
Javascript flow 

For loop en if statement



Inhoud Video 1: For loop

Video 2: If statement

Video 3: Combineren en oefenen



Linkjes
For loop:
https://www.w3schools.com/js/js_loop_for.asp
Comparisons:
https://www.w3schools.com/js/js_comparisons.asp

for loop

Javascript

Een for statement is  een loop die wordt uitgevoerd zolang een conditie waar is.

Een for loop bestaat uit 3 statements:
1: een teller. Begint meestal bij 0
2: De conditie waaraan moet worden voldaan. Bijvoorbeeld x moet kleiner zijn dan 5
3: Telt of trekt een getal af van de teller. Wordt uigevoerd na het code block na elke loop.

In stap 2 kan je bekijken of iets kleiner is dan bv 5. Maar je kan ook contro-
leren of iets groter is dan. of groter of gelijk aan. Dit doen we met compa-
rison operators: < , > , >=, <=

for (var x = 0; x < 5; x++) {
 console.log(x); 
} 



Loop over een array

Javascript

Als je een array hebt of iets anders waar meerdere elementen inzitten en je iets wil doen met deze elementen dan is het erg handig om 
hierover heen te ‘loopen’. Bv: je hebt een boodschappenlijstje array met 5 items: 
[”jam”, ”kaas”, ”melk”, ”boter”, ”appel”] en je wilt al deze items naar het scherm printen, dan is een loop de ideale manier om dit te doen

.length -> hiermaar krijg je de lengte van de array. In het voorbeeld is dit 5.
< ->betekent kleiner dan. Zie lijst comparisons javascript. ( ==, ===, !=, <. >, >=, <=)

let boodschappenLijst = [”jam”, ”kaas”, ”melk”, ”boter”, ”appel”];
var deString = “”;
for (var x = 0; x < boodschappenLijst.length; x++) {
 deString += boodschappenLijst[x] + “<br>”; 
} 

*Extra studie
while loop

do while loop
switch



If statement

Javascript

Een if statement wordt gebruikt om iets uit te voeren als aan een voowaarde wordt voldaan.

var leeftijd = 20;

if (leeftijd > 16) {
 console.log(”je bent ouder dan 16”);
}

Linkjes
If statement:
https://www.w3schools.com/js/js_if_else.asp
Comparisons:
https://www.w3schools.com/js/js_comparisons.asp



If statement

Javascript

Het kan ook voorkomen dat je meerdere situaties hebt waarbij je verschillende 
acties wil uitvoeren. Hiervoor gebruiken we if, else if en else

Ook kan het voorkomen dat iets aan meerdere waarden moet voldoen. Hiervoor 
gebruiken we &&. Ook kan het zijn dat het moet voldoen aan een voorwaarde of 
een andere voorwaarde. Hiervoor gebruiken we ||. Het kan natuurlijk ook zijn dat 
hetn juist ergens niet aan moet voldoen. Hiervoor gebruiken we !

var leeftijd = 20;

if (leeftijd < 16) {
 console.log(”Je bent nog geen 16. Je mag geen alcohol” );
}
else if (leeftijd >= 16 && leeftijd < 18) {
 console.log(”je bent oud genoeg voor bier. Maar je mag
 geen sterke alcohol”);
} else {
 console.log(”je bent 18 of ouder en mag bier en sterke alcohol”)
}


