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In deze video reeks ontwerpt de docent een simpele 
fanpage, waarin de geleerde technieken terugkomen

Mee ontwerpen voorbeeld Fanpage

In deze video reeks ga je stap voor stap de ontworpen 
fanpage bouwen. Hierbij worden veel van de geleerde 
HTML CSS en JS technieken gebruikt, plus wat nieuwe 
technieken

Mee bouwen voorbeeld Fanpage

Ontwerp en bouw je eigen fanpage

Zelf ontwerpen en bouwen



Webdesign

Weapon of choice Adobe XD

Voordat een website wordt gebouwd, wordt er vaak een ontwerp gemaakt. Dit ge-
beurd vaak in meerdere fases en dat kan per bureau / project & budget verschil-
len. Denk hierbij aan: strategie bepalen, schetsen, wireframe, mockup etc.

Populaire webdesign programma’s zijn: Adobe XD, Sketch, Figma en Invision 
Studio. Wij gebruiken XD, deze kan je gratis downloaden via onderstaande link.

Wireframes

Mockup

In een wireframe geef je aan waar content en functionaliteiten op een pagina 
komen. Het is een snelle manier om aan te geven waar je als designer heen wil 
met de website. Aan de hand hiervan vraag je goedkeuring van de opdrachtgever 
om naar de volgende fase te gaan. 

Een wireframe heeft geen afbeeldingen, kleuren etc (low fidelity).

Een mockup is een statische presentatie van het ontwerp. Hierin zitten wel visuele 
elementen zoals kleur, iconen, typografie, branding etc (high fidelity) in verwerkt. 

Linkjes
Downloaden Adobe XD
https://www.adobe.com/nl/products/xd.html



Webdesign

Adobe XD basics

Shapes
rechthoeken, ovalen, en driehoeken

In en uitzoomen:
- CTRL + scroll muis
- Zoom tool -> klik op gebied waar je op wil inzoomen of selecteer gebied 
waarop je wil inzoomen. Uitzoomen: ALT plus klik

Maken artboard:
- Klik op artboard tool -> selecteer een nieuwe 
artboard.
- Klik op artboard tool -> klik en drag om een 
custom artboard te maken

Bewegen over design
Met de select tool actief -  spatiebalk + slepen muis

Maken shape
Selecteer een shape tool -> Klik muis en drag
Shape met gelijke verhoudingen -> klik muis + shift + drag
Shape maken met centrum muis -> klik muis + alt + drag
Combineren verhoudingen en muis als centrum -> klik muis + shift + alt + drag

Zoom en bewegen Artboards

select tool

rectangle tool

Elipse tool

Polygon tool

Line tool

Pen tool

Text tool

Artboard tool

Zoom tool
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kopieren plakken:
- Selecteer een shape met de select tool -> ctrl c -> ctrl v
- Rechtermuis op een shape -> kopieren -> plakken

Afronden hoeken
- Selecteer een shape -> klik op een rondje voor de 
radius en sleep naar binnen of buiten.
- verander de radius via de radius tool. Dit kan voor alle 
hoeken of per hoek

Niet standaard vormen maken
- Selecteer meerdere shapes en kies 1 van de shape 
tools. add, substract, intersect, exclude

Uitlijnen shapes:
- Selecteer meerdere shapes -> selecteer een uitlijningstool (bv: align 
center)

Distributie (ruimte tussen de shapes)
- Selecteer meerdere shapes -> Kies een distributie (bv: distribute horizon-
tal)

Drag to copy
- alt + click and drag shape

Kopieren en plakken shapes Niet standaard shapes maken

Uitlijnen & distributie

start add substract intersect exclude
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Kleuren
- Bij de fill en border tools kan je een element een vul kleur en of een rand kleur geven
- Dit kan door de blokjes te selecteren en hier een kleur in te vullen, maar ook via de eyedropper tool.
- Wil je geen fill of border dan kan je deze deselecteren door het vinkje uit te drukken.
- Een border heeft een size (dikte) en kan een dash hebben met een dash lengte en een gap (ruimte) tussen de dashes. 

Gradients
- Bij het selecteren van de kleur via het kleurenvakje kan je kiezen voor solid, linear gradient en radial gradient. Een gradient is een kleur verloop 
tussen 2 of meerdere kleuren.

Instellen kleur: Klik op 1 van de dots om voor dit punt een kleur in te stellen
Kleur toevoegen: Klik op een lege plek in de gradient bar om een kleur punt toe te 
voegen.
Gradient richting: Klik en drag 1 van de uiteinden van de gradient.
Afstand kleuren: Klik en drag 1 van de dots

Kleuren, gradients en schaduwen
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Schaduwen
- Selcteer een shape en vink de shadow tool aan. Deze heeft de volgende instellingen:
 - X en Y verschuiving. Dit is de richting en afstand van de schaduw
 - B Blur. Hoever is de blur (verloop vervaging van de schaduw) ?
 - Kleur en transparantie. Welke kleur is de schaduw? En hoe hard is deze kleur?

Punt tekst en vlak tekst
- Punt tekst in XD heeft of een vaste breedte met een variabele hoogte of een vaste hoogte met een variabele breedte.
- Vlak tekst heeft een door jou vaste hoogte en breedte. Tekst dat er niet in past zal niet zichtbaar zijn.

Tekst instellingen
- In de toolbar kan je de tekst aanpassen: Font-family, font-size, font-weight,  spacing (letters en paragraaf), line-height, 
casing, underline en meer.

Tekst
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Groeperen
- Een groep is een verzameling bij elkaar horende elementen (vormen en of tekst elementen). Denk hierbij aan een navi-
gatiebalk met een bredebalk, logo en navlinks. Of een sectie met een achtergrondbalk, h2, paragraaf, button en een af-
beelding. Wanneer je ergens een groep van maakt kan je deze hele groep in 1 keer slepen.
Maken groep:
Selecteer meerdere elementen in je arboard -> ctrl g
Selecteer meerdere elementen in je artboard -> rechtermuis -> group

Component
Een component is ook een soort groep, alleen deze ben je van plan vaker te gebruiken in je design. Het voordeel van een 
component is: Zodra je de hoofdcomponent aanpast, veranderen alle andere components ook. Dit scheelt een hoop 
werk! Heb je bijvoorbeeld een design met 50 pagina’s en wil je de navigatiebalk aanpassen dan zal je dit 50x moeten 
doen indien je geen component hebt gebruikt. Bij een component is dit bij 1 verandering in de hoofdcomponent klaar!
Maken component:
Selecteer meerdere elementen -> ga naar libraries -> klik op ‘+’ bij components
Selecteer meerdere elementen -> rechter muis -> Make component

Repeat grid
Een repeat grid is een terugkerende groep (naast en of onder elkaar). Denk aan een overzicht van producten, leamleden 
etc. De reapt grid items kunnen verschillende teksten en afbeeldingen hebben. Verander je iets anders in een repat grid 
item, dan veranderen alle items.
Maken repeat grid:
Selecteer meerdere elementen -> klik op repeat grid

Groeperen, Components & Repeat Grid
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Character styles
Het is belangrijk dat een design klopt, overal dezelfde kopjes, body tekst et cetera. En besluit je later in het 
design poces bijvoorbeeld een andere font-family te gebruiken dan is het natuurlijk veel werk om honder-
den tot duizenden tekst elementen aan te passen. Hier is character styles een goede oplossing!

Maken character style:
Selecteer een stuk tekst -> ga naar libraries -> klik op ‘+’ bij character styles

Toepassen character style:
Selecteer een stuk tekst -> ga naar lobraries -> klik op een eerder gemaakt character style

Bewerken character style:
Ga naar libraries -> rechter muis op een character style -> edit

Colors
Ongeveer het zelfde als character styles maar dan voor kleuren.

Maken color:
Slecteer een element met een kleur -> ga naar libraries -> klik op ‘+’ bij colors

Toepassen color:
Selecteer een element -> ga naar libraries -> klik op een eerder gemaakte kleur

Aanpassen color:
Ga naar libraries- > rechter muis op een kleur -> edit

Character styles & kleuren hergebruiken
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Afbeeldingen Plugins
Plaatsen afbeelding
- Sleep een afbeelding vanuit een map op je laptop naar een artboard.
- Kopieer een afbeelding en plak in een artboard

Resize een afbeelding
- Klik op een hoek van de afbeelding -> drag naar binnen of buiten

Knipmasker
Plaats een shape over de afbeelding -> rechtermuis -> mask with shape
Verplaatsen afbeelding in knipmasker -> dubbelklik om een de groep te komen -> 
klik op de afbeelding en versleep, of resize

Het is ook mogelijk om een externe afbeelding direct in een shape te slepen.

Nieuwe plugin downloaden
- Klik op plugins -> klik op ‘+’ -> zoek en download een plugin
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Prototyping
In Adobe XD is het mogelijk een interactief prototype te maken. Hierdoor kan je ge-
bruikers testen uitvoeren en een mooie presentatie aan de klant geven.

Je kan elementen linken naar andere pagina’s en zelfs naar elementen op dezelf-
de pagina.
- Klik op Prototype, selecteer een element of groep,-> drag de blauwe icon naar de 
gewenste pagina of locatie.

Fix position when scrolling
Een menubalk of een sidebar scrollen vaak mee op een pagina.
- Selecteer een element -> vink fix position aan
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Werk delen en feedback vragen
Werk je in een team of wil je feedback vragen aan een klant of iemand anders?
In XD kan je bovenaan klikken op share. 

Kies als view setting: design review
Kies als Link Acces: Anyone with the link
Deel de link met je klant etc.

Nu is het mogelijk voor iedereen met de link om het ontwerp te bekijken en door de 
prototype heen te klikken, ook kunnen zij comments achterlaten
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Inspiratie op doen
Als beginnend designer is het lastig om vanaf scratch iets moois te ontwerpen. 
Het is belangrijk om voor jezelf een bibliotheek op te bouwen van ontwerpen die jij 
mooi vindt en goed werken. Hierdoor blijf je op de hoogte van de laatste trends en 
het zal je helpen bij het ontwerpen van je eigen websites & applicaties.

Een bibliotheek opbouwen kan bijvoorbeeld op behanced en dribbble.

Webdesigners (ook bekende en grote design bureaus) gebruiken elementen van 
andere designs. Dit is heel normaal, echter een exacte kopie maken van een 
ander design is natuurlijk not done.

Om het ontwerpen in XD onder de knie te krijgen en puur voor het oefenen is het 
natuurlijk prima om een website proberen na te bouwen.

Linkjes
Dribbble
https://dribbble.com/


