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Javascript

Wat is Javascript?

Client side vs server side

Hyper Text Markup Language Content & structuur

Cascading StyleSheets Presentatie

JavaScript Logica & gedrag

Veel gebruikte programmeertaal. Wij gaan het gebruiken om web-
pagina’s interactiever te maken.

Javascript kan HTML en CSS updaten en veranderen.

In javascript kan je functies schrijven, variabelen maken, if state-
ments schrijven, arrays maken en daaroverheen loopen.

Javascript is net als HTML en CSS een client side script-taal. De 
code wordt gedownload naar de browser van de bezoeker en daar 
uitgevoerd. 

Een server side script-taal zoals Java, C# en anderen draaien op 
een andere locatie dan de browser. De front end kan wel deze 
server aanroepen om gebruik te maken van deze fucnties met bij-
voorbeeld endpoints. Maar dit valt buiten de scope van de cursus.



Chrome dev tools voor javascript
Voor debuggin en leuk om mee te experimenteren!
Controleer HTML CSS en Javascript en haal bugs uit je website.
Je kan errors in javascript zien. Je kan output in de console bekijken en je kan javascript runnen in de console!

Openen DevTools:
-  rechter muisklik -> inspecteren
    of functie f12
-  klik op console
    hier kan je javascript typen
-  klik op errors voor debugging
-  klik op info om de console.log te zien
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Variabelen: var, let en const
Wat kan in een variabele?:
In een variabele kan je vanalles opslaan denk aan:
String (woorden en zinnen)
Number (getallen)
Objecten (buiten scope van cursus)
Array (meerdere elementen, bijvoorbeeld reeks getallen)
Boolean (true of false)
Functies (verwijs naar een functie)
Andere verwijzingen (bijvoorbeeld naar iets uit de HTML)

var
-  heeft geen scope, laatste waarde telt.
-  kan opnieuw een waarde krijgen
-  kan opnieuw gedeclareerd worden

let
-  leeft alleen binnen zijn eigen scope
-  kan niet opnieuw gedeclareerd worden binnen dezelfde scope
-  kan opnieuw een waarde krijgen

const
-  leeft alleen binnen zijn eigen scope
-  kan niet opnieuw gedeclareerd worden binnen dezelfde scope
-  kan niet opnieuw een waarde krijgen
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console.log alert en prompt

Javascript

console.log
Een geweldige tool om te testen! Hiermee kan je iets in de console te loggen. Verwacht je een bepaalde uitkomst van een functie, wil je controle-
ren wat er in een variabele is opgeslagen? log het in de console!

alert
Deze invoer is onjuist! Het programma is vastgelopen! Uw sessie is verlopen! En vele andere belangrijke meldingen zie je vaak in een alert.  In een 
alert kan je een variabele melden of een String of een combinatie van beiden.

console.log(’dit is een log’ + var1);

alert(’dit is een alert + var1);

prompt
Hiermee kan je om invoer van de gebruiker vragen. Deze invoer kan je direct opslaan als een variabele. Een prompt kan je een default waarde 
geven.

var naam1 = prompt("Please enter your name"); var naam2 = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");



Functions
Een blok met code die een bepaalde taak / taken uitvoert zodra deze wordt aangeroepen. Het gene dat de functie aanroept 
kan informatie meegeven dat de functie vervolgens kan gebruiken.

Events
Een event is een gebeurtenis op de website. Dit kan een klik op een knop zijn, een wijziging in 
een invoer veld van een formulier of het drukken op enter. Het binden van een event en een 
functie kun je in je javascript koppelen aan een HTML element ook kun je in je HTML dit event 
al koppelen aan een HTML element. zie voorbeeld:

Javascript

function myFunction() {
 alert(”iets uitvoeren”);
}

<button onclick="myfunction()">Click me</button>

function myFunction(paramter1, p2) {
 alert(parameter1);
 console.log(p1);
}

Linkjes
functies:
https://www.w3schools.com/js/js_functions.asp

events:
https://www.w3schools.com/js/js_events.asp



Veranderen HTML en CSS

Javascript

elementen ophalen met hun id of class name

Inhoud HTML element veranderen met innerHTML

Als je de inhoud van een HTML element wil veranderen, of misschien de style zoals de kleur of wil swtichen tussen display 
block en display none dan moet Javascript wel weten welk element je wil veranderen. Het element in het HTML document 
heeft een tag soms een id en soms een class. Hiermee ga je het element ophalen.

var x = document.getElementById(’naamid’);

x.innerHTML = “nieuwe inhoud”;

x.style.color = “blue”;

ophalen 1 HTML element uit document

var y = document.getElemenstByClassName(’naamclass’);

ophalen 1 of meerdere HTML element uit document. Dit wordt dan een array

De innerHTML is het gene tussen de openingstag en de sluitingstag. <div>innerHTML</div> 
De inhoud hiervan kan je overschrijven met javascript.

style HTML element veranderen met .style
de CSS styling van een element kan je veranderen met javascript


