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Intro Opleiding

Wat ga je ontwikkelen?
Tijdens de opleiding combineren wij theorie met praktijk. Je gaat bij elke onder-
werp met de docent meecoderen en kleine opdrachten uitvoeren. Op het eind 
van de opleiding ga je een recepten website bouwen en een website voor een zelf 
gekozen hobby!



Intro Opleiding

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bestaat uit video lessen, pdf presentaties, code-downloads 
en zelfstudie op aangegeven bronnen zoals w3schools en mozilla docs. Op het 
platform en in de pdf presentaties wordt verwezen naar deze externe bronnen.



Intro Opleiding

Community
Studeren bij CodeCafé doe je niet alleen! Op onze community kun je vragen stel-
len je werk delen en uitgebreid kletsen over coderen! Je kunt hulp krijgen van 
medestudenten, ook zijn er docenten die je verder kunnen helpen.

Linkjes
Wordt lid van ons discord kanaal
https://discord.gg/bCHrCPTJFT



Wat is HTML & CSS?

Presentatielaag
In deze cursus gaan wij ons bezig houden met de presentatielaag van 
een applicatie of website. Dit is het gedeelte dat de bezoeker kan zien.

De drie lagen van webdevelopment
De presentatielaag bestaat uit:
HTML, hierin komt de content en structuur van de website. Dit zijn bij-
voorbeelde de headings ,de paragrafen, de plaatjes en meer. Ook 
wordt bepaald waar en in welke volgorde dit komt op de website.

CSS, hierin wordt de presentatie van de content bepaald. Welke kleur 
heeft de tekst? Hoe breed wordt een blok? Heeft de achtergrond een 
kleur of een plaatje? etc.

JavaScript, hierin wordt de logica en het gedrag bepaald. Wat gebeurd 
er als er op een button wordt geklikt? Je kan vanuit JS ook communi-
ceren met backend talen (applicatielaag) of rechtstreeks met een da-
tabase (data laag).

HTML, CSS, JS Presentatie laag

JAVA, C#, Python, C++ en meer

MySQL, Mongo DB, PostgreSQL en 
meer

Applicatie laag

Data laag

Hyper Text Markup Language Content & structuur

Cascading StyleSheets Presentatie

JavaScript Logica & gedrag



Wat is HTML & CSS?

HTML
HTML staat voor HyperText Markup Language en is de standaard 
Markup taal voor websites.

“Syntax” zijn taalregels van een programmeertaal. Zo heeft elke taal 
ook HTML een bepaalde vorm en structuur in de code.

<p>Wij leren HTML</p>

opening tag closing tag

content

element

Syntax

HTML bestaat uit elementen; deze elementen hebben een tag om aan 
de browser aan te geven van welk type het element is en content.

<h1>Hello World</h1>

<p>Welkom op mijn pagina</p>

<a href="#">klik mij</a>

<img src="img_hello.jpg>

- Heading 1 tag (titel pagina)

- Paragraph tag

- Hyperlink tag

- Image tag

Tags

Voorbeelden tags



Wat is HTML & CSS?

CSS
CSS staat voor Cascading StyleSheets en wordt gebruikt voor het 
stylen van de HTML elementen.

Ook CSS heeft een bepaalde syntax waarop de elementen geselec-
teerd en gestyled worden.

Syntax

selector {
 property: value;
}

.classname {
 max-width: 720px;
}



Code Editors

Code editors
Een code editor voor HTML is een software diefeatures heeft om het coderen voor 
programmeurs een stuk makkelijke te maken. De meest gebruikte features zijn:

Door het highlighten van tags, attributen en attribuut waarden wordt de code 
een stuk meer leesbaar. (attributen worden later nog uitgelegd)

Syntax highlighting:

Geeft tijdens het typen suggesties voor tags en eerder gebruikte waarden. Dit 
scheelt heel veel codeer tijd!

Auto-complete

Een code editor scant naar fouten in de syntax en geeft dit aan net zoals een 
typfout in bijvoorbeeld Word.

Error detectie

Zoek en vervang stukjes code tegelijkertijd, Code invouwen, Indenting en meer.

Overige functies



Code Editors

Opties code editors

Atom Notepad plus plus Visual Studio Code
https://atom.io/ https://notepad-plus-plus.org/v https://code.visualstudio.com/

Weapon of choice



Visual Studio Code

Downloaden Visual Studio Code
Visuial studio code is er voor windows linux en mac. Voor extra uitleg ga naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=ECWkTKOGx54&t=3s

Linkjes
Downloaden Visual Studio Code
https://code.visualstudio.com/ 


