
Websites programmeren in PHP betekent dat je object 
georiënteerd programmeert. PHP is zeer populair en 
wordt voor verschillende webapplicaties gebruikt. Zo 
wordt het ingezet voor forums, contactformulieren, CMS 
(content management systemen), blogs, wiki’s en nog 
veel meer. Een must know taal voor iedere webprogram-
meur!

Tijdens de drie weken PHP Basics leer je programmeren 
in PHP. Om te beginnen leer je om PHP te installeren op je 
computer. Vervolgens ga je de basis leren van de program-
meertaal. Zo leer je de verschillende data types, if statements 
en loops, functies, arrays, includes en require kennen, hoe 
je dit goed programmeert en test. Tot slot leer je de custom 
functies van PHP gebruiken en leer je om een goed formulier 
in elkaar zetten en te beveiligen.
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Cursusduur:  3 dagen (over 3 weken verspreid)

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 (incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Zeer uitgebreide reader.

Kosten:  Zie de CMM cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

•     Installatie PHP

•     PHP Basics

•     PHP if statements en loops

•     PHP functie

•     PHP custom functies

•     Formulieren

Certificering
Na de cursus krijg je een certificaat van deelname. Er is voor 
deze cursus geen examen of officiële certificeringsmogelijk-
heid beschikbaar.

Doelgroep
De cursus PHP Basics is bedoeld voor iedere webdeveloper 
die wilt leren programmeren in PHP.

Lesmateriaal
Als lesmateriaal krijg je een zeer uitgebreide reader die je 
tijdens de cursus actief zult gaan gebruiken.

 
Benodigde voorkennis
- Programmeren in (X)HTML.
- Beheersing van de Engelse taal (lesmateriaal en de software 
zijn Engelstalig).
- Wiskunde in je vooropleiding is een pre.

De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.
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