HTML & CSS

Leer HTML en CSS in 5 dagen
CMM training

'You are the CSS to my
<HTML>'

HTML is de taal waarmee alles op het web wordt gedragen. Alles wat je ziet in de browser is uiteindelijk opgebouwd uit HTML code. CSS is de taal die zorgt voor de
opmaak van de HTML code. CSS verzorgt onder andere de
kleur van tekst, het lettertype, en het uitlijnen en het positioneren van objecten. Daarom is CSS niet meer weg te
denken uit de huidige wereld van webdesign.
Tijdens de vijfdaagse cursus HTML en CSS komt de basis van
zowel CSS als HTML uitgebreid aan bod. Je leert om te beginnen onder andere foutloos HTML en CSS te schrijven, en hoe
je fouten kunt ontdekken binnen de code. Daarom passeren
de meest gebruikte tags binnen HTML tijdens de training de
revue, inclusief mogelijke attributen. Daarnaast wordt er gekeken naar de samenwerking tussen de verschillende talen.

Vervolgens leer je webpagina's op te bouwen met HTML, en
CSS te gebruiken om het design nog aantrekkelijker te maken.
Na afloop van de cursus HTML en CSS kun je een bestaand
design (gemaakt in bijvoorbeeld Photoshop) eenvoudig uitwerken tot een werkende website. Tijdens de training wordt
dit proces stap voor stap doorlopen.
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HTML & CSS

Leer HTML en CSS in 5 dagen
CMM training
Doelgroep

Lesoverzicht en onderwerpen

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die de fundamentele
kennis van HTML en CSS onder de knie willen krijgen.

Dag 1
Les 1.
Les 2.
Les 3.
Les 4.
Les 5.
Les 6.
Les 7.
Les 8.

HTML / (x)HTML / HTML 5
Basis syntax (tags & attributen)
Doctype en regels
Basis tags
Headers, paragrafen & breaks
Text stijlen
Lists
Comments

Dag 2
Les 9.
Les 10.
Les 11.
Les 12.
Les 13.

Images
Relative & absolute Links
Website structuren
Table Tag
Div & span tag

Dag 3
Les 14.
Les 15.
Les 16.
Les 17.
Les 18.
Les 19.

Photoshop design vs code
Webdesign in Tables
Syntax CSS
Selectors: tag, class, id, compound
CSS box model
Web design in div's & CSS

Dag 4
Les 20.
Les 21.
Les 22.
Les 23.

Converting a PSD file to code
Compressing images
Building the homepage
Moving the CSS rules, style tag vs link tag

Dag 5
Les 24.
Les 25.
Les 26.
Les 27.
Les 28.
Les 29.

Building the subpages
Linking the subpages
Highlighting menu's
Adding javascript, script tag
Favicon
Uploading the site to a server

Benodigde voorkennis
Van alle cursisten wordt de volgende voorkennis verwacht:
- Enige ervaring met Adobe Photoshop en/of Dreamweaver
- Basisvaardigheden in het gebruik van een computer
- Kennis van de Engelse taal (software en lesmateriaal
zijn in het Engels)
- De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.
De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

Dagindeling is onder voorbehoud.

Cursusduur:

5 dagen

Lestijden:

10.30 -17.30 uur
(incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Een reader speciaal samengesteld 		
door de trainer.
Kosten:

Zie de CMM cursussen prijslijst
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