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.class-blue {
     color: blue;
}
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Semantic HTML

Wat is semantische HTML?
Semantische HTML of Semantische markup is het geven van betekenis aan de 
pagina en haar elementen dan alleen het tonen van de elementen. Met een <h1> 
geef je aan dat iets de koptitel is, met een article geef je aan dat iets een los-
staand artikel is over een bepaald onderwerp.

Niet semantische tags
div

span

b

Is slechts een ‘block container’ 
zonder info over de content

Is slechts een ‘inline container’ 
zonder info over de content

Maakt de tekst bold zonder het 
te markeren als belangrijk

Semantische tags
article

aside

em

Een onafhankelijk op zichstaand 
stuk content

Extra content bij de content waar 
de aside geplaatst wordt

Geeft aan dat een stukje tekst 
belangrijk is

* Bekijk meer tags op w3school via de link

Meer informatie
Semantic elements
https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp

HTML characters
https://www.whatsmyip.org/html-characters/



Text tags

Text tags
<h1> - <h6>

Meer informatie
h1 - h6
https://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp

p tag
https://www.w3schools.com/tags/tag_p.asp

Text formatting
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp

De <h1> tm <h6> tag worden gebruikt als headings, waarbij de <h1> de belang-
rijkste is op een pagina en de <h6> de minst belangrijke. Belangrijk! behoort 
maar 1 keer voor te komen op een pagina.

Text opmaken
Voor de styling van tekst binnen een heading of paragraaf 
zijn er “HTML formatting Elements” zoals: de <b> tag om 
tekst dik gedrukt te maken of de <mark> om tekst te mar-
keren.<p>

De <p> tag wordt gebruikt voor paragraven en tekst. Nu hebben we gezien dat er 
in een div ook tekst geplaatst kan worden, dit wordt afgeraden omdat het geen 
betekenis geeft aan de content. Gebruik dus alleen een div als er absoluut geen 
betekenis nodig is bij een klein stukje tekst.

<br>
De <br> zorgt voor een nieuwe regel (line BReak). De tag is een lege tag dit bete-
kent dat het geen closing tag heeft.

Formatting Element tags
b
strong
i
em
mark
small
del
ins
sub
sup

Bold tekst
Important tekst
Italic tekst
Emphasized tekst
Marked tekst
Smaller tekst
Deleted tekst
Inserted tekst
Subscript tekst
Superscript tekst



a { 
 list-style-item: value;  
 }

HTML Lists

Lijstjes maken
Met HTML kan je 3 soorten lijstjes maken namelijk: Ongeordende lijstjes, geor-
dende lijstjes en omschrijvingslijstjes.

<ul> unordered lists
Een lijst zonder aangegeven volgorde wordt gemaakt met de <ul> tag. De list 
items krijgen een <li> tag. De default styling van een unordered list zijn bullets.

<ol> ordered lists
Een geordende lijst kan je maken met de <ol> tag. Deze krijg by default nummers 
ipv bullets. Ook bij deze lijst gebruik je de <li> tag voor de list items.

css list-style-type
De styling van de bullets van een <ul> kan veranderd worden naar 

Meer informatie
Lists
https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp

Unordered Lists
https://www.w3schools.com/html/html_lists_unordered.asp

Ordered
https://www.w3schools.com/html/html_lists_ordered.asp

Description Lists
https://www.w3schools.com/html/html_lists_other.asp

CSS Lists
https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-type.asp

<ul>
 <li>100gr Boter</li>
 <li>100ml Melk</li>
</ul>

<ol>
 <li>Verwarm de oven 200</li>
 <li>Voeg de boter toe in de kom</li>
</ol>



HTML Lists

<dl> description lists
Een lijst met termen met bijbehorende omschrijving. Bij de <dl> horen de <dt> 
voor de description term en de <dd> voor de description descrition.

<dl>
 <dt>HTML</dl>
 <dd>- De content van de website</dd>
 <dt>CSS</dl>
 <dd>- De styling van de website</dd>
 <dt>Javascript</dl>
 <dd>- Maakt interactie mogelijk</dd>
</dl>


