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.class-blue {
     color: blue;
}
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Cascade

Voorrang bepalen
Zoals we weten krijgen elementen styling mee vanuit de browser ook wel user 
agent stylesheets genoemd. Dit is de eerste lijn van styling, als bijvoorbeeld de 
margin van een h1 nergens wordt gestyled door de user of author van de website 
dan zal deze margin bepaald worden door de browsers user agent stylesheet.

Vervolgens zijn er user stylesheets (van de gebruiker van de browser zelf ), maar 
deze zijn steeds minder populair en door veel browsers zelfs niet ondersteund. 
Nu kunnen users aanpassingen maken in bv chrome zelf of accessibility extensi-
ons gebruiken.

Vervolgens krijgen elementen styling door inline styling of via stylesheets ge-
maakt door de author van de website.

In de stylesheet van de author kunnen op meerdere plekken worden verwezen 
naar het zelfde element. Bijvoorbeeld via zijn tag, class of id.

Styling komt dus uit meerdere bronnen en via de 
author styling kan een element ook nog eens op 
verschillende manieren op plekken op verschillende 
bestyled worden.

Wie wint er??

Meer informatie
Cascade & Inheritance
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance



Cascade

Origin (bron)

Bron van minst belangrijk naar belangrijkst
User agent stylesheets

User stylesheets

Author stylesheets

Styling van de browser

Styling van de user

Styling van de author

Selector specificity

Specificiteit van minst belangrijk naar belangrijkst
1 tag (minst belangrijk)
2 class
3 combo class
4 id
5 inline styling

* !mportant overruled alles



Inheritance

Hoe werkt dat?
Inheritance is het overerven van styling van parent elements. Niet alle styling 
wordt overgeërfd. Bepaalde properties worden wel overgenomen en anderen 
niet. 

Voorbeeld waarbij het wel gebeurd zijn: color, font-size en line-height.

Wat houdt dit in? Ik heb een div met de class: color-white met daarin een h2 en 
een p tag. Deze h2 en p geef ik geen styling maar de parent .color-white geef ik 
color red. Nu overerven deze 2 element ook de kleur rood.

.color-red { 
 color: red;  
 }

<div class=”color-red”>
 <h2>Heading tekst</h2>
 <p>Lorem ipsum dummy tekst</p>
</div>



Opdracht

Namaken Opdracht uitleg
Hiernaast zie je het scherm met het eind-
resultaat. Volg de uitleg in de video en ge-
bruik de volgende kleuren:

Donkere tekst & donkere blokken:
#212121;

Tekst in donkere blokken:
white;

Oranje achtergrond tekst;
coral;

Blauwe achtergrond tekst;
cornflowerblue;


