven.

Communiceren

met

vrienden

en

familie,

gebeurt nu online, dankzij internet!

die verwijst naar teksten die zich in andere

_ Het internet is niet het Web

delen van het netwerk bevinden.
Maar

nogmaals,

gezien

het

feit

dat

netwerken alleen lokaal toegankelijk waren,

Het internet is de technische infrastructuur die het web mogelijk maakt. Het is een netwerk

konden de teksten alleen lokaal worden

van miljoenen computers verspreid over de hele wereld, met elkaar verbonden via veel

gekoppeld en benaderd. Dus als een

verschillende soorten verbindingen (telefoonlijnen, glasvezelkabels, ethernetkabels, wifi,

onderzoeker van de ene universiteit een

Bron:

Bluetooth...) en routers die ervoor zorgen dat de informatieoverdracht hun bestemming

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

bereikt.

4_
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Dus, terwijl internet de infrastructuur is, is het

_ HyperText Opmaak Taal

web een service die bovenop de infrastructuur is

We noemden de Hypertext al als een geweldige

gebouwd.

wordt

innovatie. Laten we de hele codeertaal die dit

gemaakt door specifieke software genaamd...

mogelijk maakt eens nader bekijken: HTML

webservers ! Wanneer u een website bezoekt

(Hypertext Markup Language).

Een

service

die

mogelijk

met behulp van een internetbrowser, fungeert de
browser als een "client" en vraagt de relevante

HTML is heel gemakkelijk te leren... Dus laten
we daarmee beginnen!

inhoud aan de "webserver".
Zoals vermeld op MDN1 (Mozilla Developer
Network - een van de beste bronnen om
webontwikkeling te leren):
● “Clients

zijn

de

apparaten

internetverbinding

van

de

internetgebruiker

(bijvoorbeeld

met

typische
uw

computer die is verbonden met uw wifinetwerk of uw telefoon die is verbonden
met

uw

mobiele

netwerk)

en

webtoegangssoftware die beschikbaar is
op

die

apparaten

(meestal

een

webbrowser zoals Firefox of chroom).
● Servers

zijn

webpagina's,

computers
sites

of

waarop

apps

zijn

opgeslagen. Wanneer een clientapparaat
toegang wil tot een webpagina, wordt een
kopie van de webpagina gedownload van
de server naar de clientcomputer om te
worden weergegeven in de webbrowser
van de gebruiker. “
Daarom, wanneer u een webadres typt of erop
klikt, activeert uw browser een verzoek aan de
relevante webserver, die zich op dat adres
bevindt. De server ontvangt de URL als een
verzoek en stuurt de relevante inhoud terug naar
de "client" (uw browser).
1

Bron:
How
the
Web
works?
MDN
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_We
b_works

_5
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Module 1 – HTML

_ Wat is HTML?

c >Module 1

HTML is een codeertaal die wordt gebruikt
om inhoud te markeren. Dus we zeggen dat

HTML
Net zoals we geen betekenis kunnen

Intro tot HTML

geven aan de tekst in het bovenstaande
voorbeeld,

kunnen

computers

geen

betekenis geven aan de gegevens die ze
van internet halen. Daarom gebruiken we

@ Waarom gebruiken we HTML

een opmaaktaal om extra betekenis aan de
tekst toe te voegen. Op het web is de
opmaaktaal die we gebruiken HTML of

Computers en bij uitbreiding webbrowsers zijn van

Zoals u kunt zien, zijn de belangrijkste
onderdelen van een HTML-element:

het een "opmaaktaal" is. Mark up houdt in dat

1. De openingstag: Dit omvat de naam

u dankzij HTML de structuur en de betekenis

van het element (hier: een P-tag),

van uw inhoud kunt bepalen. Volgens MDN

verpakt

"bestaat HTML uit een reeks elementen die je

sluitpunthaakjes. Deze tag geeft aan

gebruikt om verschillende delen van de

waar het element begint - in dit geval

inhoud in te sluiten of in te pakken om de

waar de alinea begint.

omsluitende tags kunnen een woord- of
afbeeldinghyperlink maken naar een andere
plaats op de pagina of op internet, of
verwijzen naar een videobestand (dat de

nature dom. We kunnen niet verwachten dat een

weergeven),

computer een tekstdocument leest en onderscheid

eenvoudig voorbeeld nemen:

maakt tussen titels, alinea's, links, lijsten, etc.

enzovoort.

Laten

we

een

Ik leer websites te coderen!
Als we willen dat deze verklaring op
zichzelf
staat,
zouden
we
het
karakteriseren als een alinea en het dus
inpakken als een alinea-element:

Stel je nu voor dat je een computer bent. Bekijk
dan dit document; je zult waarschijnlijk niets
begrijpen.

openings-

en

semantiek en het uiterlijk te bepalen. De

browser vervolgens in een videospeler kan

hypertext opmaaktaal.

tussen

2. De afsluitende tag: Dit is vergelijkbaar
met de openingstag, behalve dat deze
een

schuine

streep

(/)

voor

de

elementnaam bevat. De afsluitende tag
geeft aan waar het element eindigt. Het
vergeten van de afsluitende tag kan
leiden tot fouten en vreemde resultaten.
3. De inhoud: Dit is de inhoud van het
element. Hier is het gewoon tekst, maar
het kan van alles zijn: items uit een lijst,
een afbeelding, een video- of
audiobestand, een sectie in het

<p>Ik leer websites te coderen!</</p>

_ HTML-element (ook wel
“HTML-tags” genoemd)
Laten we dit alinea-element wat nader
bekijken. Waar is het van gemaakt?

document...

4. Het element: De openingstag, de
sluittag en de inhoud vormen samen
het element.

_ Nestelementen

Door enkele <tags> aan het document toe te

Net als Russische poppen kunnen

voegen die de inhoud beschrijven, hebben we

HTML-elementen in andere HTML-

nu een beter begrip van de betekenis en
structuur van de tekst. Het gebied van de
taalkunde

dat

betekenis

van

zich

bezighoudt

tekst

wordt

met

elementen worden genest.

de

semantiek

genoemd. Bij het schrijven van HTML is het
belangrijk om de juiste HTML-tags voor uw
inhoud te gebruiken. Dit wordt het schrijven
van semantische HTML genoemd en het
_7

belang ervan kan niet worden onderschat.

8_

c>

Free To Code | Intellectual Output 2

•

Laten we het bovenstaande voorbeeld van

Een bestand dat eindigt op .mp3 wordt

een HTML-document eens bekijken.

geopend met een muziekspeler.

<!DOCTYPE
van

<html>...</html>

element bestaat uit een openingstag: <html>,
and a closing tag: </html>.

type

applicatie

gebruiken

om

•

deze

<head>...</head><body>...</bod>
Binnen het html-element hebben we een
head en een body-element. Het head-element
bevat informatie over het document. Het zal

documenten te openen: een code-editor.

niet zichtbaar zijn voor de mens die uw
webpagina raadpleegt.

_Code editoren
<em>code</em>

computer is geïnstalleerd om uw HTML-bestanden
In dit voorbeeld wordt gezegd dat het
<em>-element genest is in het <p>element.

zal zijn op de website.
•

te schrijven. Op Windows is er bijvoorbeeld

<title>...</title>
Het
titelelement
maakt deel uit van het hoofd. Zoals de naam

Kladblok. Dat zou prima werken zolang je geen

al doet vermoeden, bevat het de titel voor de
html-pagina.

fouten in je HTML-code schrijft en deze opslaat als
!Belangrijk: zorg ervoor dat u het
geneste element sluit voordat u het
bovenliggende element sluit, anders
gebeuren er vreemde dingen!

•

een .html-bestand.

code

te

schrijven.

Deze

applicaties

functionaliteiten

h6). "h" staat voor "kop".

etc. die veel helpen bij het efficiënt schrijven van

•

<p>...</p>

Het

@ Documentstructuur

Maar een hond bijvoorbeeld, of een kat, zou
dat niet begrijpen als hij naar het
onderstaande bord kijkt.
In feite is het voor ons mensen moeilijk om
naar dit teken te kijken en de semantiek ervan
niet af te leiden, omdat onze hersenen dol zijn
op semantiek!
We gebruiken semantiek altijd en overal. Dit
helpt ons bijvoorbeeld door ons leven in
steden te navigeren. We leren conventies
(zoals de verkeersborden) en vertrouwen erop
dat ze ons vertellen wat ons te wachten staat.
We zien, we weten het.
Als we in HTML vertellen dat een stuk tekst
een alinea is, "weet" de browser hoe het op
een specifieke manier moet worden
weergegeven. Een schermlezersoftware kan
bijvoorbeeld de alinea op een specifieke toon
lezen. Dit is vooral handig bij afbeeldingen
bijvoorbeeld. Het correct toevoegen van
syntaxis aan een afbeeldingstag kan het
begrip van de inhoud van de blinde persoon
maken of breken.

@ Semantiek HTML
De HTML5-specificatie bevat verschillende

het

ordenen.

Semantische

elementen

zijn

alinea-element wordt gebruikt om een alinea

specifiek ontworpen om betekenis over te

met tekst weer te geven.

brengen aan de browser, ontwikkelaar, lezer
en andere technologieën die het document
interpreteren

Semantiek

een specifieke betekenis aan een
teken

hechten.

Beschouw

(bijv.

stemassistenten,

schermlezers, zoekmachines...).

Semantiek vindt plaats wanneer we

afbeelding hieronder.

de

_Section elements in HTML5
Sectie-elementen
semantisch
groeperen.
verschillende

zijn

erg

gerelateerde
Volgens

handig
elementen

MDM2,

elementen

om

die

zijn
je

te

er

4

kunt

Documenten die eindigen op .docx

gebruiken om stukjes html te ordenen en

worden

semantisch te groeperen om delen van je

geopend

door

Microsoft

Word.
Documenten die eindigen op .pdf
worden geopend met een pdf reader.
_9

of

@ Waarom gebruiken we
semantiek?

Uw computer weet welke toepassing
moet worden gestart om een bepaald
bestand te openen door de extensie van
het bestand te controleren (het laatste
deel van de naam na het puntteken ".").
Hier zijn een paar voorbeelden:

•

p-element

code.

_ File Extentie

We hebben geleerd om aan dit beeld een
betekenis te geven: een pijl die in een richting
wijst.

semantische elementen om documenten te

code

highlighting, inspringen van uw code, autocomplete,

@ Eerste HTML document

Het is een van de 6 sectiekoppen in html. (h1-

hebben

zoals

<h1>...</h1> Het h1-element wordt in
de hoofdtekst van het document geplaatst.

Er zijn ook applicaties die speciaal zijn gemaakt om

ingebouwde

HTML 5

Het body-element

bevat de daadwerkelijke inhoud die zichtbaar

U kunt de standaard teksteditor gebruiken die op uw

websites!</p>

•

html-code

HTML-code in het document weergeven op een

ander

to

uw

wordt in het html-element geplaatst. Het html-

te doen zal ik het <em> element

learning

Al

.html in de browser. De browser zal vervolgens de

Als u de pure HTML-code wilt bekijken, moet u een

am

de

browser welke versie van html u gebruikt.

Ik wil de woordcode benadrukken. Om dit

<p>I

met

door de browser wordt gelezen. Uw computer

voor mensen leesbare webpagina.

dat ik wil benadrukken.

begint

doctype-declaratie. Deze regel informeert de

element uit het vorige voorbeeld.

gebruiken en het om het woord wikkelen

html-document

Wanneer u HTML-code schrijft, wilt u dat uw code

opent automatisch alle bestanden die eindigen op

Laten we doorgaan met het HTML-

een

html> De eerste regel

Module 1 – HTML

document te identificeren:

Voorbeeld van een eenvoudig html-document
2

Using HTML sections and outlines by Mozilla Contributors, licensed under
CC-BY-SA
2.5.
Source:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines%23section
_elements_in_html5

c>
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“HTML

▪

Navigational

zijn naam staat het niet per se aan het

Element

begin van de pagina of sectie.

(<nav>) handig voor navigatielinks, zeer

•

frequent op websites. U kunt meerdere

HTML

Footer

Element

(<footer>)

menu's op dezelfde pagina hebben, maar u

defines definieert een paginavoettekst

kunt ze nooit nesten, wat betekent dat u een

die

tweede <nav> element in een ander

juridische kennisgevingen en soms

sectievoettekst

definieert een stuk inhoud dat op zichzelf

en

kan

de

publicatiedatum van de sectie, licentie-

kan staan.

informatie, enz. Bevatten <article>,

HTML Section Element (<section>)

<section>, <aside>, en <nav> of

definieert een sectie van een document om

kan hun eigen <footer> habben.

een verwante groepering van semantische

Ondanks zijn naam, wordt het niet

betekenis aan te geven.

noodzakelijkerwijs aan het einde

▪

HTML Aside Element (<aside>) de
definieert

een

sectie

die,

van de pagina of sectie geplaatst4.

hoewel

gerelateerd aan het hoofdelement, er niet
advertentie,

of

Het onderstaande voorbeeld is een lay-out

"gerelateerde producten". Het mag niet in

voor de hoofdtekst van een blogpagina. Er is

het hoofdgedeelte staan (meestal een

een <header> met een <h1>-element en een

<article>)”.

<nav>-element dat de navigatielinks bevat.

een

lijst

De <header> bevindt zich op hetzelfde niveau

HTML

als de elementen <section> en <footer>. Het

elementen die gebruikt worden

hoofdelement <section> heeft een titel <h2>,

Semantische

volgende definities voor de elementen

definieert

alle

<p>

Page Title

Element
inhoud

</h1>

</p>

</header>

</article>

<section>

<aside>

<h2>

<p>

</h2>
<article>
<header>

Article Title

<p>

een

content
<ul>
</p>
<li><a href="#">link</a></li>

HTML Header Element (<header>)

</article>

definieert een pagina die doorgaans het

<li><a href="#">link</a></li>

logo, de titel en de navigatie bevat. De

<article>

kop kan ook worden gebruikt in andere
<header>

semantische elementen zoals <article>
<section>

—

of

sectiekop,

die
<p>

misschien de kop van de sectie, de naam
van de auteur, enz. bevat. <article>,
<section>, <aside> en <nav > kunnen
hun eigen <header> hebben. Ondanks
4
3

Ibid
_11

</aside>
</section>

<p>

<nav>

HTML-tags.

of

Author info
</p>

</header>

(<body>)
van

content

<footer>
Copyright Info
</footer>

<header>

document. Het bevat alle inhoud en

•

<h1>

<body>

die worden gebruikt in Sectioning3:
Body

</header>

</p>

Dezelfde Mozilla Contributor geeft de

“HTML

</p>

</nav>

2 <article> en een <aside>.

bij Sectionnering

•

</ul>

My Blog Posts

met

_Andere

Article Title

_Voorbeeld layout

bij hoort, zoals bijvoorbeeld een uitlegvak of
een

<li><a href="#">link</a></li>

auteursrecht,

kan ook worden gedefinieerd als een

HTML Article Element (<article>) d

▪

het

enkele links bevat.” Deze voettekst

<nav> element plaatst.
▪

doorgaans

Information adapted from:
https://learnabouthtml5.blogspot.com/2016/12/usinghtml-sections-and-outlines.html

</body>

Module 1 – HTML
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Module 2 – CSS

@ De CSS Syntax

d / Module 2

L Kijk naar dit schema, waarin alles wordt samengevat hoe CSS moet worden geschreven op een
manier dat de browser het begrijpt.

CSS
Introductie tot CSS

Daarin:

In onze vorige reis hebben we de kracht
van HTML ontdekt. Zoals je hebt gezien,
is HTML gemaakt om de inhoud van een
webpagina te beschrijven, zoals:
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
Maar je hebt misschien gemerkt dat er
helemaal geen kleur is, het ziet eruit als
een gewoon Word-document. Wat saai is
om naar te kijken.
Dat komt omdat deze pagina's naast hun
HTML een andere taal gebruiken, CSS
genaamd, met als taak de html er visueel
beter uit te laten zien.
Met andere woorden, CSS stelt ons in
staat om dit om te draaien:

Zoals je kunt zien, zijn er mooie woorden hier. Geen paniek, er zal niet veel meer zijn :-)
“Selector" geeft aan welk(e) element(en) van uw HTML-bestand de instructies moeten
ontvangen. Het verwijst in feite naar de HTML-elementen die u wilt opmaken. In dit
voorbeeld krijgen alle <p>-tags op de html-pagina de CSS-eigenschappen die zijn
toegewezen aan de p css-selector.
Het declaratieblok bevat een of meer stylingdeclaraties, gescheiden door de
puntkomma (;).
Elke CSS-declaratie bevat een CSS-eigenschapsnaam en een waarde, gescheiden door
een dubbele punt (dit teken :).
Een CSS-declaratie moet eindigen met een puntkomma (;), en declaratieblokken worden
omgeven door accolades.
Voorbeeld:
Bron:
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/ra
phael-rome-coronavirus.html
www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphaelrome-coronavirus.html

@ Wat is CSS?
● CSS betekent Cascading Style Sheets
● CSS beschrijft hoe HTML-elementen op het
scherm moeten worden weergegeven.
● Het kan de lay-out van meerdere pagina's tegelijk
regelen.

Kortom,

CSS

webpagina's

zorgt
er

goed

ervoor
en

dat

p { color: red; font-size:14px; }

@ Opstarten
Er zijn drie manieren om CSS toe te voegen aan onze webpagina's.

onze

presentabel

uitzien. Het is een onmisbare vaardigheid
voor elke webontwikkelaar die er is.
X
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_1. Inline CSS

Module 2 – CSS

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>CSS is awesome! - BeCode</title>

Ten eerste kunnen we CSS rechtstreeks in onze HTML-elementen opnemen. Om dit
resultaat te bereiken, maken we gebruik van het style-attribuut en schrijven we CSS-code
binnen zijn waarde (het deel tussen de aanhalingstekens). Voorbeeld:

<style> h1{

color:blue; }

</style>
<h1 style="color: blue"> Hello world! </h1>
</head>
Zoals je ziet, instrueert de css de browser om de kleur blauw te gebruiken om de h1-tag weer te
geven. Makkelijk, niet? En u kunt meerdere woningen combineren. Laten we het bijvoorbeeld blauw
en vet maken:

We hebben zojuist een oplossing gevonden om onze HTML niet te mengen met onze CSS, maar onze
styling bevindt zich nog steeds in ons HTML-bestand.
Misschien is er een betere manier om onze CSS op te nemen? Nou ja, die is er!

<h1 style="color:blue;font-weight:bold">Hello world!

_3. Extern CSS

</h1>
Zoals de naam het verraadt, zullen we enkele externe CSS-bestanden hebben, die we zullen
importeren in de <head> van onze HTML-pagina.

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>The best way! Weer makkelijk! Zoals je kunt zien, kun je eigenschappen optellen met een puntkomma
(het teken;) om ze te scheiden, zodat de browser niet in de war raakt.
We zouden veel meer eigenschappen binnen deze methode kunnen toevoegen, maar het

BeCode</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/style. css">

kan erg rommelig worden in ons HTML-bestand, dus het is niet echt aan te raden. De
volgende twee methoden zijn veel schoner...

</head>
Zoals je ziet gebruiken we dit keer een <link> tag tag om een connectie te maken met ons CSS bestand.

_2. De <style> blok

Deze link-tag heeft een aantal attributen nodig om te werken: de rel=" stylesheet" specifies specificeert de
relatie tussen het HTML- en CSS-bestand, de browser weet nu dat we een Stylesheet (CSS-bestand)

Een andere manier om CSS op te nemen is door de <style> tag in ons

proberen te koppelen. Het type=" text/CSS" zal de browser vertellen wat voor soort bron we linken. Het is

hoofdgedeelte van onze HTML-pagina te gebruiken.

geen verplichting om hiervan gebruik te maken, maar we raden u aan het te gebruiken om problemen in de

<head>

toekomst te voorkomen. Last but not least, de, href="resources/css/style.css" is ons pad dat de link zal
gebruiken om het document te vinden.

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

_15

Het hebben van een extern CSS-bestand is de meest aanbevolen manier om dit te doen, omdat
het "zorgen scheidt": het HTML-bestand is voor inhoud, het CSS-bestand is voor decoratie!

16_
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Hier is een voorbeeld van onze mappenstructuur:

Module 2 – CSS

_ Het Hexadecimaal systeem

_ Het RGB systeem

Ter informatie: er is nog een andere manier

Al snel werden computers krachtiger en

om de kleurwaarden uit te drukken, met

konden ze miljoenen verschillende kleuren

behulp van het hexadecimale systeem. In

manipuleren, met behulp van een mix van

dat

de drie fundamentele kleuren van het

uitgedrukt als

scherm: rood, groen en blauw, dat bekend

#FF0000, black is #000000 and white:

staat als het "RGB-systeem".

#FFFFFF.

p {color: rgb (255, 0, 0) ; }

Hexadecimaal systeem functioneert
vanaf waarden van 0 tot 9 en gaat door
tot A tot en met F voor een totaal van 16
waarden.
Door
6
hexadecimale
waarden te gebruiken, kunt u 256
miljoen kleuren uitdrukken.

T Dit zegt: "Ik wil het maximum van Rood
(maximaal is 255), geen groen (0) en geen

Binnenin ons CSS-bestand hebben we het volgende geschreven:

blauw (0)... Dit leidt tot een volle, heldere

h1{color:blue;}

rode kleur.

Dit geeft dezelfde output als ons resultaat in voorbeeld 1, het voordeel hiervan is dat onze
CSS gescheiden is van onze HTML en we dit CSS-bestand in meerdere pagina's tegelijk
kunnen importeren!

Dit is precies hetzelfde als

p{color: red;}
Dus als je bijvoorbeeld echt die specifieke

@ Werken met kleuren

blauwtint wilt die de Schotse lucht in het
voorjaar beschrijft, dan moet je de juiste

Kleuren zijn een groot deel van hoe dingen eruitzien. En wij mensen houden van kleur!
Er zijn vele miljoenen kleuren beschikbaar in de natuur.... Dat was een hele uitdaging

vertaling in het RGB-systeem vinden.

_17

Weet gewoon dat het bestaat en dat je
het kunt gebruiken als je wilt. Daar gaan
we in deze training niet echt op in.

Standaard, zonder opmaak, wordt elke

_ Genaamde kleuren

om de "alpha" in te stellen, wat "transparantie"

De gemakkelijkste manier om kleuren te gaan gebruiken is... bij hun naam! Ze zijn

betekent (of "dekking" als u dat liever heeft). De

gemakkelijk te onthouden voor ons mensen, vooral voor Engelstaligen, omdat ze in het

waarde gaat van 0 (volledig transparant, de tag
zou

onzichtbaar

zijn)

tot

1

(volledig

toe te voegen.
Dus laten we zeggen dat je een oranje vierkant

lijst is beschikbaar op W3Schools:: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

wilt met 60% transparantie, dan doe je dit:

Het is leuk om te weten dat ze bestaan, maar je zult je snel beperkt voelen door slechts

div { width: 100px; height: 100px;
background-color:
rgba(255, 221, 0,0.6); }

te

waarvan

de

als een

achtergrond

rechthoek
en

randen

transparant zijn. Het hoeft niet zo te
blijven!
Hier is een visuele weergave van die
rechthoek, het "doosmodel" genoemd.

RGBA om de transparante laag aan onze kleur

gemengde kleuren, waaronder AliceBlue, DarkOrchid, en rebeccapurple. De volledige

uit

weergegeven

ondoorzichtig). In plaats van RGB gebruiken we

inclusief kleuren zoals donkergrijs en lichtgrijs) en een verscheidenheid aan andere

kleurwaarden

De eerste 2 cijfers beschrijven de
waarde van Rood, de volgende 2 de
waarden van Groen en de laatste twee
de waarden van Blauw.

tag

140 kleuren te hebben... Dus laten we liever doorgaan naar de volgende manier om

bijvoorbeeld

_ Transparantie!
You U kunt ook een vierde waarde gebruiken

kleuren (zoals rood, blauw of oranje), verschillende grijstinten (van zwart naar wit,

rood

@ Spelen met grenzen

"beige", "chocolate")...

Engels zijn. Er zijn momenteel 140 kleurzoekwoorden, waaronder primaire en secundaire

wordt

p{color: rgb(0, 182, 255);}

om over te brengen in de digitale wereld van computers. Ten eerste waren er maar een
paar kleuren beschikbaar, met vooraf gedefinieerde kleurnamen (zoals "red", "blue",

systeem

drukken...

18_
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Module 2 – CSS

.box3{
Deze afbeelding laat zien hoe je kunt spelen met rand, marge en opvulling
om elke HTML-tag te stylen!
Oké om dit wat dieper uit te leggen, laten we onze handen vuil maken!
Maak een HTML-bestand en kopieer deze regels in onze body:

width:100px;
height:100px;
background-color:green;

<div class="box1"> <div class="box2"> </div> </div> <div class="box3">

margin-left:200px;

</div>

/*--We will cover this later--*/

Maak vervolgens een CSS-bestand en kopieer de volgende regels hierin:
.box1{ width:200px;
height:200px;
border-top:1px solid red;

display:inline-block;
/*----------------------------*/}
Dat ziet er zeker niet mooi uit, maar daar gaat het nog niet om.
Zoals u ziet, kunt u elke rand van de rechthoek specificeren met behulp van 3
parameters: de dikte van de lijn (hier, in pixels), het lijntype (ononderbroken,

border-right: 1px solid black;

onderbroken, gestippeld) en de kleur ervan.

border-bottom: 2px dotted green;

Terwijl je toch bezig bent, probeer het verschil tussen opvulling en marge te

border-left: 2px dashed green;

achterhalen. Speel met de waarden en kijk wat er gebeurt als je ze verandert.

padding:100px;
padding-right:50px;

Randen kunnen worden gebruikt om rechthoeken in een cirkel te veranderen!
Terwijl je CSS leert, zul je zien dat CSS vol zit met hacks en trucs. Een heel handige
is dat je een afbeelding als volgt kunt draaien:

background-color: yellow;

/*--We will cover this later--*/
display:inline-block;

Naar het:

/*----------------------------*/}

.box2{ width:200px;
height:200px;
background-color:red;

© beeld: The Duffer Brothers. Source: https://www.strangerthings.fr

Dit is de enige eigenschap die het mogelijk maakt::
border-radius:50%;
Je krijgt de kans om ermee te experimenteren in de oefeningen....

/*--We will cover this later--*/
display:inline-block; /*----------------------------*/}
_19
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Module 2 – CSS

@ Comments in CSS
Opmerkingen5 worden gebruikt om uitleg aan de code toe te voegen, om u (of een
collega) te helpen of te informeren bij het later bewerken van de broncode. Reacties
worden door browsers genegeerd.
Een CSS-opmerking moet beginnen met /* en eindigen met */:
/* This is a single-line comment */
p { color: red; }
U kunt commentaar toevoegen waar u maar wilt in de CSS-code:

Een selector is het deel van een CSS-regelset dat de inhoud selecteert die u wilt
opmaken. Met selectors weet de browser welk html-element(en) met welke CSSeigenschappen moeten worden geverfd.

p { color: red;
/* Set text color to red */}
Opmerkingen kunnen ook meerdere regels omvatten:
/* This isa multi-linecomment */
p { color: red; }

@ Gefeliciteerd!
Je hebt zojuist de magie van CSS ontdekt. Laten we onszelf nu uitdagen door een paar
oefeningen te doen!

Bekijk bijvoorbeeld dit stukje HTML:
<div class="becode">

Selectors

<p>I am on my way to become a web-developer!</p>
</div> <div id="white-background"> </div>

@ CSS Selectors
Welkom bij een heel belangrijk onderdeel van css, de selectors.
Herinner je je deze visual nog uit de inleiding?

Als ik een blauwe achtergrond op de eerste div wil hebben, kan ik dit in CSS doen:
div{height:100px;
width:100px;
background-color:blue;}

5

In deze sectie wordt informatie gebruikt die is aangepast van: https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp

_21
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Als u dit echter doet, zult u zien dat beide div-elementen een blauwe achtergrond

Module 2 – CSS

_ Pseudo-clas selectoren

hebben.
Daarom zijn er meer selectors dan alleen de div selector! We hebben bijvoorbeeld de
klasse 'becode' geschreven, waarom zou u deze niet gebruiken in ons css-bestand?
We kunnen klasse-elementen als volgt selecteren:
.becode{height:100px;
width:100px;
background-color:blue;}
Nu wordt alleen de achtergrond van onze eerste div veranderd, precies zoals we wilden!

De meeste elementen zoals H1, P ... zijn niet bedoeld om interactief te zijn. Maar
sommige zijn, zoals links die in HTML Anchors worden genoemd en zijn gecodeerd met
behulp van de Atag.
Bekijk deze CSS en style alle ankers op je pagina zodat ze eruitzien als het IKEA-logo.
a.ikea {text-decoration:none; /* remove underline */
background-color: blue; /* paint the background blue */ color:yellow; /*
paint the text yellow */ font-weight:bold; /* make the characters bold */
text-transform: uppercase; /* turn characters in UPPERCASE */

Wat je hier deed, mijn vriend, was een klassenkiezer gebruiken.
padding:5px 10px; /* add some padding */ font-size:23px; /* make the text
bigger */}
Dus nu, in je html, kun je de klasse "ikea" toevoegen aan alle links waarvan je wilt dat ze
eruitzien alsof ze bij IKEA zijn gekocht :-)
<p>I loooooove design, especially furniture from <a href="http:// aeki.com"
class="ikea">Aeki</a>. It's cheap and stylish... Okay, if you actually manage to
build them!!</p>
Resultaat:

De klassekiezer wordt aangegeven met een beginpunt (het .teken) onmiddellijk gevolgd door
de klassenaam die u wilt gebruiken. Het kan zijn wat je wilt, zolang het maar hetzelfde is als
in het HTML-bestand.
Dus als in de html de klassenaam "burger" is, is de CSS-klassekiezer .... .burger. Als de htmlklassenaam "ferrari" is, wordt de CSS-klassekiezer.... .ferrari. Begrepen ?
Er zijn veel manieren om html-elementen te selecteren met behulp van de CSS-selectors. Te
veel voor deze cursus. Weet dat de klassenkiezers het meest worden gebruikt en dat je alles
kunt selecteren wat je nodig hebt, vooral als je ook weet hoe je...

_23

Cool, maar als je er met je muis bovenop gaat, gebeurt er niets. Triest, voor een
interactief element!
Dat is waar Pseudo-klassen in het spel komen...
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Positionering
Het grootste deel van je taak is om elementen op het scherm te plaatsen en te bepalen
hoe ze zich moeten aanpassen aan de aangrenzende inhoud en aan de schermgrootte
(mobiele telefoon of desktopcomputer). In één woord: positionering
CSS biedt verschillende manieren om de positionering van de elementen op het scherm
te regelen. Laten we beginnen met u inzicht te geven in hoe het element zelf is ingedeeld.

@ Dozen en blokken
CSS "pseudo-klassen" maken het voor u mogelijk om het uiterlijk van tussenliggende / tijdelijke

U kunt zich elk HTML-element voorstellen als een doos, we hebben 2 verschillende

toestanden van een element te controleren. Een <a href>-element kan zich bijvoorbeeld in een

versies van deze zogenaamde "boxen".

aantal verschillende toestanden bevinden (een link kan met de muis worden aangezet, "bezocht"

● Een blokkendoos

als het verwijst naar een bestand dat eerder is bezocht), en u kunt pseudo-klassen gebruiken om

● Een Inline-box

ze individueel te stylen. Ze zijn ingebouwd in de browser, dus u moet ze kennen om ze te kunnen
gebruiken.

Bekijk deze visuele uitleg van het verschil tussen een blok en een inline element.

_ Basis linkstijlen
Oliver James (InternetingIsHard.com) vat de syntaxis6 als zodanig samen.
“Pseudo-klassen beginnen met een dubbele punt gevolgd door de naam van de
gewenste klasse. De meest voorkomende link pseudo-klassen zijn als volgt:
•

:link – Een link die de gebruiker nog nooit heeft bezocht.

•

:visited – Een link die de gebruiker eerder heeft bezocht.

•

:hover – Een link met de muis van de gebruiker erover.

•

:active – A link that’s being pressed down by a mouse (or finger).”

Dat is het zowat voor de CSS-kiezers. Je hebt genoeg informatie om de oefeningen te
doen! Aarzel niet om hier terug te gaan als u de oefeningen niet kunt beheren - u kunt dit
allemaal niet onthouden. Oefening zal je helpen herinneren ;-)

Elk HTML-element heeft een standaard type box, u zult zien dat uiteindelijk niet alle
elementen hetzelfde boxtype delen! Bijvoorbeeld <div>, <h1>,<p>, <ul>,... zijn blokelementen

Basiseigenschappen

terwijl <img>, <a>,... inline-elementen zijn.
Deze zogenaamde "boxen" zijn belangrijk voor de doorstroming van onze webpagina.

We weten hoe we onze elementen in css moeten noemen, we hebben enkele
basiseigenschappen gebruikt, maar er zijn nog veel meer eigenschappen voor jou
beschikbaar, Picasso! In deze sectie leer je door middel van korte oefeningen nog enkele
interessante eigenschappen te gebruiken.

6

Bron: https://www.internetingishard.com/html-and-css/css-selectors/#pseudo-classes-for-links

_25
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_ Blokelementen
Een blokelement neemt meestal de hele breedte van de bovenliggende container in
beslag. Als resultaat zal het het volgende blokelement op een nieuwe regel dwingen, elk
blokelement zal onder het andere verschijnen.
De hoogte van een blokelement wordt altijd bepaald door de inhoud ervan - als de tekst
niet op het scherm past, is het standaardgedrag om de tekst op een nieuwe regel
samen te vouwen.

_ Inline-elementen
Het gedrag van inline-elementen is heel anders dan blokelementen, ze worden gebruikt
om items in blokelementen op te maken. In tegenstelling tot het Block-element, dat de
volledige bovenliggende breedte aanneemt, is de breedte van het Inline-element altijd
gebaseerd op de inhoud ervan.
Bekijk de afbeelding hieronder - Je zult zien dat de grijze delen (blokelementen) de
volledige breedte van het lichaam innemen. Terwijl de blauwe delen (inline-elementen)
alleen de breedte van de inhoud aannemen.

@ Het CSS Box-model
Er is één ding dat de blok- en inline-elementen gemeen hebben - en dat is het CSS Boxmodel. Wat hoor ik je zeggen, een andere doos? Ja, nou niet echt - het is nog steeds
dezelfde doos waar we het eerder over hadden. Laten we eens goed kijken naar wat er in
deze zogenaamde "box" zit.
Hoewel het misschien ingewikkeld klinkt en er ingewikkeld uitziet, is het eigenlijk
gemakkelijk te begrijpen. Dit boxmodel wordt gebruikt om te berekenen hoeveel ruimte er
tussen/binnen elk element is of, indien nodig, om een rand rond het element toe te
voegen.
Dit is misschien een reden waarom mensen soms zeggen: HTML is als bouwen met
legostenen.
Laten we het doosmodel visueel eens bekijken

_ Gedrag van doostype wijzigen
In CSS hebben we volledige controle over hoe onze elementen moeten worden
weergegeven, dit betekent dat we ook het standaardgedrag van onze elementen kunnen
veranderen! Misschien wilt u dat uw afbeeldingen onder elkaar worden gestapeld, dat kan
eenvoudig worden gedaan met behulp van het weergaveattribuut.

Img {
display:block;
}
_27
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1. Inhoud: Dit is het belangrijkste voor de ontwikkelaar die HTML schrijft, dit is het enige

Module 2 – CSS

_Grenzen

deel dat een semantische waarde heeft. De volgende delen zijn puur visueel voor het
doosmodel.

Nu is de volgende eigenschap van het doosmodel de rand. Standaard hebben de

2. Opvulling: dit bepaalt hoeveel ruimte er is tussen de inhoud en de rand.

meeste elementen een transparante rand. Als u een rand aan uw element wilt

3. Rand: A-lijn (standaard transparant) tussen opvulling en marge.

toewijzen, moet u deze CSS-syntaxis volgen: Specificeer de breedte van de rand,

4. Marge: De ruimte tussen dit element en de omringende elementen.

welk type rand het moet hebben en als laatste de kleur.
Laten we een rand toevoegen aan ons vorige voorbeeld van opvulling!

_ Opvulling
p{
We hebben het inhoudsgedeelte al gezien, dus laten we een niveau hoger gaan naar
opvulling. Deze eigenschap bepaalt hoeveel opvulling er is voor het geselecteerde
element:

border: 4px solid #5d6063;
}

Hier hebben we een voorbeeld:

Net als opvulling zijn er -top, -bottom, -left en -right varianten voor de border eigenschap:

p{

padding: 10px;}

p{
border: 1px solid #5D6063;
}

Dit zou slechts 1 rand aan de onderkant van het element tekenen.
Borders werkt op blok- en inline-elementen.
Zoals je kunt zien is de blauwe achtergrond achter het p-element groter geworden. Dat
komt omdat we onze CSS hebben verteld om de opvulling met 10px te verhogen! Nu zie

_ Margins

je dat het 10px voor alle kanten doet, maar soms willen we slechts één kant opmaken of
overal verschillende waarden hebben.

We hebben onze laatste Box Model-eigenschap bereikt,

We kunnen dit eenvoudig doen door het volgende te doen:

marges. Marges zijn de transparante ruimtes rond een

p{
padding-top: 20px;

element, dus verwar het niet met opvulling. Opvulling zorgt

padding-bottom: 20px;
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
}

voor de ruimte binnen een element waar de marge andere
elementen rond het geselecteerde element wegdrukt.
p{
padding: 20px 10px 20px 10px;
margin-bottom: 20px;
}

Je kunt het kleine verschil zien tussen de boven- en ondervulling in vergelijking met de
linkerkant.
Padding werkt op blok- en inline-elementen.
_29
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_ Centreren met automatische marges
Om te voorkomen dat ons element aan de linkerkant blijft plakken, kunnen we de
waarde voor automatische marges gebruiken binnen onze marge-eigenschap. Hiermee
.

wordt automatisch de ruimte rond je blokelement gemaakt en gelijk verdeeld over de
En net als opvulling en randen, kunt u zich op een of meer zijden richten om wijzigingen

linker- en rechterkant.

aan te brengen.

We kunnen onze paragraaf als volgt centreren:

Marges werken alleen op blokelementen.
p{

_ Breedte of hoogte wijzigen

margin: 20px auto;

Tot nu toe lieten we de browser bepalen hoeveel breedte onze elementen zouden

}

moeten zijn, maar soms wil je de breedte zelf instellen. Misschien is een afbeelding veel
te groot, of is er tekst die maar 20% van je scherm mag beslaan. Hiervoor kunnen we de
eigenschappen

width

en

height

binnen

CSS

gebruiken.

Hierdoor

wordt

de

standaardbreedte van de inhoud van uw vak gewijzigd.
Laten we onze alinea een breedte van 200px geven.
This will only work when a width has been set.

button {
width: 200px;
}

@ Samenvatting
● Alles binnen een HTML-pagina is een doos.
● Boxen kunnen inline- of blokelementen zijn.
● Die vakken hebben inhoud, opvulling, randen en marges.
● Als u eenmaal het Box-model kent, is het gemakkelijker om de lay-outs van webpagina's onder
de knie te krijgen.
De CSS-eigenschappen die we zojuist in dit hoofdstuk hebben behandeld, leken

In plaats van de volledige browserbreedte te nemen, is onze paragraaf nu 200 pixels,
maar hij omhelst de linkerkant van onze pagina...
Breedte/hoogte werkt alleen op blok- (of inline-blokken) elementen.

misschien eenvoudig - en dat zijn ze ook. Toch zijn ze erg krachtig: kijk eens naar de
websites die je bezoekt door de lenzen van het CSS-boxmodel en je zult zien dat ze
overal worden gebruikt.
Oké, laten we doorgaan en doorgaan met leren door een paar positioneringsuitdagingen
te doen met behulp van 3 technieken: Display, Position en Flexbox!

_31

32_

Free To Code | Intellectual Output 2

Als we deze CSS zouden gebruiken, zou dit resulteren in een knop met de tekstkleur rood,

CSS-animaties en overgangen
We zijn bijna door het CSS-gedeelte heen, goed gedaan! Maar er is nog iets dat we nog
niet hebben behandeld. Wat als u elementen wilt verplaatsen? Of wat als u uw mooie
knop wilt animeren, net zoals in het onderstaande voorbeeld:

maar als we er met de muis over gaan, wacht hij 1 seconde, daarna verandert hij soepel de
kleur rood in blauw over een periode van 0,5 seconden.
Laten we de verschillende waarden eens doornemen
● Property: Wat wil je animeren? Breedte, hoogte, kleur,...
● Duur: hoe lang moet de overgang duren? 0,5 seconden, 1 seconde, ...
● transitie-timing-functie: Wat is de snelheid van de transitie (zie hieronder voor meer info).
● Vertraging: hoeveel vertraging moet er zijn wanneer de overgang wordt geactiveerd
U kunt overgangen gebruiken zonder alle eigenschappen te gebruiken, als u geen waarden
toewijst, gebruikt het de standaardwaarde.
Dit zijn de standaardwaarden:
overgang: alle 0 gemak 0;
Zoals u kunt zien, kunt u, om uw overgang te laten werken, alle waarden leeg laten, behalve
de duurwaarde, anders zal er geen soepele overgang zijn.
Opmerking: De all-waarde zal alle verschillende eigenschappen animeren als ze
veranderen. Hoewel dit gemakkelijk kan zijn om alles snel te animeren, kan het leiden tot
vreemd en ongewenst gedrag.

_ Overgangstijdstip
Welnu, dit is allemaal mogelijk met Overgangen en Animaties!
Soms voelen animaties saai en levenloos aan, als je daar iets aan wilt veranderen, wil je

@ Overgangen
Zonder overgangen worden alle wijzigingen op een CSS-element onmiddellijk
doorgevoerd. Laten we ons voorstellen dat we een :hover pseudo-klasse gebruiken.
Normaal gesproken zullen de zweefeffecten onmiddellijk plaatsvinden, zodra de muis
over het element zweeft. Maar wanneer we een overgang toevoegen, creëren we een
vloeiende overgang tussen de twee toestanden van het element.
U kunt overgangen gebruiken met breedtes, hoogtes, transformaties...

hoogstwaarschijnlijk kijken naar de transitie-timing-functie.
Dit bepaalt het "ritme" van je animatie. Begint het langzaam of snel? Eindigt het langzaam?
Dit is niet alleen beter voor het oog, het zorgt er ook voor dat een animatie natuurlijker
aanvoelt.
Bekijk dit animatiewaardeblad:

_ Hoe gebruik je een transitie in css?
Bekijk het volgende CSS-fragment:
button {
color: red;
transition: color 0.5s ease-in-out 1s;
/*transition: (property) (duration) (transition-timing-function) (delay)*/
}
button:hover{
color:blue;
}
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Leanndro www.leanndro.com - Animation Value Graph - Timing
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● De bovenste rij toont de curve en animatie achter elke waarde.

d/

Module 2 – CSS

Dit zou zoiets als dit opleveren:

● De onderste toont animaties van wanneer we deze curve zouden manipuleren.
Verbazingwekkend hoe we het gevoel kunnen veranderen door een curve te veranderen,
toch?
Feel free to experiment with other easing functions (search for them in the
Documentation - remember searching is part of the job of a professional developer! ;-) )

Zoals u kunt zien, gebruiken we "van" (0%) and "naar" (100%) - wat slechts 2
toestanden zijn. Maar zoals ik je eerder heb verteld, is het mogelijk om veel meer

@ Animaties
Je zou denken dat een animatie hetzelfde is als een overgang: ze veranderen allebei de
eigenschapswaarden. Terwijl de overgang slechts over twee toestanden kan veranderen,
kan een animatie over zoveel toestanden overgaan als je wilt.
Om CSS-animaties te gebruiken, moet je "keyframes" gebruiken, die de eigenschap van
een element bevatten en natuurlijk de waarde waarin het moet veranderen. Je kunt
zoveel keyframes gebruiken als je wilt om echt vloeiende en lange animaties te maken.

_ Hoe gebruiken we keyframes?
Allereerst moeten we de keyframes-animatie ontwerpen, dit kan worden bereikt door
eenvoudig een @keyframes css-regel te maken, vervolgens een naam te geven zodat
we deze later in onze elementen kunnen noemen.
De volgende stap is om te definiëren van en waar naar onze animatie moet gaan. U ziet
het in het volgende voorbeeld
●

Dat we uitgaan van een lettergrootte van 50px en de kleur rood.

●

En dat we naar een lettergrootte van 100px gaan en de kleur blauw.

/* The animation code */
from {
font-size: 50px;
color: red;
}
to {
font-size: 100px;
color: blue;
}
}
/* The element to apply the animation to */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;

staten te animeren.
Dit kan door gebruik te maken van percentages. Kijk eens naar het volgende
voorbeeld:
/* The animation code */
@keyframes test {
0% {
font-size: 0px;
color: red;
}
25% {
font-size: 100px;
color: pink;
}
50% {
font-size: 30px;
color: green;
}
75% {
font-size: 120px;
color: yellow;
}
100% {
font-size: 0px;
color: blue;
}
}
/* The element to apply the animation to */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;
}/
Het resultaat zie je via deze link:
https://github.com/becodeorg/free2code/blob/master/2.CSS/4.CSSANIMATIONS/exercise-09/exercise.md
Net als bij overgangen moet je een duurwaarde toewijzen, anders wordt er geen
animatie afgespeeld.
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Conclusie

Referenties (zoals ze in de tekst voorkomen)

Animaties zijn best cool en leuk, nietwaar? Ik zou je nog veel meer kunnen vertellen over
overgangen en animatie, maar daar gaat het hier niet om! Laten we in de documentatie duiken
en je handen vuil maken! Voel je vrij om te experimenteren en dingen te breken!

1. Portrait of Tim Berners-Lee - © Paul Clarke, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
2. Screen capture of the first browser developed by Sir Tim Berners-Lee - Image author: Tim
Berners-Lee (public domain) - Source: https://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
3. How does the Internet work? by Mozilla Contributors licensed under CC-BY-SA 2.5.
Source:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Common_questions/How_does_the_Internet_work
4. HTML Basics by Mozilla Contributors and is licensed under CC-BY-SA 2.5. Source:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
5. Using HTML sections and outlines by Mozilla Contributors, licensed under CC-BY-SA 2.5.
Source:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines%23section_elements_in_
html5
6. https://learnabouthtml5.blogspot.com/2016/12/using-html-sections-and-outlines.html
7. Rome
celebrates
short
but
beautiful
file
of
Rafael.
Source:
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphael-rome-coronavirus.html
8. Full
list
of
colors
available
on
W3Schools:
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
9. The Duffer Brothers. Source: https://www.strangerthings.fr
10. Comments on CSS, adapted from: https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp
11. Oliver James on Pseudo-classes. Source: https://www.internetingishard.com/html-andcss/css-selectors/#pseudo-classes-for-links

12. Animation Value Graph - Timing - Leanndro www.leanndro.com
- Source:
http://spungella.blogspot.com/2016/03/animation-value-graph-timing.html
13. Monster Inc Typing GIF. Source: https://tenor.com/view/monsters-inc-typing-group-chat-islit-gif-11492598
Bron: https://tenor.com/view/monsters-inc-typing-group-chat-is-lit-gif-11492598
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Annexes

Annexes
Tijd

Sessieplan – Module 0
Training: Free to Code – Digitale en codeervaardigheden voor
gedetineerden verbeteren
Module: 0 – Algemene introductie

10m

Trainer:

Sessie nr. : 0
(halve sessie)

Algemene
doelstellingen:

Duur: 1h

Datum:

De leerlingen (gevangenen van 18 tot 99 jaar) kunnen een bestaande
webpagina wijzigen en basiswebpagina's maken met HTML en CSS met
een code-editor.
Ze zullen ook basiskennis verwerven over het beschrijven van een
oplossing voor eenvoudige webontwikkelingsproblemen in logische
stappen en begrijpen waarvoor elke frontend-technologie het best kan
worden gebruikt (html, css en Javascript).

•
•
Leerresultaten:

•
•
•

10m

Grondbeginselen van frontend-codering: webpagina repareren
en een basiswebpagina maken met HTML en CSS
Beschrijf een oplossing voor eenvoudige problemen in logische
stappen
Basisterminologie van frontend-webontwikkelingstechnologieën
De meegeleverde coderingsinterface kunnen gebruiken
Algoritmisch en probleemoplossend

Middelen en
materialen:

Activiteiten:
IJsbrekende activiteit
Wolbalactiviteit - zet de cursisten en trainers in een kring en
vraag hen om zichzelf voor te stellen (naam, leeftijd, waar ze
vandaan komen) en geef de bal dan door aan wie ze willen
Het doel van deze activiteit is om uiteindelijk te zeggen dat ze op
dit moment een netwerk van contacten zijn begonnen en dat ze
bij elkaar moeten blijven om elkaar nu en in de toekomst te
helpen - de training is bedoeld om zelflerend te zijn en de
cursisten moeten elkaar helpen om te slagen. Deze activiteit
dient ook als startpunt van de volgende brainstorming – analogie
tussen het netwerk dat is gecreëerd met de wolbal en
technologie om de brainstormvragen te beginnen (zie hieronder)
Brainstormen over technologie om de discussie te openen en het
onderwerp in te leiden
Vragen suggesties:
• “Wat zie je als je in Technologie denkt?”
• "Maakt ons leven makkelijker?"
• “Wat is een website? En een app?”
• "Waar staat codering in de technologiewereld?"
• “Andere vragen die u mogelijk relevant vindt”

•

Bolletje wol en
ruimte in de
kamer om een
kring te maken
met
alle
deelnemers

•
•
•

Flipover en
pennen of
Word-document
enz.

Presentatie van de belangrijkste onderwerpen die in het leergedeelte van module 0 worden
behandeld:
1. Achtergrond
a. Het internet
b.
Hoe werkt het, netwerk van netwerken en het web
.
40m

Methoden:

Content:

Verhelderend, vragend en actief.
Computergestuurd zelfleren op basis van actieve leertechnieken, zoals
projectmatig leren, quizzen en leren door te doen, onder begeleiding van
een technische monitor – blended learning.

•
•
•

Achtergrond
Internet
Web

Conclusie, discussie en vragen (wordt vervolgd deze 1e
sessie in de volgende tabel)

•

Leerplatform

Assessment:

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen)
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Activiteit (Tijd):

Les 1-3 (1h)

40_
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Sessie Plan – Module 1
Free to Code

Trainer:

Sessie nr. : 0 to 2
(2 en een halve
sessie)

Duur: 8h

Algemene
objectieven:

De leerlingen (gevangenen van 18 tot 99 jaar) kunnen een bestaande
webpagina wijzigen en basiswebpagina's maken met HTML en CSS met
een code-editor.
Ze zullen ook basiskennis verwerven over het beschrijven van een
oplossing voor eenvoudige webontwikkelingsproblemen in logische
stappen en begrijpen waarvoor elke frontend-technologie het best kan
worden gebruikt (html, css en Javascript).

Datum:

● Grondbeginselen van frontend-codering: webpagina repareren en een
basiswebpagina maken met HTML en CSS
● Beschrijf een oplossing voor eenvoudige problemen in logische stappen
● Basisterminologie van frontend-webontwikkelingstechnologieën
● De meegeleverde coderingsinterface kunnen gebruiken
● Algoritmisch en probleemoplossend

Activiteiten:

Bronnen en
materialen:

Sessie 0 (vervolg)

Digitale en codeervaardigheden voor gedetineerden verbeteren

Module: 1 – HTML

Leerresultaten:

Tijd

1h

1h

De training van de 1e module zal worden opgesplitst in twee
delen - een presentatiegedeelte en een oefeningengedeelte.
Presentatie van de 3 belangrijkste onderwerpen die in het
leergedeelte van module 1 worden behandeld:
1. Intro
een. Waarom en wat is HTML
2. HTML5
een. Eerste HTML-document
3. Semantiek
een. Waarom semantiek gebruiken?, semantic HTML

Na de presentatie moeten de cursisten de oefeningen doen die
voor deze 1e trainingsmodule zijn bedoeld.
De oefeningen moeten worden uitgevoerd door de cursisten,
maar altijd ondersteund door de trainers, en met continue
toegang tot het leergedeelte van het platform, zodat ze inhoud
kunnen bekijken die hen helpt bij het uitvoeren van de
oefeningen.
Opdrachten:

•

•

Platform –
leergedeelte

Platform –
Trainingsdeel

● Oefening 1 – hallo wereld (15 minuten)
● Oefening 2 – Titels (15 minuten)

Methoden:

Content:

Verhelderend, vragend en actief.
Computergestuurd zelfleren op basis van actieve leertechnieken, zoals
projectmatig leren, quizzen en leren door te doen, onder begeleiding van
een technische monitor – blended learning.

•
•
•

Intro
HTML5
Semantiek

● Oefening 3 – Paragrafen (15 minuten)
● Oefening 4 – Vet cursief (15 minuten)
Sluit na 3 uur de eerste sessie af met conclusie, discussie en vragen
Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen
en einduitdaging) - als er een drop-out is, moeten ze het
"Tevredenheidsformulier" van het ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw
Assessment:
pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.
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Tijd

3h

Activiteiten:

Bronnen en
materialen:

Sessie 1
Herbekijk de eerder besproken leerinhouden en werk verder in de
oefeningen.
De oefeningen moeten worden uitgevoerd door de cursisten,
maar altijd ondersteund door de trainers, en met continue
toegang tot het leergedeelte van het platform, zodat ze inhoud
kunnen bekijken die hen helpt bij het uitvoeren van de
oefeningen.
Handel dienovereenkomstig voor de volgende sessies van alle
•
modules.
Opdrachten:
• Oefening 5 – Lijsten (30 minuten)
• Oefening 6 – Relatieve links (30 minuten)
• Oefening 7 – Afbeeldingen (30 minuten)
• Oefening 8 – De letter (30 minuten)
• Oefening 9 – Onderwerpen voor de studie (30 minuten)
• Oefening 10 – Exotische dansbewegingen (30 minuten)

Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Module: 2 – CSS
Sessie nr. : 3 to 18

Duur: 43h

Algemene
objectieven:

De leerlingen (gevangenen van 18 tot 99 jaar) kunnen een bestaande
webpagina wijzigen en basiswebpagina's maken met HTML en CSS met
een code-editor.
Ze zullen ook basiskennis verwerven over het beschrijven van een
oplossing voor eenvoudige webontwikkelingsproblemen in logische
stappen en begrijpen waarvoor elke frontend-technologie het best kan
worden gebruikt (html en CSS).

•

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len
Content:

Assessment:

Activiteit (Tijd)

Les 1-3 (1h)

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen en
einduitdaging) - als er een drop-out is, moeten ze het
"Tevredenheidsformulier" van het ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw
pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie..
Oefening 1 – hallo wereld (15 minuten)
Oefening 2 – Titels (15 minuten)
Oefening 3 – Paragrafen (15 minuten)
Oefening 4 – Vet cursief (15 minuten)
Oefening 5 – Lijsten (30 minuten)
Oefening 6 – Relatieve links (30 minuten)
Oefening 7 – Afbeeldingen (30 minuten)
Oefening 8 – De letter (30)
Oefening 9 – Onderwerpen voor de studie (30
minuten)
Oefening 10 – Exotische dansbewegingen (30
minuten)
Oefening 11 – Opmaak van recepten (1u)
Oefening 12 - Chinese boer (2)

•
•
•

Leerresultaten:

Methoden:

Sessie 2
Oefeningen:
Oefening 11 – Opmaak van recepten (1u)
Oefening 12 – Chinese boer (2u)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Trainer:

•

Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen
Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen en
einduitdaging) - als er een drop-out is, moeten ze het
"Tevredenheidsformulier" van het ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw
Assessment:
pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

3h

Sessie Plan – Module 2

Datum:

Grondbeginselen van frontend-codering: webpagina repareren en
een basiswebpagina maken met HTML en CSS
Beschrijf een oplossing voor eenvoudige problemen in logische
stappen
Basisterminologie van frontend-webontwikkelingstechnologieën
De meegeleverde coderingsinterface kunnen gebruiken
Algoritmisch en probleemoplossend

Verhelderend, vragend en actief.
Computergestuurd zelfleren op basis van actieve leertechnieken, zoals
projectmatig leren, quizzen en leren door te doen, onder begeleiding van
een technische monitor – blended learning.
•
•
•
•
•
•

Inleiding tot CSS
Selectors
Basiseigenschappen
Positionering
CSS-animaties
Laatste uitdaging
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Tijd

Bronnen en
materialen:

Activiteiten:

Activiteiten:

3h

Sessie 6
Opdrachten:
• Oefening 8 – Stijl deze pagina (30 minuten)
• Oefening 9 – Paragraaf (30 minuten)
• Oefening 10 – CSS Diner (30 minuten)
• Oefening 11 – Basiseigenschappen (30 minuten)
• Oefening 12 – Eigenschappen weergeven oefening 1
(1u)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Sessie 3

2h

De training wordt opgedeeld in twee delen: een presentatiedeel
en een oefeningendeel.
Presentatie van de onderwerpen die aan bod komen in het
leergedeelte van het platform:
1. Inleiding tot CSS
een. Wat is, syntaxis, aan de slag, werken met kleuren, randen,
opmerkingen
2. Selectors
een. CSS-kiezers, klassenkiezers, pseudo-klassekiezers
3. Basiseigenschappen
4. Positionering
een. Het doosmodel, opvulling, randen, marges, afmetingen
5. CSS-animaties
a. een. Overgangen, animaties

•

Platform –
leergedeelte

1h

Assessment:

3h
•

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) - als er
een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Assessment: Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Sessie 4
Opdrachten:
● Oefening 1 – Voeg wat inline CSS toe (30 minuten)
● Oefening 2 – Plan je vakanties in stijl (30 minuten)
Sluit na 3 uur de eerste sessie af met conclusie, discussie en
vragen

Bronnen en
materialen:

Tijd

Sessie 7
Opdrachte:
• Oefening 13 – Eigenschappen weergeven oefening 2
(1u)
• Oefening 14 – Positie-eigenschappen oefening 1 (2u)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Platform –
leergedeelte

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) - als er
een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
Assessment: aantekeningen maken over de sessie.
.
Sessie 8

3h

Sessie 5
Opdrachten:
• Oefening 3 – Canarische Eilanden (30 minuten)
• Oefening 4 – Lessen om elementen te onderscheiden en
anders te stylen (30 minuten)
• Oefening 5 – Grenzen (30 minuten)
• Oefening 6 – Klassenkiezer (1u)
• Oefening 7 – Pseudo-klasse selector (30 minuten)
• Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en
vragen

Assessment:

3h
•

Opdrachte:
Oefening 15 – Positie eigenschappen oefening 2 (1u)
Oefening 16 – Positie-eigenschappen oefening 3 (1u)
Oefening 17 – Flexbox 1 (1u)

•

Platform –
leer- en
trainingsond
erdelen

Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen
Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen)
- als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Assessment:

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen)
- als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.
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Tijd

3h

Bronnen en
materialen:

Activiteiten:
Sessie 9
Opdrachten:
• Oefening 18 – Buigkaart (2u)
• Oefening 19 – Buigblad (1 of 3u)

•

Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Assessment:

3h

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Sessie 10
Opdrachten:
• Oefening 19 – Buigblad (2 van 3u)
• Oefening – CSS-integratiereeks (1 van 4u)

•

Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Assessment:

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Tijd

Sessie 12
Opdrachten:
• Oefening 21 – CSS animaties (1u)
• Oefening 22 – Kleine serie CSS-animaties (2u)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Assessment:

• Oefening 23- Kleine CSS-animaties serie 1 (2u)
• Oefening 24 – Kleine CSS animaties serie 2 (1 van 3u)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Assessment:

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

3h

Opdrachten:
• Oefening 24 – Kleine CSS-animaties serie 2 (2 van 3u)
• Oefening 25 - Kleine CSS-animatieserie Bonus (1 van 4u)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen)
- als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.
Assessment:
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Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Sessie 13
Opdrachten:
3h

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Sessie 14

Opdrachten:
• Oefening 20 – CSS-integratiereeks (3 van 4u)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Assessment:

•

3h

Sessie 11

3h

Bronnen en
materialen:

Activiteiten:

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.
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Tijd

Bronnen en
materialen:

Activiteiten:
Sessie 15
Exercises:
• Oefenin 25 – Kleine CSS-animatieserie Bonus (3 van 4u)

3h

Tijd

Sessie 18
•

Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Opdrachten:
• Oefening 26 – Laatste uitdaging (3 van 9 uur)

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len
3h

Assessment:

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen)
- als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie
en vragen

Assessment:

Sessie 16

3h

Opdrachten:
• Oefening 26 – Laatste uitdaging (3 van 9 uur)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Assessment:

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Sessie 17

3h

Opdrachten:
• Oefening 26 – Laatste uitdaging (3 van 9 uur)
Sluit de sessie na 3 uur af met conclusie, discussie en vragen

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len
Activiteit (Tijd):

Assessment:

Bronnen en
materialen:

Activiteiten:

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen) als er een drop-out is, moeten ze het "Tevredenheidsformulier" van het
ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.

Les 1-5 (1h)

•

Platform –
leer- en
trainingsonderde
len

Formele beoordelingen van het leerresultaat (quizzen, platformoefeningen en
einduitdaging) - als er een drop-out is, moeten ze het
"Tevredenheidsformulier" van het ondersteuningsdocument "Hoe kunt u uw
pilot opzetten" invullen.
Trainers moeten de feedback van de deelnemers verzamelen en hun eigen
aantekeningen maken over de sessie.
Om de training af te sluiten, moeten trainers het "Observatie- en
feedbacksjabloon" invullen en de cursisten het "Tevredenheidsformulier" dat
beschikbaar is in het ondersteuningsdocument "Hoe u uw pilot opzet"

Oefening 1 – Voeg wat inline CSS toe (30 minuten)
Oefening 2 – Plan je vakanties in stijl (30 minuten)
Oefening 3 – Canarische Eilanden (30 minuten)
Oefening 4 – Lessen om elementen te onderscheiden en anders te stylen (30
minuten)
Oefening 5 – Randen (30 minuten)
Oefening 6 – Klassenkiezer (1u)
Oefening 7 – Pseudo-klasse selector (30 minuten)
Oefening 8 – Stijl deze pagina (30 minuten)
Oefening 9 – Paragrafen (30 minuten)
Oefening 10 - CSS Diner (30 minuten)
Oefening 11 – Basiseigenschappen (30 minuten
Oefening 12 – Eigenschappen weergeven oefening 1 (1u)
Oefening 13 – Eigenschappen weergeven oefening 2 (1u)
Oefening 14 – Positie-eigenschappen oefening 1 (2u)
Oefening 15 – Positie-eigenschappen oefening 2 (1u)
Oefening 16 – Positie-eigenschappen oefening 3 (1u)
Oefening 17 – Flexbox 1 (1u)
Oefening 18 – Buigkaart (2u)
Oefening 19 – Buigblad (3u)
Oefening 20 – CSS-integratiereeks (4u)
Oefening 21 – CSS-animaties (1u)
Oefening 22 – Kleine serie CSS-animaties (2u)
Oefening 23- Kleine CSS-animaties serie 1 (2u)
Oefening 24 – Kleine CSS-animaties serie 2 (3u)
Oefening 25 – Kleine CSS-animatieserie Bonus (4u)
Oefening 26 – Laatste uitdaging (9u)
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Module 0 en Module 1 Oefeningen
1. Hallo wereld

2. Titels
3. Paragrafen

4. Vet Cursief

5. Lijsten
6. Gerelateerde
links

7. Beelden

Bekijk het bestand index.html. Momenteel is het bestand leeg. Voeg alle benodigde tags toe voor de basislay-out van een html-document: een doctype,
een <html> -element en een <head> en <body> -element. Maar wees voorzichtig, je kunt deze elementen niet zomaar plaatsen waar je maar wilt. Ze
hebben een functie en moeten in een specifieke volgorde worden geplaatst. Lees de documentatie als je niet zeker weet hoe je deze html-elementen
moet gebruiken.
Voeg tot slot een <p> element toe met de tekst 'hallo wereld' aan je document. De tekst moet in de browser worden weergegeven.
Tijd om meer html-elementen te verkennen. Bekijk het bestand index.html en het resultaat in de browser. Er mag niets worden weergegeven. Voeg een
<h1> -element toe met de tekst 'titel van een h1-tag' en bekijk het resultaat. Er is ook een <h2> -element, herhaal hetzelfde proces ook voor deze tag.
Ga hiermee door voor alle <h #> -elementen.
Voeg 6 alinea-elementen toe aan het bestand index.html, één voor elke titeltag. U kunt hier iets zelf schrijven of een tijdelijke aanduiding voor tekst
kopiëren:
'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quod saepe architecto laborum omnis reiciendis unde et voluptatibus repudiandae eaque
quibusdam doloribus officia odit voluptatum minima ab, reprehenderit cupiditate. Consequuntur, sapiente.'
Op dit moment zou je een html-document moeten hebben met 6 titels en een paragraaf voor elke titel. We kunnen wat extra betekenis aan de tekst
toevoegen door meer html-elementen toe te voegen. Gebruik de tags <em> en <strong> om een of meer woorden in uw tekst te benadrukken. U zult
merken dat de browser wat stijl toevoegt aan de tekst die is ingepakt in een <em> of <strong> tag. Zorg ervoor dat u de documentatie voor deze htmlelementen leest.
Open het bestand index.html en vergelijk de html-code met de uitvoer van het document. Identificeer de 3 verschillende soorten lijsten: geordende,
ongeordende en definitielijsten. Zorg ervoor dat u de documentatie van deze html-tags controleert! Voeg in het <body> -element een lijst van elk type toe
met uw eigen inhoud onder de voorbeeldlijsten.
Het echte doel van internet was om een groot netwerk van bestanden met elkaar te verbinden door middel van hyperlinks, daarom gebruiken we de
Hyper Text Markup Language (html). We kunnen dit bereiken door de <a> -tag of ankertag te gebruiken om naar een ander bestand te linken.
Om te weten waar de <a> -tag naar moet linken, moeten we deze wat extra informatie geven. Dit doen we door gebruik te maken van het 'href' attribuut.
Een attribuut wordt altijd toegevoegd in de openingstag van een element.
Om naar een andere pagina op uw webdomein te linken, gebruikt u relatieve links. In dat geval bevat het href-kenmerk het pad naar het document
waarnaar u linkt.
Bijvoorbeeld:
<a href="./pages/pagename.html">Link to a page</a>
Het bovenstaande html-element zal linken naar het html-document in de paginamap met de naam paginanaam.html. Tussen de openings- en
sluitingstag kunt u de tekst voor de hyperlink opgeven.
Voeg in het bestand index.html een relatieve link toe aan de over-pagina in de paginamap, evenals een doel, dus wanneer we op de link klikken, wordt
er een nieuw tabblad geopend.
Tot nu toe hebben we alleen verschillende vormen van tekst aan je html-document toegevoegd. Titels, alinea's, lijsten, ... De meeste websites zijn
tegenwoordig een beetje visueel aantrekkelijker dan de zwart op wit tekstpagina die we nu hebben. Een manier om uw website op te fleuren is door
afbeeldingen toe te voegen. Hiervoor gebruiken we het <img> html-element. In tegenstelling tot de vorige tags die we hebben gebruikt, heeft de <img> tag geen openings- en sluitingstag. Het bestaat uit één zelfsluitende tag, als volgt geschreven: <img /> Binnen deze tag kunnen we verschillende
attributen toevoegen. De volgende kenmerken kunnen aan een img-tag worden toegevoegd: 'src', 'width', 'height'.
'src'-kenmerk: het src- of source-kenmerk vertelt de afbeeldingstag welke afbeelding moet worden weergegeven. 'width' attribuut: stelt de breedte van de
afbeelding in. 'height' attribuut: stelt de hoogte van de afbeelding in.
Probeer de 'funny-goose-sitting-Karen-Arnold.jpg' aan deze img-tag toe te voegen, vul ook de andere lege attributen in.
Afbeelding
copyright
informatie:
Karen
Arnold
publiek
domein.
Bron:
https://www.publicdomainpictures.net/nl/viewimage.php?image=34335&picture=funny-goose-zittend )
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Blok / structurele semantiek:

Inline semantiek8:

De kop van het document:

● U moet het algehele document ● De namen van de afzender en ontvanger (en "Tel" en "E- ● De karakterset van het document moet worden
structureren met een geschikte mail") moeten van groot belang zijn.
gespecificeerd als utf-8 met een geschikte metatag.
structuur, waaronder doctype en ● De vier datums in het document moeten geschikte ● De auteur van de brief moet worden gespecificeerd in een
<html>, <head> en <body> - elementen bevatten die machineleesbare datums bevatten. geschikte metatag.
elementen.
● De vijf acroniemen / afkortingen in de hoofdtekst van de ● De geleverde CSS moet worden opgenomen in een
● De brief moet in het algemeen brief moeten worden gemarkeerd om uitbreidingen van elk geschikte tag.
worden gemarkeerd met een acroniem / afkorting te geven.
structuur van alinea's en koppen, ● De zes sub- / superscripts moeten op de juiste manier
met
uitzondering
van
de worden gemarkeerd - in de chemische formules en de
onderstaande punten. Er is één nummers 103 en 104 (ze moeten respectievelijk 10 zijn voor
kop op het hoogste niveau (de de macht of 3 en 4).
regel "Re:") en drie koppen op het ● Probeer ten minste twee geschikte woorden in de tekst te
tweede niveau.
markeren met grote nadruk / nadruk.
● De startdata van het semester, ● Er zijn twee plaatsen waar een hyperlink moet worden
studieonderwerpen en exotische toegevoegd; voeg passende links toe met titels. Gebruik
dansen
moeten
worden http://example.com voor de locatie waarnaar de links
gemarkeerd met een geschikt verwijzen.
lijsttype.
● Het citaat en het citaat van de universiteit moeten worden
● De twee adressen moeten gemarkeerd met passende elementen.
tussen de <address> -elementen
worden geplaatst. Elke regel van
het adres moet op een nieuwe
regel staan, maar mag niet in een
nieuwe alinea staan.
Oefening 8 De brief9:

Converteer de volgende letter naar geldige HTML
Dr. Eleanor Gaye Awesome Science faculty University of Awesome Bobtown, CA 99999, USA Tel: 123-456-7890 Email: no_reply@example.com
door gebruik te maken van semantische HTML- 20 January 2016
elementen.
Miss Eileen Dover 4321 Cliff Top Edge Dover, CT9 XXX UK
(Bron: Een brief markeren door Mozilla-bijdragers,
Re: Eileen Dover university application
gelicentieerd onder CC-BY-SA 2.57)

Dear Eileen,
Thank you for your recent application to join us at the University of Awesome's science faculty to study as part of your PhD next year. I will answer your
questions one by one, in the following sections.
Starting dates
We are happy to accommodate you starting your study with us at any time, however it would suit us better if you could start at the beginning of a semester; the
start dates for each one are as follows:
First semester: 9 September 2016 Second semester: 15 January 2017 Third semester: 2 May 2017
Please let me know if this is ok, and if so which start date you would prefer.
You can find more information about important university dates on our website.
Oefening 9 Subjects of study
At the Awesome Science Faculty, we have a pretty open-minded research facility — as long as the subjects fall somewhere in the realm of science and
technology. You seem like an intelligent, dedicated researcher, and just the kind of person we'd like to have on our team. Saying that, of the ideas you
submitted we were most intrigued by are as follows, in order of priority:
Turning H2O into wine, and the health benefits of Resveratrol (C14H12O3.) Measuring the effect on performance of funk bass players at temperatures
exceeding 30°C (86°F), when the audience size exponentially increases (effect of 3 × 103 increasing to 3 × 104.) HTML and CSS constructs for representing
musical scores.
So please can you provide more information on each of these subjects, including how long you'd expect the research to take, required staff and other
resources, and anything else you think we'd need to know? Thanks.
Oefening 10 Exotic dance moves10
Yes, you are right! As part of my postdoctoral work, I did study exotic tribal dances. To answer your question, my favourite dances are as follows, with
definitions:

7

Informatie aangepast van: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Marking_up_a_letter
Dit gedeelte is aangepast van Marking up letter – W3CSchool: https://www.w3cschool.cn/webstart/webstart-marking-up-a-letter.html
9
Bron: https://mdn.github.io/learning-area/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-finished/
10
Bron: https://discourse.mozilla.org/t/marking-up-a-letter-assessment/24676 and https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-start/letter-text.txt
8

Polynesian chicken dance A little known but very influential dance dating back as far as 300 BC, a whole village would dance around in a circle like chickens,
to encourage their livestock to be "fruitful". Icelandic brownian shuffle Before the Icelanders developed fire as a means of getting warm, they used to practice
this dance, which involved huddling close together in a circle on the floor, and shuffling their bodies around in imperceptibly tiny, very rapid movements. One of
my fellow students used to say that he thought this dance inspired modern styles such as Twerking. Arctic robot dance An interesting example of historic
misinformation, English explorers in the 1960s believed to have discovered a new dance style characterized by "robotic", stilted movements, being practiced
by inhabitants of Northern Alaska and Canada. Later on however it was discovered that they were just moving like this because they were really cold.
For more of my research, see my exotic dance research page.
Yours sincerely, Dr Eleanor Gaye
University of Awesome motto: "Be awesome to each other." -- The memoirs of Bill S Preston, Esq
Snel hummusrecept 11

Oefening 11 - Receptopmaak
Source: Marking up a letter by Mozilla contributors,
licensed under CC-BY-SA 2.5
Voeg de ontbrekende HTML-elementen toe aan het
recept in het bestand index.html

Dit recept maakt snelle, smakelijke hummus, zonder geknoei. Het is aangepast van een aantal verschillende recepten die ik in de loop der jaren heb
gelezen.
Hummus is een heerlijke dikke pasta die veel wordt gebruikt in Griekse en Midden-Oosterse gerechten. Het is erg lekker met salade, gegrild vlees en
pittabroodjes.
Ingrediënten
1 blikje (400 g) kikkererwten (kekerbonen)
175 g tahin
6 zongedroogde tomaten
Een halve rode paprika
Een snufje cayennepeper
1 teentje knoflook
Een scheutje olijfolie
Instructies
Verwijder de schil van de knoflook en hak grof
Verwijder alle zaadjes en steel van de paprika en hak ze grof
Voeg alle ingrediënten toe aan een keukenmachine
Verwerk alle ingrediënten tot een pasta.
Als je een grove "dikke" hummus wilt, verwerk deze dan een korte tijd
Als je een soepele hummus wilt, verwerk deze dan voor een langere tijd
Voor een andere smaak kun je proberen om een kleine hoeveelheid citroen en koriander, chilipeper, limoen en chipotle, harissa en munt of spinazie en
fetakaas te mengen. Experimenteer en kijk wat voor jou werkt.
Opslag
Koel de afgewerkte hummus in een afgesloten bakje. Je zou het ongeveer een week moeten kunnen gebruiken nadat je het hebt gemaakt. Als het koolzuur
begint te worden, moet je het zeker weggooien.
Hummus is geschikt om in te vriezen; je moet het ontdooien en het binnen een paar maanden gebruiken.

Oefening 12 - Chinese boer

Het verhaal van de Chinese boer
Is dat een goede zaak? Is dat iets slechts? Ik weet het niet.
11 mei 2016, Alexandre Gorius

●
Vertaal de html-pagina in semantische html met de
juiste html-tags: h1, h2, blockquote, q, img, img, hr, figuur In de natuur bestaat Good & Evil niet. Het universum zelf is niet goed of slecht, maar een potentieel in permanente ontwikkeling.
en bijschrift, table, th, tr, td, ul of ol andli.
● Geen div of span: ze bieden geen semantiek.
● Zoek voor elk van deze tags de oorsprong van hun naam In het leven zijn er 4 soorten mensen.
(zo onthouden we ze). Zoek bij twijfel het antwoord op de - mensen die denken dat internet goed is,
- mensen die denken dat internet slecht is,
documentatie.
● Voeg twee of drie links naar keuze toe op de html-pagina- mensen die denken dat internet katten is,- people who don't think about it.
via de tag a.
● Is er een onderdeel dat als een koptekst kan worden [Afbeelding: afbeeldingen 4 studenten / jonge blogger.jpeg]
beschouwd? Zo ja, groepeer het dan in een header-tag.
Omhoog in de ruimte, omdraaiend, kijkend naar het aardoppervlak. Vanuit het perspectief van die rots op Mars of die mening van Jupiter, geeft niets om je
● En een voettekst? Zo ja, groepeer deze inhoud dan in problemen. Daarboven is het gewoon niet serieus, en er bestaat niet zoiets als een probleem 12.
een voettekst
● Zet alle woorden "Misschien" in een em of sterke tag.
Hier beneden is de enige realiteit die in onze hersenen. Niets bestaat als de hersenen het niet denken. Niets bestaat ook niet als onze zintuigen de boodschap
● Voeg het kenmerk Alt toe aan de afbeeldingen. Wat is niet verzenden. Dat betekent dat als we een verkeerd gevoel hebben, onze realiteit verandert. Dat is mogelijk omdat onze perceptie beperkt is: je kunt
het doel van dit kenmerk?
bijvoorbeeld niet zien op 360 graden. Als we de boodschap verkeerd vertalen, verandert onze realiteit. Als we het op een bepaalde manier denken, verandert
● Voeg een "goede" of "slechte" klasse toe aan de tags onze realiteit afhankelijk van die manier. Dus als we de realiteit zo veel kunnen veranderen, is alles nep.
rond de woorden "Goed" en "Slecht".
● Zoek het kenmerk link om de pagina aan te geven Daar zijn ze het bewijs van. Word verliefd op iemand en je zult die persoon als goddelijk zien. Trek jezelf uit die greep en het goddelijke valt van wolken naar
vaste grond, waardoor hij zich anders onthult. Maar de persoon is hetzelfde, je bent van gedachten veranderd. Zo werkt alles: het is niet alleen dat je je wereld
waarnaar de link moet leiden en voeg deze toe.
kunt maken, het is dat je het toch passief doet.

11
12

Bron: https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/html-text-formatting/text-start.html
Sectie aangepast van: https://byrslf.co/theres-no-good-nor-bad-85a62f371abc

● Zorg ervoor dat wanneer u op de links klikt, de pagina [Afbeelding: Albeelding 4 studenten / glimmendesteen.jpeg captie: "Wat vindt hij ervan?" ]
wordt geopend in een nieuw browsertabblad.
● Zoek het attribuut om een klein tekstvak weer te geven Het verhaal
wanneer u over links beweegt, zoals dit:
[Afbeelding: afbeelding 4 studenten / chineseman.jpeg caption: "De oude Chinese boer"]
beeld
Er was eens een Chinese boer13 wiens paard wegliep. Die avond kwamen al zijn buren langs om hun medeleven te betuigen. Ze zeiden: 'Het spijt ons zo te
Gedaan?
horen dat uw paard is weggelopen. Dit is heel jammer. ' De boer zei: 'Is het lekker? Is het erg? Ik weet het niet." De volgende dag kwam het paard terug en
Goed gedaan! Je hebt zojuist het eerste hoofdstuk
bracht zeven wilde paarden mee, en 's avonds kwam iedereen terug en zei: "Oh, dat heeft niet zoveel geluk. Wat een geweldige wending. Je hebt nu acht
afgerond! Maar je hebt waarschijnlijk gemerkt dat we nog paarden! ' De boer zei weer: 'Is het lekker? Is het erg? Ik weet het niet."
steeds niet iets aantrekkelijks voor het oog hebben
gemaakt. We zullen dat behandelen in ons volgende
De volgende dag probeerde zijn zoon een van de paarden te breken en tijdens het rijden werd hij gegooid en brak zijn been. De buren zeiden toen: "Oh jee,
dat is jammer", en de boer antwoordde: "Is het goed? Is het erg? Ik weet het niet." De volgende dag kwamen de dienstplichtigen langs om dienstplichtigen in
hoofdstuk: CSS.
het leger te brengen en zij wezen zijn zoon af omdat hij een gebroken been had. Opnieuw kwamen alle buren langs en zeiden: "Is dat niet geweldig!" Weer zei
hij: 'Is het goed? Is het erg? Ik weet het niet."
Het hele proces van de natuur is een geïntegreerd proces van enorme complexiteit, en het is echt onmogelijk om te zeggen of iets dat erin gebeurt goed of
slecht is, omdat je nooit weet wat het gevolg zal zijn van het ongeluk; of je weet nooit wat de gevolgen van geluk zullen zijn.
Alan Watts
Hier is dit dialoogvenster in de vorm van een tabel
+-------------------+---------------------+
|

|

| Event

|
| Goed of slecht ?

|

+-------------------+---------------------+
|

|

|

| Verlies een paard

| Misschien

|

+-------------------+---------------------+
|

|

|

| Win meer paarden | Misschien

|

+-------------------+---------------------+
|

|

| Zoon letsel

|
| Misschien

|

+-------------------+---------------------+
|

|

| Voorkom oorlog

|
| Misschien

|

+-------------------+---------------------+
Tafel die de filosofie van de boer vertegenwoordigt.

Gevolgtrekking
Goed en slecht zijn slechts één perspectief. Bananen zijn goed voor apen, maar apen zijn niet goed voor bananen. Laten we er geen big deal van maken ...
---Copyright Just Another Company 2017. Alle rechten voorbehouden. Aangepast aan dit artikel: https://wellsbaum.blog/2018/01/27/alan-watts-the-story-of-thechinese-farmer/

13

The Story of the Chinese Farmer, by Alan Watts: https://www.craftdeology.com/the-story-of-the-chinese-farmer-by-alan-watts/ , https://wellsbaum.blog/alan-watts-story-of-the-chinese-farmer/
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Module 2 Oefeningen
Instructie

Oefening 1: Voeg enkele in lijn CSS toe

Hier is wat HTML-inhoud. Gebruik het stijlkenmerk om:
● de body een lichtgrijze achtergrondkleur te geven (gebruik deze waarde: #DDDDDD)
● maak de alineatekst blauw
● de sterke tags eruit laten zien alsof ze zijn gemarkeerd door een gele achtergrondkleur toe te voegen.
● onderstreep de kop
● voeg een marge onderaan van 10 pixels toe aan de lijstitems (li-tags)
● stijl de geordende lijst (oude tag) zodat de inhoud rood is.
De 7 stappen om uw vakantie te plannen
Iedereen heeft af en toe een pauze nodig! Wat dacht je van wandelen op bergen, of misschien ben je meer van het "strand" type?
Hier is een memo over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw vakantie een succes wordt!
1. Stap 1: Bepaal waar u heen wilt.
2. Stap 2: Kies een reistijd.
3. Stap 3: Neem vrije tijd.
4. Stap 4: Zoek betaalbare vluchten.
5. Stap 5: Zoek een geweldige plek om te verblijven.
6. Stap 6: Bel uw creditcardmaatschappijen.
7. Stap 7: Budgetbewust voor uw reis.

Oefening 2: Plan uw vakantie in stijl!

Oefening 3: Canarische eilanden
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Instructie
Herhaal de bovenstaande oefening door alle inline stijl te verwijderen en zet alle stijleigenschappen in een <style> tag. Onthoud: moet het
boven de inhoud of onder de inhoud gaan? Als je het niet zeker weet, probeer dan beide en kijk wat werkt ...
Instructie
Hier is wat HTML-inhoud die de Canarische eilanden beschrijft als een coole vakantiebestemming. Jouw taak is om het er beter uit te laten
zien!
Om de oefeningen te doen, voegt u al uw CSS toe boven de html met één <style> -tag. Voer elk van deze oefeningen in de aangegeven
volgorde uit.
1. Verander de pagina-achtergrond in een beige kleur
2. Verander alle alinakleur in donkerbruin (gebruik zadelbruin als waarde)
3. Zorg ervoor dat alle <strong> tags vet en roze zijn
4. Zoek in de documentatie om te zien hoe u alle alinea's opmaakt, zodat ze een ondermarge van 20 pixels hebben (gebruik de px-eenheid).
5. Stijl de H1 cursief en met een lettergrootte van 32 px
6. Style de H2 zodat ze een fijne grijze lijn eronder hebben (zie de documentatie voor rand-onderkant en gebruik de lichtgrijze kleur
#DDDDDD) en een lettergrootte van 25px
7. Stijl de alinea's zo dat ze een lettergrootte van 16 px hebben.
Welkom in de Canarische Eilanden14
Geurende dennenbossen, angstaanjagende vulkanen, maanachtige landschappen, geheime zandbaaien, kilometers duinen in Sahara-stijl,
strandomringende resorts - de prachtige, unieke Canarische Eilanden dragen veel verleidelijke hoeden.
Buitenaardse landschappen
Bewonder de met pijnbomen beboste toppen van het bergachtige binnenland van Gran Canaria, de tuimelende watervallen van La Palma of
het subtropische groen van La Gomera's Parque Nacional de Garajonay. Vergelijk vervolgens al deze weelderigheid met de buitengewone
kale vlakten die de El Teide van Tenerife flankeren, het surrealistische kleurenpalet dat schittert over de lavavelden van Lanzarote, de zachte
met bloemen gevulde hellingen van El Hierro en de eindeloze cactussen van Fuerteventura bestrooide vlaktes. De bijna perfecte
temperaturen van de Canarische Eilanden zorgen ervoor dat je het hele jaar door kunt genieten van fantastische, gevarieerde landschappen
die anders alleen te vinden zijn door continenten over te steken.
De wijde natuur15
Juist deze diversiteit maakt buitenactiviteiten zo gemakkelijk toegankelijk en het belangrijkste plezier van de Canarische Eilanden. Wandel
over de vele wandelpaden die de eilanden doorkruisen, van meanderende kustpaden tot uitdagende bergtochten tot rustige boswandelingen;
ga duiken of snorkelen in zalig warme wateren bewoond door meer dan 350 vissoorten (en een enkele schipbreuk); of pomp de adrenaline
door de wind en de golven - â € “kitesurfen, windsurfen, surfen en paragliden zijn hier allemaal groot. Vertraag vervolgens de rit met
paardrijtochten, boottochten, kajakken en paddleboarden of yoga aan het strand.

Verhaal overgenomen van hier: https://www.lonelyplanet.com/canary-islands en hier: https://www.globeguides.co/destinations/YXZU3UGA4VJO936AZ7YH en hier: https://euresorts.co.uk/destinations/canaries /
Tekst overgenomen van hier: https://euresorts.co.uk/destinations/canaries/

Kunst & Architectuur
In tegenstelling tot vele verwachtingen zijn de Canarische Eilanden enorm rijk aan zowel originele kunst als architectuur - soms moet je
gewoon weten waar je moet zoeken. De spectaculaire surrealistische doeken van de wereldberoemde schilder Ã “litteken DomÃnguez sieren
zijn thuisland Tenerife; de enorme abstracte sculpturen van MartÃn Chirino zijn op Gran Canaria niet te missen; en CÃ © sar Manrique's
geïnspireerde 'interventies' duiken overal op Lanzarote (en daarbuiten) op. Zoek overal naar de karakteristieke houten balkons, lommerrijke
interne patio's en vrolijk beschilderde gevels die de lokale Canarische architectuur typeren, en duik in charmante palmbomen kerken,
waarvan er vele verschillende eeuwen oud zijn.
Instructie

Oefening 4: Gebruik klassen om elementen te onderscheiden en ze
anders te vormen

Oefening 5: grenzen

_56

1.
Laten we de laatste oefening er beter uit laten zien met behulp van meer geavanceerde technieken. Gebruik de CSS Cheat Sheet en
de documentatie om de juiste syntaxis te vinden. De bewoording is gemaakt om een hint te geven naar de juiste eigenschapnaam).
2.
1. Stijl de body-tag zodat deze een opvulling van 30 px en een lichtgrijze achtergrondkleur heeft (gebruik deze waarden: Rood: 220,
Groen: 220, Blauw: 220)
3.
2. Stijl alle alinea's zodat hun lettertype 16px is, met een regelhoogte van 120%, met een donkere (maar niet zwarte) kleur (gebruik
deze waarden: Rood: 25, Groen: 25, Blauw: 25)
4.
3. Voeg een klasse toe aan de alineatag onder de H1-tag, met de waarde "introductie" (de syntaxis is als volgt: <p class =
"classname"> en in CSS kun je vermelden dat het een klasse is door toe te voegen een punt ervoor, zoals deze .classname (als je vastzit,
lees dan over "Selectors" in de documentatie of in de lessen)
5.
4. Style die "inleidende" alinea door de lettergrootte op 140% in te stellen. Verander de lijnhoogte in 200% en geef het een "cursief"
lettertype.
Instructie
Bekijk hieronder deze stijlvolle dubbele onderstreping: de blauwe dikke lijn spreidt de lengte van het woord uit, terwijl de grijze lijn zich over
het hele blok verspreidt. Probeer na te bootsen door CSS te gebruiken op de H2- en de P-tags!
Tip 1: U moet de weergave-eigenschap op het h2-element gebruiken. Raadpleeg de documentatie om erachter te komen welke waarde u
nodig heeft. (Standaardwaarde is blok en daarom beslaat de regel de hele pagina.)
Tip 2: Zoek een manier om de lettertypefamilie in te stellen op 'schreefloos'.
Tip 3: Kleur: # 2A99FB.
Over ons
Kijk naar deze stijlvolle dubbele onderstreping hierboven: de blauwe dikke lijn spreidt de lengte van het woord uit, terwijl de grijze lijn zich
over het hele blok verspreidt. Probeer na te bootsen door CSS te gebruiken op de H2- en de P-tags!

Instructie

Oefening 6: Klassen kiezer

Voeg de nodige klassen toe in de html hieronder. Stijl vervolgens alle merknamen in de html zodat ze er zo goed mogelijk uitzien als hun
merklogo. Merk op dat u ook meer HTML-tags kunt toevoegen als u dat wilt (vooral voor FedEx moet u!). Gebruik in dat geval <span> tags,
ze zijn handig om een deel van een tekst in te kleuren
Dit is het resultaat dat u moet proberen te bereiken (of zo dichtbij mogelijk).
Merken
1. Toyota
2. Toyota
3. FedEx Express
Instructie

Oefening 7: Pseudo-klassen kiezer

Oefening 8: Vorm deze pagina16

16

Oefening aangepast van: https://gist.github.com/weav797/78888a9b10db101eef1e87d1f18f80bc

Voeg de nodige stijl toe, zodat wanneer de muis op het onderstaande woord zweeft, de kleur verandert.
● standaard: tekst is geel
● wanneer je erover zweeft: tekst is rood (staat:: zweven)
● door erop te klikken: tekst is blauw (staat:: actief)
● na erop te hebben geklikt: tekst is groen (staat:: bezocht)
Hier is een illustratie van het te bereiken resultaat:
Links Staten
Link
Instructies
Stijl de HTML-elementen volgens de volgende instructies. VERANDER DE BESTAANDE HTML NIET OM DIT TE DOEN. SCHRIJF ALLEEN
CSS!
● Geef het <body> -element een achtergrond van # bdc3c7
● Maak het <h1> -element # 9b59b6
● Maak alle <h2> -elementen oranje
● Maak alle <li> elementen blauw (kies je eigen hexadecimale blauw)
● Verander de achtergrond van elke alinea geel
● Zorg ervoor dat alle invoer een rode rand van 3 px heeft
● Geef alles met de klas 'hallo' een witte achtergrond
● Geef het element met id 'speciaal' een 2px effen blauwe rand (kies je eigen RGB blauw)
● Maak alle <p> 's die zijn genest in divs 25px font (lettergrootte: 25px)
● Maak alleen invoer met het type 'tekst' met een grijze achtergrond
● Geef beide <p> 's binnen de 3e <div> een roze achtergrond
● Geef de 2e <p> binnen de 3e <div> een 5px witte rand
● Maak het <em> in het derde <div> -element wit en het lettertype 20px (tekengrootte: 20px)
● Zorg ervoor dat alle "aangevinkte" selectievakjes een linkermarge van 50 px hebben (margin-left: 50 px)
● Maak de <label> -elementen allemaal HOOFDLETTERS zonder de HTML te wijzigen
● Maak de eerste letter van het element met id 'speciaal' groen en 100px lettergrootte (font-size: 100)
● Laat de kleur van het <h1> -element blauw worden als u erover beweegt
● Maak de <a> elementen die bezocht zijn grijs

Free To Code | Intellectual Output 2

Oefening 11 – Basale Eigenschappen
Oefening 9 PARAGRAAF NIET IN EEN DIV
Ik ben een alinea met een klas
Ik ben een alinea met een ID
Ik ben een geweldige h2
Roof party yr hella synth, Wes Anderson narwhal four dollar toast before they sold out retro lo-fi. Austin
iPhone pop-up farm-to-table, PBR&B McSweeney's ennui messenger bag distillery before they sold out
Portland wolf fanny pack YOLO. Locavore slow-carb trust fund farm-to-table. Pinterest gastropub lo-fi,
McSweeney's trust fund VHS shabby chic ugh Austin twee. Messenger bag banjo lumbersexual,
whatever 3 wolf moon normcore. Pug pack 3 wolf moon, typewriter organic chia mustache scenester
seitan shabby chic Blue Bottle salvia ugh iPhone.Pack Williamsburg direct trade, cold-pressed disrupt
flannel listicle health goth asymmetrical freegan mixtape street art pour-over whatever.
Dingen die ik moet doen
● Walk Dog
● Transporteur
● Was hond
Ik ben weer een geweldige h2
Cardigan Tumblr mlkshk, tilde 3 wolf moon Portland. Heirloom health goth taxidermie blog lo-fi selfies,
post-ironische meester reinigen vingerpijn normcore. Kickstarter plaid twee, op maat gemaakte singleorigin koffie duurzame lo-fi vinyl Pinterest pork belly cronut skateboard 3 wolf moon. Normcore singleorigin koffiesalvia, op maat gemaakte Austin swag Godard voordat ze uitverkocht kogi verstoren
locavore. Shoreditch Vice, artisanale meester van American Apparel reinigt jr salvia veganist. Op maat
gemaakte boekdruk erfstuk boerenkool chips diep v vier loko. Lomo Sustainable plaatste er post-ironisch
een vogel op
Ik ben de tweede alinea binnen deze div!
Oefening 9 PARAGRAAF NIET IN EEN DIV
Een minder geweldige h2
Roof party yr hella synth, Wes Anderson narwhal vier dollar toast voordat ze retro lo-fi uitverkocht. Austin
iPhone pop-up farm-to-table, PBR & B McSweeney's ennui messenger bag-distilleerderij voordat ze het
Portland Wolf-pakket YOLO uitverkocht hadden. Locavore slow-carb trustfonds van boer tot bord.
Pinterest gastropub lo-fi, McSweeney's trustfonds VHS shabby chic ugh Austin twee. Messenger bag
banjo lumbersexual, ongeacht de 3 wolf moon normcore. Pug pack 3 wolf moon, typemachine
organische chia snor scenester seitan chique Blue Bottle salvia ugh iPhone. Pack Williamsburg directe
handel, koud geperst verstoren flanellenlijst gezondheid goth asymmetrisch freegan mixtape street art
overgieten wat dan ook
Een laatste alinea hier!
Ik ben een link naar Facebook Ik ben een andere link naar Facebook
Naam
Wachtwoord
PARAGRAAF NIET IN EEN DIV

Oefening 10 - CSS Diner
Bron: css diner, gelicentieerd onder Mozilla Public License 2.0. Controleer hier de volledige licentie17
Welkom bij CSS Diner!
CSS Diner is een leuk klein "spel" dat je de basis van CSS-kiezers leert. We weten dat het in het begin
verwarrend kan zijn om de manier waarop CSS-selectors werken te begrijpen, maar als je wat meer tijd
aan het onderwerp besteedt, wordt het duidelijk!
In dit spel zie je een chique tafeltje dat je een bord met of zonder eten zal serveren. Het is jouw taak om
de gevraagde items te selecteren die in een korte paragraaf bovenaan je scherm worden weergegeven.
Gebruik de editor en de HTML-viewer om de juiste CSS-selector te vinden.
Kan jij level 32 bereiken?
Succes!

17

Het spel is hier beschikbaar: https://flukeout.github.io/

Het is belangrijk om bij deze oefeningen de tijd te nemen. Probeer te begrijpen wat er gebeurt. Waarom
verandert deze kleur? Waarom is de maat anders? Enzovoort..
De basis leren
We houden allemaal van basisdingen! - Denk er niet over na.?
Geef me een rode kleur en lijn me uit met het midden
Geef me een blauwe achtergrond
Geef me een grotere marge aan de linkerkant.
Geef me een lettergrootte van 10px, geef me een lettergrootte van 20px.
Verander mij niet! Maar geef de 'lorem' een regelhoogte van 10px, letterruimte van 4px
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloribus illo tempora, dolores iure rem quos
neque harum omnis unde. Nam pariatur quidem nostrum nisi harum voluptatem tempore impedit fugiat
minus? Esse quo debitis nam commodi architecto praesentium, ullam laborum quasi odit. Quis
recusandae et magni possimus mollitia at. Distinctio, esse? Consectetur quam enim consequatur
delectus quod in est repellendus a. Tempora, labore autem? Ipsum, exercitationem officiis velit iste quasi
facilis id deleniti. Officiis temporibus est repellat numquam omnis quam quia non sint! Esse velit dolore
impedit deleniti reiciendis unde hic. Commodi iure eius sunt minima quod repellendus sed magni
explicabo architecto sit a temporibus, assumenda debitis accusantium omnis non soluta natus
laboriosam. Optio ad assumenda sunt, dolores consequatur perspiciatis nihil.
Geef me een onderstreping
Verwijder mijn bulletpoint
Maak me alleen in hoofdletters
Geef me een rand van 2px, niet stevig maar gestippeld.
Geef me een rand van 4 px rechts en stevig.
Maak deze tekst vetgedrukt. Geef het een kleur wit. Geef het een grote lettergrootte. En voeg de
afbeelding in dit project toe aan de achtergrond. Geef het een breedte en hoogte van 200px.
Geef deze knop een achtergrondkleur, geef 5px opvulling naar boven 10px naar beneden en 15px naar
links en rechts.
Geef daarna de knop ronde hoeken, behalve in de rechter benedenhoek.
Hierna zou de achtergrondkleur moeten veranderen wanneer we de muisaanwijzer op de knop plaatsen.
Knop
Maak een cirkelvorm rond de afbeelding. Tip: randradius en overloop. Geef het een breedte en hoogte
van 150px. Als we erover zweven, wordt het beeld geschaald. Maar de cirkel mag niet groter
worden.Remove the underline,bullet points, give each li a different background color. give each li a
different (random) margin values on hover change the font-sizes. All font colors should be white.
Huis
Winkel
Over
Contact
Schermeigenschappen
Oefening 12_ Schermeigenschappen oefening 1
Voordat we starten
Voordat we met deze oefeningen beginnen, wil ik dat je de documentatie goed bekijkt en zoekt naar de
term weergave. Lees goed door om te zien wat het verschil is en wat het precies doet.
Neem hier de tijd voor! Het is belangrijk om de basis hiervan te kennen.
Instructies
Zoek een manier om de inhoud als volgt in de editor weer te geven:
Beeld
NOTA: Wijzig de HTML-tags of inhoud niet.
Werk alleen met je styling. Houd in gedachten wat we zojuist hebben geleerd.
Kalender
Herinnering ingesteld voor 20:00 uur.

Oefening 13__ Schermeigenschappen oefening 2
Instructies
Zoek een manier om de inhoud als volgt in de editor weer te geven:
beeld
NOTA: Wijzig de HTML-tags of inhoud niet.
Werk alleen met je styling. Houd in gedachten wat we zojuist hebben geleerd.
Deze overspanning moet een breedte van 200 px hebben. Deze lijst moet in één regel volgen en mag
geen breedte gebruiken, maar we mogen het ook niet verwijderen ...

Posities eigenschappen
Oefening 14_ Posities eigenschappen - Oefening 1
Voordat we starten
Voordat we met deze oefeningen beginnen, wil ik dat je de documentatie goed bekijkt en zoekt naar de
term position. Lees goed door om te zien wat het verschil is en wat het precies doet.
Neem hier de tijd voor! Het is belangrijk om de basis hiervan te kennen.
Op het werk
Als een verfrissing van alles wat we tot nu toe hebben gezien. Ik wil dat je deze simpele navbar opnieuw
maakt.
beeld
Zoek hierna een manier om de navigatiebalk boven aan het scherm te laten blijven.
Scroll naar beneden!
De navbar moet hier beneden nog steeds zichtbaar zijn!

Oefening 15_ Posities eigenschappen Oefening 2

Maak deze styling nu zo goed mogelijk opnieuw:
beeld
Zorg er nu voor dat als we naar beneden scrollen, elk geval in elkaar stort. (Laat 20px ruimte tussen de
bovenkant en de koffers.)

Oefening 16_ Posities eigenschappen Oefening 3
Maak deze styling nu zo goed mogelijk opnieuw:
beeld
Vergeet niet om display te gebruiken! (Soms zelfs op ouders ...)
linksboven
rechtsboven
linksonder
rechts onder

Flex-box
Oefening 17_Flex-box 1
Tot nu toe hebben we de flexbox niet aangeraakt, en daar is een goede reden voor. Het maakt ons leven
als ontwikkelaars veel gemakkelijker, zo gemakkelijk dat je floats, inline-blocks, enz. Zou vergeten.
Ik raad sterk aan om de documentatie te bekijken om een kort inzicht te krijgen in de kracht van de darflex-box.
You have to make a exact copy of this by just using flex-box:
Leren buigen
Het is net een beetje anders dan dit soort flex 💪 - Maak een exacte kopie van de voorbeeldafbeelding!
1. Centreer de divs
2. Er moet ruimte tussen zijn
3. Spaties moeten ongeveer hetzelfde zijn.

4. Boxen starten vanaf het begin
5. Boxen beginnen vanaf het einde
6. Dozen moeten in hoogte worden uitgespreid
7. maak de bestelling willekeurig
8. Keer de volgorde om.

Oefening 18_ Flexibele kaart
Voor deze oefening gebruiken we geen set-up code. We gaan je HTML-vaardigheden vernieuwen! Wat
gaan we maken?
Een kaart die kan worden gebruikt in een aanvraag voor een pizza bezorgservice!
beeld
Kleuren:
Groen: # 444444
Blauw: #FFFFFF
Tip: begin altijd met de inhoud: focus dus eerst op de html, zonder je al te veel zorgen te maken over
CSS. Als uw HTML goed is, gaat u verder met CSS. Op deze manier voegt u alleen klassen toe
wanneer dit door de CSS wordt vereist, wat een goede gewoonte is.

Oefening 19 Flexibele pagina
Voor deze oefening gebruiken we geen set-up code. We gaan je HTML-vaardigheden vernieuwen! Wat
gaan we maken?
Een bestemmingspagina over Tim Berners-Lee!
Klinkt zijn naam niet? Maak je geen zorgen, tijdens deze oefening leer je hem beter kennen.
Verfrissend
Maak de volgende structuur opnieuw in HTML:
Beeld
Buig die containers!
Goed gedaan! Vorm deze pagina nu als volgt:
beeld
Probeer zoveel mogelijk flex-box te gebruiken!
Nota: u zult niet het juiste lettertype vinden, probeer iets te gebruiken dat "dichtbij genoeg" komt.
Tip: begin altijd met de inhoud: focus dus eerst op de html, zonder je al te veel zorgen te maken over
CSS. Als uw HTML goed is, gaat u verder met CSS. Op deze manier voegt u alleen klassen toe wanneer
dit door de CSS wordt vereist, wat een goede gewoonte is.

Oefening 20 CSS Integratie Series
Instructies
Je werkt bij een Web Design bureau als Frontend Integrator. De UI Designer biedt u afbeeldingen die een
hifi-mockup van de interface-componenten van de website vertegenwoordigen.
Het is jouw taak om elk van deze componenten in html en CSS te reproduceren. Elke UI-component is
gevalideerd door uw klant. Het is daarom erg belangrijk dat het eindresultaat zo dicht mogelijk bij de
mockups lijkt.
Kijk naar deze afbeelding:
beeld
Reproduceer deze interface zo dicht mogelijk bij html en CSS. Je moet de dichtsbijzijnde "pixel-perfecte"
versie bereiken die je kunt. Idealiter zouden we geen verschil moeten zien tussen de mockup van de
afbeelding en uw resultaat, zonder een afbeelding te gebruiken. Afbeeldingen worden alleen
geaccepteerd voor illustraties als er geen CSS-alternatief is.
Kleur:
Tip: begin altijd met de inhoud: focus dus eerst op de html, zonder je al te veel zorgen te maken over
CSS. Als uw HTML goed is, gaat u verder met CSS. Op deze manier voegt u alleen klassen toe wanneer
dit door de CSS wordt vereist, wat een goede gewoonte is.
De CSS moet in een <style> -tag staan, geen inline CSS.

Oefening 21 CSS Animaties
Oefening 24 Kleine CSS animaties reeksen 02
De oefening
In deze oefening bouw je stap voor stap een complexe animatie op.
Zoals vaak met CSS, is dit een oefening in precisie en nauwkeurigheid (en een vleugje dementie, omdat
... CSS). Om u een betrouwbare visuele assistent te geven, gebruikt u dus een techniek die "de
beeldachtergrondtechniek" genoemd zou kunnen worden.
Tip: de afbeelding achtergrondgids Techniek: gebruik voor elke stap van de oefening de afbeeldingen
als achtergrondafbeelding van je lichaam (misschien met een lichte ondoorzichtigheid?) om je te helpen
precies te stylen.
Als u klaar bent, verwijdert u natuurlijk de achtergrondafbeelding voor een schonere uitstraling.
<div id="stage" style="background: transparent url(./images/css_animation_exercise_stage.png) 0 0 norepeat;">
● Creëer het werkgebied: voeg een div toe met het id "werkgebied", style het zodat het precies zoals deze
afbeelding verschijnt, en in het horizontale midden van uw indexpagina.
afbeeldingen
● Voeg een div toe met een id "held".
● Stijl de #held zodat deze er precies zo uitziet:
afbeeldingen
Bouw nu stap voor stap de animatie.
Stap 1
Verplaats de held één keer naar rechts.
Beeld
Stap 2
Beweeg de held in 5 seconden voor onbepaalde tijd naar rechts (lusanimatie).
Beeld
Stap 3
Verplaats de held naar rechts en vervolgens naar links, in 2 seconden, voor onbepaalde tijd (lusanimatie).
Beeld
Stap 4
Beeld
Stap 5-7
Jij hebt het ? Ok, volg nu deze instructies. Denk "pixel-perfect".
beeld
Klaar ?
Bravo !
Beeld

In deze reeks oefeningen moet je een reeks elementen repliceren.
Maak een exacte kopie van de voorbeelden en schrijf uw eigen HTML en CSS!
SPECIAAL
Je hebt deze tekst nodig18:
--Myths about Scrolling and Long Content Pages on the Desktop
--Myth #1: Users don’t scroll long pages
---Users do scroll when the content is relevant, organized properly, and formatted for ease of scanning. In
fact, people prefer scrolling the page for content over pagination when the topics within that page answer
the right questions. The standard scroll wheel on a mouse, arrow keys, and track pads have made
scrolling much easier than acquiring click targets.
--Myth #2: Customers don’t read information at the bottom of the page
--Our eyetracking research show that while users spend 80% of their attention on information above the
page fold, they allocate 20% of it to content below the fold. Reluctance to scroll is a behavior of the past.
While you should still be mindful of people’s limited attention span on websites and prioritize content
wisely, you shouldn’t fear long formats. People will see the bottom if you give them good reason to go
there.
--Myth #3: People avoid pages with a lot of content
--People have the ability to handle vast amounts of information, when presented properly. In our Writing for
the Web courses, we emphasize the requirement for writing well, and more importantly, writing for webbased reading. Reading and scanning patterns are different between web-based and print-based content.
While online users typically scan for information, it does not mean they want less information. Websites
should not be information light. The same information needs to be written, structured, and presented
differently.
--Accordions Are Not Always the Answer for Complex Content on Desktops
---

Oefening 22 Kleine CSS animatie reeksen
In deze reeks oefeningen moet je een reeks elementen repliceren.
Maak een exacte kopie van de voorbeelden en schrijf uw eigen HTML en CSS!
Voordat je start
Kopieer en plak deze code in uw editor:
Code
Geanimeerde component:
Code voor pijl
Of
CSS CODE

Oefening 23 Kleine CSS animaties reeksen 1
In deze reeks oefeningen moet je een reeks elementen repliceren.
Maak een exacte kopie van de voorbeelden en schrijf uw eigen HTML en CSS!
SPECIAAL
Deze oefening is een beetje anders dan de andere. Probeer een kleine pagina te maken en naar eigen
smaak vorm te geven. Voeg deze tekst ergens op de pagina toe (wees creatief!).
Lonely commute
Join Australia-based photographer Mark Forbes as he wanders the streets of Tokyo with a camera & heart
full of curiosity documenting the Lonely Commute.
Stel je nu een kleine galerij met afbeeldingen voor waar je kunt zweven en het geanimeerde resultaat voor
elk ervan onderaan kunt krijgen.
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Tekst overgenomen van: https://www.nngroup.com/articles/accordions-complex-content/ en hier:
https://www.linkedin.com/pulse/20140807120829-35361745-above-the-fold-and-other -mythen-over-scrollen-websites/

Oefening 25 Kleine CSS animaties reeksen BONUS
In deze reeks oefeningen moet je een reeks elementen repliceren.
Maak een exacte kopie van de voorbeelden en schrijf uw eigen HTML en CSS!
SPECIAAL
Voor deze gaan we een reeks selectievakjes maken die deze animatie hebben wanneer ze worden
gecontroleerd:
Beeld
Geanimeerde component:
De pijl:
Stap een:
beeld
Stap twee:
beeld
Stap drie:
beeld
Stap vier:
beeld
Het selectievakje:
Stap een:
beeld
Stap twee:
beeld
Stap drie:
Beeld
Maak het nu af!
Beeld

Oefening 26 _ De laatste uitdaging
Dit is uw definitieve beoordeling. Als je het kunt oplossen, ontvang je een certificaat dat getuigt van je
vermogen om een volledige training over Frontend Web Development te starten en een professionele
webontwikkelaar (frontend) te worden.
Instructies
De bedrijfseigenaar benadert u met een ontwerp voor de Banana Foundation. Hij vraagt je om een
website te bouwen die er PRECIES op lijkt. te bouwenCompany. Geef de volgende lay-out zo nauwkeurig
mogelijk weer.
In de projectmap vindt u afbeeldingen die nodig zijn om de interface te bouwen.
Onthouden:
1. Plan je werk
2. Verdeel het plan in kleinere stappen
3. Begin met de inhoud (de HTML) zonder je zorgen te maken over het uiterlijk
4. Debug (fix poblems en herhaal vanaf stap 1).
Kleurcodes en lettertypefamilie:
● geel: rgb (242, 201, 76)
● blauw: rgb (131, 175, 237)
● lettertypefamilie: Roboto

Laatste uitdaging - ZINNEN
Log in
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Log in
Vul uw e-mail in.
Het e-mailadres dat je hebt ingevoerd is niet correct.
Voer uw wachtwoord in.
Het wachtwoord dat je hebt ingevoerd is verkeerd.
Huis
Cursussen
Mijn profiel
Recensie
Uitloggen
Sitemap
Neem contact op
Modules Index
Lessen
Lees verder
Algemeen
Hoofdpagina cursussen
Begin met trainen
Start onderzoek
Vorige
De volgende
Af hebben
Een deel
Herstellen
Sparen
Verzenden
Actief
Doorgaan met
Datums
Toestand
Vragen
Voorbij gaan aan
Mark
Begin
Einde
Bezig
Totaal
Beantwoord
Correct
Toon details
Koop Certifcate
Vraag
Niet gemarkeerd
Gemarkeerd
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