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.class-blue {
     color: blue;
}



Inhoud Video 1:  <img> tag & attributen

Video 2: figure & figcaption

Video 3: css object fit

Video 4: backgrounds



<img> tag

De <img> tag
De <img> tag wordt gebruikt om afbeeldingen te gebruiken in een website. De 
website wordt niet daadwerkelijk geplaatst, maar er wordt naartoe gelinkt.

Veel gebruikte img attributen
src

alt

width

height

De locatie van de afbeelding

De alternatieve tekst indien de afbeelding 
niet kan worden geladen

geeft de breedte van de afbeelding aan

geeft de hoogte van de afbeelding aan

* Bekijk meer attributen op w3school via de link

Meer informatie
HTML img tag
https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp



Object fit

Afbeeldingen passend maken
Afbeeldingen kunnen soms lastig zijn aangezien ze niet altijd het juiste formaat 
en of verhoudingen hebben voor de plek waar jij ze wil plaatsen. Een handig-
heidje is max-width: 100%, echter dit is niet altijd voldoende!

Object fit
Een afbeelding wordt vaak geplaatst in een container (div, figure etc). Deze con-
tainer kan je natuurlijk een height en width geven. Hierin heb je een afbeelding 
en je wil deze 100%breed en 100% hoog maken. Het probleem dat je dan krijgt is 
dat de afbeelding uitgerekt wordt.

Meer informatie
object-fit
https://www.w3schools.com/css/css3_object-fit.asp

Object-fit meest gebruikte values
fill

contain

cover

default waarde, vult de container (kan worden uitgerekt)

De afbeelding behoudt zijn verhoudingen en vult tot de max width of height

De afbeelding behoudt zijn verhoudingen en vult de volledige container

fill contain

cover



<figure> & <figcaption>

De <figure> tag
Semantische html schrijven is een belangrijk onderdeel van een web 
developer. De figure tag is vrij nieuw en sinds HTML versie 5 beschik-
baar. Deze tag is bedoeld als container voor opzichzelfstaande con-
tent (afbeelding, video, audio), waarvan de locatie kan worden veran-
dert zonder de flow van het document te beinvloeden.

Meer informatie
HTML img tag
https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp

figcaption
De figcaption kan worden gebruikt als omschrijving in een <figure>

<figure>
  <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
  <figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy</figcaption>
</figure>



css background

Background
Een achtergrond kan een kleur zijn, een gradient en zelfs afbeeldingen.

Background color
Een background-color kan een color name zijn, hex value of rgb/rg-
b(a).
https://www.w3schools.com/css/css_background.asp

Background image
Een background-image geeft via een url aan waar de afbeelding 
vanaf geladen moet worden.
https://www.w3schools.com/css/css_background_image.asp

Background repeat
Een background-repeat geeft aan of en hoe een afbeelding zich moet 
herhalen.
https://www.w3schools.com/css/css_background_repeat.asp

Background size
Ook het formaat van de afbeelding kan je aanpassen.
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-size.asp

Meer informatie
Background
https://www.w3schools.com/css/css_background.asp



css background

Background position
Een background-position geeft aan waar de afbeelding zich op de achtergrond bevindt.
https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_background-image_attachment

Background attachment
Een background-attachment geeft aan of de achtergrond mee scrollt of fixed blijft zitten.
https://www.w3schools.com/css/css_background_attachment.asp

Background shorthand
Met background property kun je de background-color, background-image, 
background-repeat en de background-position in 1 regel instellen.
https://www.w3schools.com/css/css_background_shorthand.asp

Gradient
Het is ook mogelijk om een gradient functie toe te voegen aan de background. 
Dit kan een radial, linear, repeating en conic gradient zijn.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/gradient

Meer informatie
Background
https://www.w3schools.com/css/css_background.asp


