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.class-blue {
     color: blue;
}
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Wat is CSS?

CSS
De presentatielaag van de presentatielaag. Css zorgt voor 
de styling van de elementen op een pagina. CSS is een 
makkelijk te leren programmeertaal veel van de codes lo-
gische benamingen hebben. Zoals width, height, color, 
font-size etc. In CSS selecteer je een HTML element en geef 
je deze stylingsregels.

Hyper Text Markup Language Content & structuur

Cascading StyleSheets Presentatie

JavaScript Logica & gedrag

Syntax
Een element selecteer je in grote lijnen op 3 manier: aan de 
hand van een tag, class of id. Na het selecteren volgen er 
scurly brackets en een property van wat je wil stylen en 
een value.

selector {
 property: value;
}

h1 {
 max-width: 720px;
}

#idname {
 max-width: 720px;
}

.classname {
 max-width: 720px;
}



Chrome Devtools

Chrome dev tools
Voor debuggin en leuk om mee te experimenteren! Controleer HTML CSS en Ja-
vascript 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
 

HTML CSS:
Tabblad Elements -> hier zie je het Document Object Model met alle HTML ele-
menten.
In het submenu zie je onder het tabblad Styles de css styling van het geselec-
teerde element.

Javascript:
Tabblad Console-> hier zie je de console.log van de pagina en eventuele issues 
en errors.

Meer informatie
HTML DOM
https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp



CSS stylesheets + inline

CSS plaatsen
CSS kan op 3 plekken worden geplaatst: inline, internal stylesheets en external 
stylesheets.
 
Inline:
Hierbij plaats je de css als attribuut van een element in de html zelf.

Internal Stylesheet
Dit is een stylesheet in de head van de pagina zelf. Dit doe je door in de head 
style tags te plaatsen met daarin de css regels.

External Stylesheet
Dit is een stylesheet in een apart css bestand waarnaar gelinkt wordt vanuit de 
pagina.

Meer informatie
CSS plaatsen
https://www.w3schools.com/css/css_howto.asp



HTML & CSS comments

Comments
Tijdens het coderen in HTML CSS of een andere taal is het handig om commen-
taar achter te laten voor jezelf of andere programmeurs. Zo kun je aangeven 
waar de code over gaat of hoe iets werkt.

HTML:
<!-- Dit is een comment -->

CSS
/* Dit is een comment */

Shortcut comments
Selecteren code of tekst
Windows: ctrol /
Mac: command /

Meer informatie
CSS comments
https://www.w3schools.com/css/css_comments.asp

HTML comments
https://www.w3schools.com/html/html_comments.asp


