
HTML CSS beginner

CSS values &
Units

Values
Units
Functions

div {
   position: absolute;   
   width: 200px;
   max-width: 100%;
   height: 40vh;
   color: white;
   background-color: #000000;
   top: calc(20% + 100px);
}
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CSS values

CSS values
Een CSS value is de waarde die je aan een property toekent binnen het declara-
tion block. Dit bij elkaar noemen we een CSS rule of CSS statement. 

Voorbeeld CSS statement

h1 { color: black; font-size: 24px; }

selector
declaration block

declaration declaration

property value

CSS statement/rule

property value



CSS Integers & Numbers

CSS Integers
Het integer data type bestaat uit hele getallen 0 t/m 9. Integers 
worden gebruikt bij z-index, bij flex en grid instellingen en nog een 
paar andere css properties.

CSS Integers bij z-index

.my_element { 
 z-index: 99; 
 }

CSS Numbers
Het numbers data type kunnen in tegenstelling tot Integers wel ge-
tallen achter de komma bevatten. Ook worden wetenschappelijke 
notaties geaccepteerd.

CSS Numbers bij opacity en line-height

.my_element { 
 opacity: 0.2;
 line-heght: 1.4;
 }

Meer informatie
CSS Integers
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/integer

CSS Numbers
https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp

CSS z-index
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/number



CSS Dimensions & Percentages

CSS Dimensions
Een dimension is een data type bestaande uit een number gecom-
bineerd met een meet unit zoals px of ms. Een dimension kan een 
lengte, tijd, frequentie of resolutie aanduiden.

CSS Integers met px, vw, ms.

.my_element { 
 width: 100vw;
 max-width: 600px;
 transition: all 20ms  
 }

Percentages
Percentage geeft een waarde relatief ten opzichte van zijn parent. 
Als je een width zet op 50% dan wordt het element 50% breed ten 
opzichte van zijn parent.

CSS Percentage .my_element is 200px

.my_element { 
 width: 50%;
 }
.my_parent_element { 
 width: 400px;
 }

Meer informatie
CSS Dimensions
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/dimension

CSS Percentages
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/percentage 



Textual data types

Strings
Een String bestaat uit unicode karakters omringd door dubbele of 
enkele quotes. Het wordt onder andere gebruikt voor de content, 
font-family en quotes property.

CSS Strings by font-family

.my_element { 
 font-family: 'Poppins'; 
 }

Urls
De url() wordt gebruikt om een bestand toe te voegen zoals een af-
beelding. Deze url kan een absolute of een relatieve url bevatten.

CSS url() bij background-image

.my_element { 
 background-image: url(”image.png”) ;
 }

Meer informatie
CSS data types (textual 3e kopje)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Types

String data type
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/string

url() data type
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/url()



Length Units

Relatieve en absolute length units
Relatieve units zijn een manier van het meten van een afstand relatief aan een 
andere afstand.
Absolute units hebben een vaste waarde zoals centimeters inches en pixels.

Zie volledige lijst op W3Schools en Mozilla.

Relatieve length units
em

rem

vw

vh

% 

Relatieve aan de font-size van het element 
(kan de font-size inheriten van een parent)

Relaief aan de font-size van het root element

Relatief aan x% van de breedte van de viewport

Relatief aan x% van de hoogte van de viewport

Relatief aan de parent element

Zie volledige lijst op W3Schools en Mozilla.

Absolute length units
px

cm mm 
inches pt 
en pc

Pixels zijn afhankelijk van het viewing device

Overige absolute units kunnen ook gebruikt 
worden, maar dit zie je heel weinig gebeuren 
in Front End Webdevelopment

Meer informatie
CSS Length Units W3Schools
https://www.w3schools.com/cssref/css_units.asp

CSS Length Units Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/length



Color Units

Color Units
Een color unit geeft een kleur aan, deze kleur kan worden aangegeven met een 
keyword zoals blue, black of zelfs transparent, een rgb waarde als een hex nota-
tie of een rgb()/rgba() functie en als een hsl()/hsla() functie.

Meer informatie
CSS Color Units Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value

CSS Color Units W3Schools
https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp

Mooie kleuren 1
https://coolors.co/

Mooie kleuren 2
https://material.io/design/color/the-color-system.html#co-
lor-usage-and-palettes

Color keywords:
Het gebruik van color keywords is erg makkelijk. Zoals je in de lijst 
op mozilla ziet heb je een erg uitgebreide keuze aan keywords.

.my_element { 
 color: blue; 
 background-color: black; 
 }

.my_element2 { 
 color: black; 
 background-color: transparent; 
 }

.my_element { 
 color: red;  
 color: #fc0000; 
 color: rgb(255,0,0);
 color: rgba(255,0,0,1.0);  
 }

rgb
Een hexadecimale kleur is gespecficeerd met #RRGGBB (RR (red), 
GG (green) eb BB (blue)). De rgb() maakt gebruik drie getallen 
waarmee wordt aangegeven de intensiteit van rood, groen en 
blauw met als waarden - tm 255. rgba() voegt daar alpha aan 
toe en dat staat voor de transparantie en wordt uitgedrukt in een 
0.0 tot 1.0.

Rood op vier verschillende manieren



Function values

Functions
rgb() en rgba() zijn eigenlijk ook functies voor het berekenen van een kleur. In 
CSS kunnen heel veel functies worden gebruikt deze zijn op te delen in de vol-
gende categorieen: transform functions, math functions, filter functions, color 
functions, image functions, counter functions, font functions en shape functions. 

Meer informatie
CSS Functions Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Functions

Klik op een functie voor meer informatie.

Transform functions
Deze functies worden gebruikt om een element te transformeren 
zoals: roteren, schalaen, verplaatsen en schuintrekken.

.my_element { 
 transform: scale(1.2); 
 }

.my_element2 { 
 transform: rotate(45deg); 
 }

Filter functions
Deze functies worden gebruikt om een grafischeen effect toe te 
passen op een element zoals: blur, opacity, sepia en meer.

.my_element { 
 filter: blur(4px); 
 }

.my_element2 { 
 filter: sepia(60%); 
 }



Function values
Meer informatie
CSS Functions Mozilla
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Functions

Klik op een functie voor meer informatie.

Math functions
Met math functions kun je nummers noteren als wiskundige ex-
pressies. Je kan onder andere gebruiken calc(), max(), min() en 
meer.

.my_element { 
 width: calc(50% + 100px); 
 }

.my_element2 { 
 width: max(20vw, 100px); 
 }

Image functions
Onder image functions vallen image() maar ook gradient functies 
zoals linear-gradient(). Deze functies kunnen overal gebruikt 
worden waar een afbeelding een geldige value is.

ul { 
 list-style-image: image(ltr ‘img.png’); 
 }

.my_element2 { 
 background: linear-gradient(#e66465, #9198e5); 
 }


