
Responsive webdesign zorgt dat een website automa-
tisch zijn vormgeving aanpast aan het device waarmee 
gebrowsed wordt. Het uiterlijk en de grootte van de 
content worden hoofzakelijk bepaald  door de breedte 
van het (device)scherm. Dit verhoogd de gebruikers-
vriendelijkheid van een website aanzienlijk. Voor RWD 
(Responsive WebDesign) moet er voor 3 types devices 
een design worden gemaakt, nl. Desktop computers, 
Tablets en Mobiele telefoons (Smartphones).  

In deze tweedaagse cursus zal je de volledige basis responsive 
webdesign gaan leren. Je gaat aan de slag met een bestaande  
site die niet responsive is. Tijdens de cursus ga je deze hele-
maal ombouwen tot een vloeiende responsive website. 

De Responsive Webdesign training wordt gegeven door een 
ervaren trainer. Het lesmateriaal bestaat uit het boek 'Respon-
sive Webdesign' van Cory Simmons.
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Cursusduur:  2 dagen

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

Lesmateriaal: Het boek 'Responsive Webdesign' 
 van Cory Simmons

Kosten:  Zie de CMM cursussen prijslijst 

Lesoverzicht en onderwerpen

Dag 1 

- What is responsive webdesign (RWD)

- CSS Media Queries

- Meta Tag "Viewport"

- Standard Device Widths

- Media Types

- Creating a responsive website

- Making a non-responsive site responsive

- Fluid design vs. Goldilocks approach

- Mobile first vs. desktop first

Dag 2 

- Responsive video and iframes

- Using JavaScript in responsive webdesign

- Creating a mobile navigation menu (JS)

- Working with JavaScript plugins (jResponse)

- Working with Frameworks

- Bootstrap vs. Foundation

- Question and answers

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor webdesigners die hun kennis wil-
len uitbreiden met repsonsive webdesign.  

Benodigde voorkennis
Van alle cursisten wordt de volgende voorkennis verwacht: 

- Uitgebreide kennis van HTML/CSS 
- Kennis van de Engelse taal (software en lesmateriaal  
 zijn in het Engels)
- De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

Waarom Responsive webdesign?
Geen dubbele content

Een Responsive website past de vormgeving van een website aan. Voor-

dat we responsive websites hadden maakte men gebruik van mobile 

websites: een volledig aparte website speciaal voor mobile devices.  Zo 

werd er dus steeds dubbele content gegenereerd en dat moet ook wor-

den bijgehouden. Met een responsive website hoeft dit dus niet meer. 

Één enkele website die zich automatisch aanpast aan elk type apparaat.

Betere leesbaarheid

Op elk apparaat wordt de breedte van de website aangepast waardoor  

in eerste instantie de zoom niet meer gebruikt hoeft te worden om de 

hele tekst te lezen. Ook afbeeldingen passen zich aan de resolutie aan.

Gebruikersvriendelijker

Er zijn websites die hun menu laten uitklappen op het moment dat er 

een muis over het menu heen gaat, maar een tablet en mobiel hebben 

hier niet de mogelijkheid toe. Een responsive website bestaat uit speciale 

uitklapbare navigatie menu’s voor tablets en mobieltjes.

Straalt professionalisme en zorg uit

Een website die mee schaalt met de resolutie straalt meer zakelijkheid 

uit. Een teken dat er extra aandacht is gegeven aan een website die toch 

uw bedrijf representeert.
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