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.class-blue {
     color: blue;
}
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BEM

Wat is BEM?
BEM is een populaire methode voor het geven van namen aan HTML classes. Het 
is in het leven geroepen om de relatie tussen HTML en CSS beter te omschrijven.

Meer informatie
BEM
http://getbem.com/

BEM CSS tricks
https://css-tricks.com/bem-101/

Block, element & modifiers
Een block is een top-level abstractie van een losstaand nieuw element die op-
zichzelf betekenisvol is. Dit kan zijn: button, form, een wrapper element(aside, 
figure, article, div) en meer. Een block krijgt een eigen class name bijvoorbeeld: 
.btn .form .photo etc.

Een element oftewel child items zijn onderdeel van het block en hebben niet een 
eigen betekenis en zijn verbonden aan de betekenis van het block. Bijvoorbeeld: 
input velden in een form, een img in een figure of een stukje tekst in een button. 
Een element krijgt de classname van het block + __elemname. Bijvoorbeeld: 
.form__input, .photo__img, .btn__price

Een modifier is een aanpassing op de standaard styling van een HTML element, 
dit kan een block level of element level element zijn. Een modifeer krijgt de zelfde 
class name als het originele element + --mod. Bijvoorbeeld: .form--small, 
.btn--dark of .photo__img--contain

<button class=”btn btn--large”>
  <span class=”btn__price”>$12.99</span>
</button>

<form class=”form form--yellow”>
  <input class=”form__input form__input--large”>
</form>
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Websites gemaakt met BEM
Doordat BEM een populaire methode is wordt het ook gebruikt door grote popu-
laire websites! Bezoek een website en inspecteer de class names via chrome de-
vtools

Websites die BEM gebruiken
The Guardian
https://www.theguardian.com/international

BBC
https://www.bbc.com/

CSSwizardry
https://csswizardry.com/
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BEM combineren met globals en utility classes

Een global class wordt gebruikt voor het stylen van terugkerende elementen. 
Denk aan een container een card (blokje met daarin tekst met een bepaalde af-
ronding, box-shadow, padding etc).

<section class=”module u__bg-dark”>
  <h2 class=”heading-m”>Global heading</h2>
</section>

Globals

Een utility class wordt gebruikt om 1 regel toe te passen op een element. Bijvoor-
beeld alleen de tekst kleur, alleen de achtergrond kleur of alleen de margin aan 
de bovenkant.

Utility classes


