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Live les

Intro

JS in chrome dev tools

alert, console.log en prompt

variabelen (var, let, const)

get elemt by id, class of tag

query selector & for each

functions()

event handling onclick & change

.style

JS basics

Zelfstudie

Figure & figcaption
Video
Audio

HTML media

Opdrachten

bouw een media album met:
afbeeldingen, video’s en audio.
lightbox pop up

Bouwen media album



Javascript

Wat is Javascript?

Client side vs server side

Hyper Text Markup Language Content & structuur

Cascading StyleSheets Presentatie

JavaScript Logica & gedrag

Veel gebruikte programmeertaal. Wij gaan het gebruiken om web-
pagina’s interactiever te maken.

Javascript kan HTML en CSS updaten en veranderen.

In javascript kan je functies schrijven, variabelen maken, if state-
ments schrijven, arrays maken en daaroverheen loopen.

Javascript is net als HTML en CSS een client side script-taal. De 
code wordt gedownload naar de browser van de bezoeker en daar 
uitgevoerd. 

Een server side script-taal zoals Java, C# en anderen draaien op 
een andere locatie dan de browser. De front end kan wel deze 
server aanroepen om gebruik te maken van deze fucnties met bij-
voorbeeld endpoints. Maar dit valt buiten de scope van de cursus.



Chrome dev tools voor javascript
Voor debuggin en leuk om mee te experimenteren!
Controleer HTML CSS en Javascript en haal bugs uit je website.
Je kan errors in javascript zien. Je kan output in de console bekijken en je kan javascript runnen in de console!

Openen DevTools:
-  rechter muisklik -> inspecteren
    of functie f12
-  klik op console
    hier kan je javascript typen
-  klik op errors voor debugging
-  klik op info om de console.log te zien

Javascript



Variabelen: var, let en const
Wat kan in een variabele?:
In een variabele kan je vanalles opslaan denk aan:
String (woorden en zinnen)
Number (getallen)
Objecten (buiten scope van cursus)
Array (meerdere elementen, bijvoorbeeld reeks getallen)
Boolean (true of false)
Functies (verwijs naar een functie)
Andere verwijzingen (bijvoorbeeld naar iets uit de HTML)

var
-  heeft geen scope, laatste waarde telt.
-  kan opnieuw een waarde krijgen
-  kan opnieuw gedeclareerd worden

let
-  leeft alleen binnen zijn eigen scope
-  kan niet opnieuw gedeclareerd worden binnen dezelfde scope
-  kan opnieuw een waarde krijgen

const
-  leeft alleen binnen zijn eigen scope
-  kan niet opnieuw gedeclareerd worden binnen dezelfde scope
-  kan niet opnieuw een waarde krijgen

Javascript



console.log alert en prompt

Javascript

console.log
Een geweldige tool om te testen! Hiermee kan je iets in de console te loggen. Verwacht je een bepaalde uitkomst van een functie, wil je controle-
ren wat er in een variabele is opgeslagen? log het in de console!

alert
Deze invoer is onjuist! Het programma is vastgelopen! Uw sessie is verlopen! En vele andere belangrijke meldingen zie je vaak in een alert.  In een 
alert kan je een variabele melden of een String of een combinatie van beiden.

console.log(’dit is een log’ + var1);

alert(’dit is een alert + var1);

prompt
Hiermee kan je om invoer van de gebruiker vragen. Deze invoer kan je direct opslaan als een variabele. Een prompt kan je een default waarde 
geven.

var naam1 = prompt("Please enter your name"); var naam2 = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");



Functions
Een blok met code die een bepaalde taak / taken uitvoert zodra deze wordt aangeroepen. Het gene dat de functie aanroept 
kan informatie meegeven dat de functie vervolgens kan gebruiken.

Events
Een event is een gebeurtenis op de website. Dit kan een klik op een knop zijn, een wijziging in 
een invoer veld van een formulier of het drukken op enter. Het binden van een event en een 
functie kun je in je javascript koppelen aan een HTML element ook kun je in je HTML dit event 
al koppelen aan een HTML element. zie voorbeeld:

Javascript

function myFunction() {
 alert(”iets uitvoeren”);
}

<button onclick="myfunction()">Click me</button>

function myFunction(paramter1, p2) {
 alert(parameter1);
 console.log(p1);
}

Linkjes
functies:
https://www.w3schools.com/js/js_functions.asp

events:
https://www.w3schools.com/js/js_events.asp



Veranderen HTML en CSS

Javascript

elementen ophalen met hun id of class name

Inhoud HTML element veranderen met innerHTML

Als je de inhoud van een HTML element wil veranderen, of misschien de style zoals de kleur of wil swtichen tussen display 
block en display none dan moet Javascript wel weten welk element je wil veranderen. Het element in het HTML document 
heeft een tag soms een id en soms een class. Hiermee ga je het element ophalen.

var x = document.getElementById(’naamid’);

x.innerHTML = “nieuwe inhoud”;

x.style.color = “blue”;

ophalen 1 HTML element uit document

var y = document.getElemenstByClassName(’naamclass’);

ophalen 1 of meerdere HTML element uit document. Dit wordt dan een array

De innerHTML is het gene tussen de openingstag en de sluitingstag. <div>innerHTML</div> 
De inhoud hiervan kan je overschrijven met javascript.

style HTML element veranderen met .style
de CSS styling van een element kan je veranderen met javascript



Linkjes
For loop:
https://www.w3schools.com/js/js_loop_for.asp
Comparisons:
https://www.w3schools.com/js/js_comparisons.asp

Loop over een array

Javascript

Als je een array hebt of iets anders waar meerdere elementen inzitten en je iets wil doen met deze elementen dan is het erg handig om 
hierover heen te ‘loopen’. Bv: je hebt een boodschappenlijstje array met 5 items: 
[”jam”, ”kaas”, ”melk”, ”boter”, ”appel”] en je wilt al deze items naar het scherm printen, dan is een loop de ideale manier om dit te doen

.length -> hiermaar krijg je de lengte van de array. In het voorbeeld is dit 5.
< ->betekent kleiner dan. Zie lijst comparisons javascript. ( ==, ===, !=, <. >, >=, <=)

let boodschappenLijst = [”jam”, ”kaas”, ”melk”, ”boter”, ”appel”];
var deString = “”;
for (var x = 0; x < boodschappenLijst.length; x++) {
 deString += boodschappenLijst[x] + “<br>”; 
} 

Andere manieren van loopen over een array
Extra zelfstudie:
forEach()
for (element for arrayNaam) {}



Week 2 video les: media-album

HTML Figure
Een <figure> tag is een wrapper voor meestal een afbeelding en de caption van deze afbeelding. Echter kan het 
ook gebruikt worden voor codeblocks, audio en meer.
Het gebruik van een figure tag is semantic juist echter gebruiken veel developers gewoon een div met een class 
name image oid.

Wanneer een figure tag? Wanneer alleen de img tag? 
Een figure tag gebruik je bij belangrijke afbeeldingen, audio etc. De afbeelding is belangrijk voor de content en 
zonder deze afbeelding zal de flow van de pagina verstoord worden.
Alleen een img tag zonder figure tag is voor afbeeldingen die minder belangrijk zijn en meer decoratief.

figcaption
De figcaption is een omschrijving van de afbeelding, audio of iets anders.

<figure>
  <img src="img_trui_nike.png" alt="Nike trui">
  <figcaption>Fig.1 - Trui merk Nike</figcaption>
</figure>



Week 2 video les: media-album

Tekst en andere content in kolommen
We hebben natuurlijk gezien met Flexbox dat je daarmee heel makkelijk content in kolommen 
kan zetten. Als je echter een masonary grid wil bouwen met flexbox dan wordt dit een stuk 
lastiger (niet onmogelijk).

Een makkelijke manier om dit te realiseren is met CSS columns en CSS gaps.
Dit wordt voornamelijk voor brede paragrafen gebruikt, maar werkt ook goed bij andere el-
menten.

.paragraph-columns {
    columns: 3;
    gap: 10px;
}

voorbeeld masonry grid



Week 2 video les: media-album

Video
Een video heeft een eigen tag, namelijk <video></video>. Daarbij heeft het 2 erg belangrijke attributen:  de source en de con-
trols. Zonder controls kan de gebruiker de video niet starten pauzeren etc. Zonder de source weet de browser niet welke 
video er geladen moet worden. De source kan tussen de openings en sluitings tag geplaatst worden of in de openings tag. 
De controls attribute wordt in de openings tag geplaatst.

<video controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

<video src="movie.mp4" controls></video>

Hier zijn 2 sources beschikbaar gesteld. De browser kiest
de source die wordt ondersteund.

1 source



Week 2 video les: media-album

Audio
Audio heeft net als video een eigen tag: <audio></audio> en werkt ook met een source en controls.

<audio controls>
  <source src="sound.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="sound.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

<audio src="sound.mp3" controls></audio>

Hier zijn 2 sources beschikbaar gesteld. De browser kiest
de source die wordt ondersteund.

1 source


