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Wat is HTML?

Presentatielaag
HTML is onderdeel van Front End webdevelopment en houdt zich bezig 
met de presentatielaag.

HTML
In de HTML staat de informatie die je ziet op de website. 
HTML is een opmaak taal voor tekstdocumenten (Markup 
Language) die Hyper tekst ondersteund.

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



HTML syntax

“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

Voorbeeld simpele tag

<h1 class="heading-large">Hello World</h1>

opening tag
closing tag

contentglobal attribute name + value

element

Voorbeeld met attribuut

<img src="img/afbeelding.png" alt="afbeelding">

opening tag

attribute name + value attribute name + value

element

Voorbeeld met attribuut 2 (img zonder closing tag)

<button class="button-large" onclick="myFunction()">Click me</button>

opening tag
closing tag

contentglobal attribute name + value event attribute name + value

element

Voorbeeld met meerdere attributen

Meer informatie
HTML elements
https://www.w3schools.com/html/html_elements.asp

HTML attributes
https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp

HTML tags
https://www.w3schools.com/TAGS/default.ASP



Basisstructuur Website

Structuur
<!DOCTYPE html>
<html lang=”nl”>
 <head>
  <title>Leren Front End</title>
 <head>
 <body>
  content website
 </body>
</html>

Een HTML bestand heeft een vaste sructuur.
Het bestand zal een extensie .html moeten hebben zodat de browser weet wat 
voor bestand het is: index.html 

!DOCTYPE html: browser laten weten dat het een html bestand is.
html: opening en closing tags, laat weten dat hiertussen html wordt geplaatst.
head: bevat informatie over de pagina en links naar css en js
body: hierin komt de content

shortcut: selecteren en type ‘!’ en druk op ‘tab’



Basisstructuur Website

HTML <head>
Het head element is een container voor meta data. Dit is data over de website 
zoals de titel, de auteur, belangrijke keywords en meer. Ook kan je hier linken 
naar css bestanden en javascript bestanden, zodat deze gebruikt kunnen 
worden op de pagina.

<meta>
Zodra je ! tab gebruikt heb krijg je 3 meta tags en een title tag. 
charset="UTF-8"
Hiermee wordt gedefinieerd welke character set wordt gebruikt. UTF-8 is de 
standaard.
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
Dit zorgt ervoor dat je website websute meeschaalt naar de grootte van je 
scherm. Dit stukje is standaard en nodig op elke website.
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
Geeft aan in welke versie de pagina gerenderd moet worden.

Je kan ook andere meta tags meegeven door de meta het attribbut name en 
content te geven. Zoals author + Joh Doe of keywords + HTML CSS leren.

meta name=”author” content=”John Doe”>
meta name=”keywords” content=”HTML CSS”>

Meer informatie
HTML head
https://www.w3schools.com/html/html_head.asp

HTML meta
https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp



Basisstructuur Website

Meer informatie
HTML body
https://www.w3schools.com/tags/tag_body.asp

HTML header
https://www.w3schools.com/tags/tag_header.asp

HTML main
https://www.w3schools.com/tags/tag_main.asp

HTML footer
https://www.w3schools.com/tags/tag_footer.asp

Body (content van de website)

Hierin komt de content van de website. De header, navigatie, de hoofdcontent 
en de footer van de website zitten allemaal in de body.

Header:
-  introductie
-  logo
-  navigatie

Main:
-  secties
-  pagina content( artikelen,    
       blogs, recepten, info).

Footer:
-  contactgegevens
-  extra navigatie



Nesting & indenting

Nesting
HTML elementen kunnen andere elementen bevatten. Dit hebben we 
eigenlijk al een paar keer gezien. In de head zitten meta elementen, in 
de body zitten ook weer elementen. Maar ook de elementen in de 
body kunnen weer elementen bevatten en deze elementen kunnen 
ook weer elementen bevatten etc. 

Indenting
Om code leesbaar te houden gebruiken we ruimte doormiddel van 
een tab (indenting) om de hiërarchie van de elementen weer te 
geven. Zo zie je direct welk element in een andere element zit. 

In het voorbeeld zit zowel de h2 en de p in de section. De section zit in 
de main en de main in de body. Zodra een element in een ander ele-
ment zit krijgt dit een parent - child relatie. De h2 is een child van de 
section maar ook van de main en de body. De h2 is een direc-child 
van de section. De section is dus de parent van de h2 en de p.

<body>
 <header>
  <h1>Hello World</h1>
 </header>
 <main>
  <section>
   <h2>Over mij</h2>
   <p>Stukje tekst</p>
  </section>
 </main>
</body>



Populaire tags

Lijst populaire tags

h1 tm h6 Dit zijn headings (titels). H1 is de eerste level heading en dus de koptitel. Dan heb je de tweede tm zesde level heading.

p Dit is een paragraaf.

a Dit is een link. De a staat voor Anchor en wordt gebruikt met het attribuut href (hypertext reference) om aan te geven 
waar naartoe wordt gelinkt.

img Dit is een afbeelding (image) en wordt gebruikt met het attribuut src (source) om aan te geven waar de afbeelding is.

ul / ol Dit is een Unorderd & een Ordered List.

li Dit is een list item.

section Definieert een sectie op de pagina.

table, tr, th, td Met een table maak je een tabel. De tr staat voor table row, de th voor table head en de td voor table datacell. 

div Dit is waarschijnlijk de meest voorkomende tag. Het is een alemene tag die vaak wordt gebruikt indien er niet een
specifieke tag beschikbaar is en dient vaak als container voor andere elementen.

De <html>, <head>, <body>, <header>, <main>, <footer> zijn natuurlijk 
populair en worden bijna op alle websites gebruikt. Daarnaast zijn de 
volgende tags erg populair:

Linkjes
Alle tags
https://www.w3schools.com/TAGS/default.ASP



Resources

Online bibliotheken
Populaire online bibliotheken zijn W3Schools en Mozilla docs. Per-
soonlijk vind ik het makkelijker om op W3Schools nformatie te vinden.

Online vragen vinden en stellen
Heb je een vraag over hoe je het beste iets kan oplossen en je kan dit 
niet vinden in bibliotheken, dan is de kans groot dat deze vraag al 
eerder gesteld is en mocht dit toch niet het geval zijn dan kan je deze 
vraag zelf online stellen op de populaire website: stackoverflow

Linkjes
W3Schools
https://www.w3schools.com/html/default.asp

Mozilla Docs
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

StackOverflow
https://stackoverflow.com/


