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.class-blue {
     color: blue;
}
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Pseudo

Pseudo
Zoals te zien is op w3schools is er een hele lijst aan pseudo classes! In deze video 
gaan wij een aantal van deze pseudo classes/pseudo elements bespreken.

Meer informatie
Pseudo classes
https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp

Pseudo classes als state
:hover

:active

:focus

:required

Gebruiker hovert over element

Muis heeft muis ingedrukt op 
element

Gebruiker heeft dit input element 
geselecteerd

Verplicht input veld

* Bekijk meer attributen op w3school via de link

pseudo-classes als state
Een element heeft kan een status hebben zoals hover: er wordt over het element 
gehovert met de muis. Deze status kan geslecteerd worden in de CSS door het 
element te selecteren met de tag/class/id + :hover. Hierdoor kan je de styling 
aanpassen van dit element in zijn hover state. 

Ook is het mogelijk om een ander element te selecteren dan het element waar je 
overheen hovert. Dit klinkt misschien ingewikkeld, in de video laat ik zien hoe dit 
werkt.

a:hover { 
 color: green;  
 }

a:hover .myclass { 
 display: block;  
 }



.myclass::before { 
 content “Dit komt voor het element”;  
 }

.myclass::after { 
 content “Dit komt na het element”;  
 }

pseudo-elements
Met pseudo elements kun je onder andere iets toevoegen voor of na het ele-
ment. Dit kun je doen met ::after en ::before.

Pseudo



Box-shadow

Box-shadow
Met een boxshadow kun je de website minder ‘plat’ laten lijken. Een methode 
over hoe deze box-shadows het best gebruikt kunnen worden is onder andere 
material design van google.

Meer informatie
Box-shadow
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_box-shadow.asp

Box-shadow material design
https://material.io/design/environment/light-shadows.html#shadows

Hoe werkt het?
Een box-shadow kan je waarden geven voor de horizontale en verticale ver-
schuiving, een waarde voor de kleur, een waarde voor de blur en een waarde 
voor de spread radius. De verschuivingen zijn verplicht de rest is optioneel. De 
default kleur is zwart.

Het is mogelijk om meerdere box-shadows toe te passen door een komma te 
plaatsen tussen de shadow values.

.myclass { 
 box-shadow: 4px 4px 10px 0px #000000;  
 }

.myclass { 
 box-shadow: 4px 4px 10px 0px #000000, -4px -4px 10px 0px #212121;  
 }

box-shadow: 10px    10px    8px    10px   #888888;
horizontale verschuiving

verticale verschuiving

blur spread kleur



Transforms

Transform
Met transform kunnen we elementen schalen, roteren, verplaatsen en nog veel 
meer. Als value gebruiken we transform functiosn die we eerder in deze oplei-
ding hebben gezien.

Meer informatie
CSS transform
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_transform.asp

Transform functions
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Functions

Hoe werkt het?
Aan de property transform kunnen we onder andere toevoegen: rotate(20deg), 
translate(20px, 20px), scale(1.5) en nog veel meer.

transform: rotate(20deg) transform: transform(20px, 20px) transform: scale(1.5)


