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Box-model

Meer informatie
Box model
https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp

CSS box model
Een website bestaat eigenlijk uit allemaal blokken in blokken. Deze blokken ‘boxes’ bestaan vervolgens zelf uit content, padding, border 
en een margin

- content: de inhoud van de box, dit kan tekst zijn of een 
 afbeelding, maar ook andere boxes.
- padding: de ruimte in de box om de content heen. Geef je het element 
een achtergrond kleur? dan veranderd het gedeelte van de padding ook.
- border: de rand om de content en de padding. Deze rand kan je een 
solide kleur geven, maar ook een dotted line. Ook kan   je hiermee een 
element een afgerond erand geven.
- margin: de ruimte tussen dit element (box) en het element  ernaast, 
boven of onder.

Online voorbeelden en try it yourself tools
Op deze pagina staat een link naar w3schools, hier vind je over verschillende 
HTML, CSS, CSS en meer onderwerpen informatie met try it yourself tools. Hierin 
krijg je een stukje voorbeeld code en de daarbij horende uitkomst te zien. Het 
leuke aan deze tools is dat je de code kan aanpassen en de resultaten kan be-
kijken



Meer informatie
Padding
https://www.w3schools.com/css/css_padding.aspPadding

Padding
Een padding wordt gebruikt om ruimte omde content  te creeren. De padding zit 
binnen de border.

Padding instellen op een element.

Padding Padding per kant

1 waarde: boven, onder, links en rechts

De padding instellen kan met de property padding, maar ook met de proper-
ties: padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right.

.myelement { 
 padding: 20px;  
 }

.myelement { 
 padding-top: 20px;  
 }

4 waarden: 1e is boven, 2e is rechts, 3e is onder, 4e is links De padding wordt toegepast aan de aangegeven kant.
Top, right, bottom of left

.myelement { 
 padding: 20px 40px 10px 60px;  
 }

2 waarden: 1e waarde staat voor boven en onder, 2e 
staat voor links en rechts

.myelement { 
 padding: 20px 10px;  
 }



Margin

Margin
Een padding wordt gebruikt om ruimte buiten het element te creeren. De margin 
zit buiten de border.

Margin instellen op een element.

Padding Padding per kant

1 waarde: boven, onder, links en rechts

De margin instellen kan met de property margin, maar ook met de properties: 
margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right.

.myelement { 
 margin: 20px;  
 }

.myelement { 
 margin: 20px;  
 }

4 waarden: 1e is boven, 2e is rechts, 3e is onder, 4e is links De padding wordt toegepast aan de aangegeven kant.
Top, right, bottom of left

.myelement { 
 margin: 20px 40px 10px 60px;  
 }

2 waarden: 1e waarde staat voor boven en onder, 2e 
staat voor links en rechts

.myelement { 
 margin: 20px 10px;  
 }

Meer informatie
Margin
https://www.w3schools.com/css/css_padding.asp



Border

Border
Een border is de rand om de content + padding. De border bestaat uit een style, 
width en een kleur. Daarnaast kan je ook de radius (ronding) instellen.

Border instellen op een element.

border-style border-width

De border kan worden ingesteld met de border-style, border-width, 
border-color en dit kan ook per kant gedaan worden zoals border-top-style 
etc. Ook is er een shorthand voor style, width en color namelijk: border.

.myelement { 
 border-style: dotted;  
 }

border-style per kant

.myelement { 
 border-left-style: dotted;  
 }

border shorthand per kant

.myelement { 
 border-left: 4px dotted red;  
 }

.myelement { 
 border-width: 4px;  
 }

border-color

.myelement { 
 border-color: red;  
 }

border shorthand

.myelement { 
 border: 4px dotted red;  
 }

Meer informatie
Border
https://www.w3schools.com/css/css_border.asp



Display

Values
Op w3schools zie je een hele lijst met mogelijkheden! Voor deze opleiding 
gaan we in deze videoreeks bespreken: inline, inline-block, block en none. In de 
volgende videoreeks gaan we ook display flex behandelen.

Display
Met de property display wordt bepaald wat voor display gedrag een element 
krijgt. (type box dat getoond wordt). Krijgt het element een nieuwe regel? Krijgt 
een element alleen de ruimte die nodig is of een hele regel?

Meer informatie
Display
https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_display.asp

- inline: Wordt getoond als een inline element. Het element krijgt alleen de 
ruimte die nodig is en wordt niet geplaatst op een nieuwe regel. Height en 
width properties hebben geen effect.
- inline-block: Is hetzelfde als een inline element echter hier kan je wel 
height en width properties op toepassen.
- block: Wordt gedisplayd als een block element. Het element krijgt een 
nieuwe regel en neemt de hele regel in beslag.
- none: Het element wordt volledig verwijderd.



Position

Values

Position
De property position regelt de positionering van een element. De default waarde 
is static en worden niet beinvloed door de properties top, bottom, left en right.

Meer informatie
Position
https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp

- static: Een element wordt gepositioneerd volgens de normale flow van de 
pagina. Properties als top bottom, left en right hebben geen invloed.
- relative: Een element krijgt zijn normale positie net als bij static, maar kan wel 
worden beinvloed door top, bottom, left en right properties.
- absolute: Een element wordt gepositioneerd aan de hand van het eerste 
parent element die niet position static heeft als position waarde. Het element 
wordt gepositioneerd aan de hand van top, bottom, left en right properties.
- fixed: Het element wordt gepositioneerd ten opzichte van de viewport, dit be-
tekent dat het element altijd op dezelfde plek blijft tijdens het scrollen. De 
properties top, bottom, left en right bepalen waar het element op de viewport 
geplaats worden.
- sticky: Het element switched tussen relative en fixed, afhankelijk van de posi-
tie van de viewport.


