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Front End Development

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 headers ,de paragrafen, de plaatjes en meer. Waar en in 
welke volgorde komt dit op de website? etc.

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.

JS, hierin wordt de logica en het gedrag bepaald. Wat gebeurd er als er 
op een button wordt geklikt? Je kan vanuit JS ook communiceren met 
backend talen (applicatielaag) of rechtstreeks met een database (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



Front End Development

Weapon of choice Visual Studio Code
Voor het maken van websites in HTML CSS en JS heb je een goede code editor 
nodig. In deze cursus gaan we gebruik maken van Visual Studio Code.

Natuurlijk zijn er ook goede andere opties zoals: Atom, Notepad++, Adobe Dream-
weaver en meer.
Je kan zelfs in je gewone notepad op je laptop coderen.

Chrome dev tools
Voor debuggin en leuk om mee te experimenteren!
Controleer HTML CSS en Javascript en haal bugs uit je website.
Verander CSS live en bekijk het resultaat direct!
Bekijk HTML en CSS van andere websites om te zien hoe iets is gebouwd.

Openen DevTools:
rechter muisklik -> inspecteren
functie f12 Linkjes

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


