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Een introductie in het maken van je eigen website 
 
De eerste pagina van een website heet meestal index.html, dit document staat in de root  
(hoofdmap) van de webserver. 
 
De extensie .html staat voor HyperText Markup Language. Met HTML kun je o.a. tekst en 
afbeeldingen ordenen door middel van html code. Je kunt bepaalde tekst opsommen, 
aangeven of het een paragraaf  is of de kopgrootte van een titel bepalen. Er is uiteraard 
meer, maar daar kom je vanzelf achter als je ermee bezig bent en w3schools kennen we 
allemaal. 
 
Met HTML alleen kom je er niet, je hebt ook een taal voor het visuele gedeelte van je 
website nodig, denk hierbij aan kleur, lettertype of bijvoorbeeld de marges. Dit doe je met je 
CSS (Cascading Style Sheets). Deze css code zet je in een los bestand op de webserver, dit 
bestand heeft dan bijvoorbeeld de naam: style.css. 
 

Webserver 
Het woord webserver is nu al een paar keer gevallen. Een webserver is een computer die 24 
uur per dag aanstaat. Zulke computers kun je vinden bij hosting bedrijven. Hier moet je 
meestal voor betalen en hoef je niet te betalen dan heb je vaak te maken met reclames. 
Maar er is een alternatief en deze heet Usbwebserver of xammp. Hierover later meer.  
Wil je gewoon echt leren websites maken en het resultaat met de wereld delen? Kijk dan 
eens bij https://www.vimexx.nl/ hier heb je voor €6,53 per jaar(!) je eigen domeinnaam. 
Waar je je helemaal kunt uitleven! 

 

Waarom ziet dezelfde site er soms anders uit? 
Dezelfde vormgeving kan er anders uitzien op verschillende browsers, op verschillende 
systemen en op verschillende schermen. De grootste browser in 2018 is Chrome, daarna 
volgen Firefox en Edge. Safari en Chrome gebruiken dezelfde engine, webkit. De engine van 
Firefox heet Mozilla, afgekort moz, Explorer heet ook wel ie. Er zijn helaas nog steeds 
verschillen tussen browsers. Vooral in de nieuwste CSS3-technieken waar nog geen 
standaard voor is. In die gevallen kan je soms voor elke browser apart de CSS aangeven met 
een vendor prefix, bijvoorbeeld -webkit- voor Chrome, en -moz- voor Firefox. 
 
  

https://www.w3schools.com/html/default.asp
https://www.vimexx.nl/


HTML 
Uiteraard eerst de basis, om te starten met coderen heb je een programma nodig als 
Notepad++ of SublimeText of apps in browsers zoals CodeAnyWhere in Chrome. 
 
De opbouw van iedere html pagina is op onderstaande manier opgedeeld. 
 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <!-- CODE--> 

</head> 

<body> 

 <!-- CODE--> 

</body> 

</html> 

 
Dit basis stukje bestaat uit de volgende elementen: 

- <!DOCTYPE html> → laat zien wat voor document het is, HTML dus 

- <html> → hiertussen kan de HTML worden geplaatst 

- <head> → dingen die voor de hele pagina gelden, wordt later op teruggekomen 

- <body> → hierin staat alle HTML wat zichtbaar is 

- <!-- CODE --> → dit is een comment, ook wel een aantekening, deze code wordt niet 

gebruikt wanneer je de website bekijkt, maar is wel belangrijk om te plaatsen. 

 
Hier is dus te zien dat elementen worden weergegeven tussen haakjes, zoals dit: <element>. 
De meeste elementen worden ook afgesloten (niet allemaal, de <img> bijvoorbeeld niet, 
zoals je verderop zal lezen), op deze manier: </element>.  
 
Tussen het <element> </element> staat de inhoud, dit kan tekst zijn, maar ook weer een 
ander element.  
 
Zoals je misschien wel begrijpt, wordt de code heel onduidelijk als we alles direct onder 
elkaar zouden plaatsen. Je ziet dan niet goed welk element zich bevindt in een ander 
element. Om de code goed leesbaar te maken gebruik je tabs om elementen in elementen 
te plaatsen, zoals in het bovenstaande voorbeeld ook te zien is. Het gebruik van tabs heet 
ook wel het indenten van je code.  
 
  



HTML elementen 
 
Hierbij een aantal tekststructuren. 

<h1>tekst</h1> t/m <h6>tekst</h6> 

Dit element staat voor een ‘header’, ook wel de hoofd van de tekst, de titel. Je hebt dit 
element van h1 tot en met h6, waar h1 de grootste is en h6 de kleinste. Binnen dit element, 
verderop ook wel tag genoemd, kan je tekst plaatsen en die krijgt dan een bepaalde grootte. 
Dit is hier goed te zien: 
 

 
 

 

<p>tekst</p> 

Dit element staat gewoon voor tekst. De p van paragraaf. Het ziet er net iets anders uit dan 
bijvoorbeeld een h6 element, zie hieronder. Het is een blokje samenhangende tekst van een 
aantal zinnen. 

 
 
Je kunt in een <p></p> ook een lijst maken zowel geordend als ongeordend, bijvoorbeeld 
unorderd (ul) : 
 

 
 

 

<br /> 

Dit element is een ‘break’. Dit is in wezen gewoon een enter, een witregel. Deze hoeft niet 
afgesloten te worden met een </br> omdat deze zichzelf al afsluit. 
 

<hr /> 



Dit element is een ‘horizontal rule’. Dit is in wezen gewoon een rechte horizontale lijn. Deze 
hoeft niet afgesloten te worden met een </hr> omdat deze  zichzelf afsluit.

 
 
<a href=”url” target=”new”> tekst </a> 

Het element <a>, een anchor ofwel een link, heeft attributen nodig. Het attribuut href 
gebruik je om het doel van de link (de referentie van de hyperlink) aan te geven. Het wordt 
gevolgd door een = en een waarde. Als die waarde een spatie bevat moeten er 
aanhalingstekens omheen. Je moet de waarde altijd tussen aanhalingstekens (quotes) 
zetten. Enkele of dubbele quotes maakt niet uit, als je maar overal dezelfde gebruikt. 
 
Er kunnen meerdere attributen toegevoegd worden. De volgorde maakt niet uit, zolang het 
maar achter het element staat, en tussen de <> blijft. Bijvoorbeeld om een link te laten 
openen in een nieuw venster, met target=_new. Of om een tooltip te tonen als je de muis 
stilhoudt over een link (een mouse-over of hover): title="Hier een tekst". 
 
Wanneer je op de tekst ‘tekst’  klikt die je tussen dat element stopt, open je de URL die staat 
achter het = teken van het href stukje.  
 
Naast een URL van bijvoorbeeld een website kun je ook een link naar een HTML bestand in 
het href stukje zetten. Wanneer je dan klikt op de link ga je naar dat HTML bestand toe. 
Je ziet dat dit iets anders lijkt te werken dan de vorige elementen. Het enige verschil is hier 
dat je het element een eigenschap geeft, de href. Er zijn vele andere eigenschappen die later 
besproken zullen worden. Een eigenschap definieer je als volgt: eigenschap = “waarde”.  

 
Wanneer je nu klikt op deze tekst opent hij dus Google. 

 

<img src=”url” alt=”tekst”/> 

Zo wordt een plaatje in de HTML toegevoegd. Je ziet dat dit element anders werkt dan de 
vorige, deze sluit je namelijk direct af. Dat komt omdat er geen tekst tussen hoeft, een 
plaatje heeft namelijk nergens een stuk waar tekst zou moeten. Het enige punt waar 
misschien tekst zou moeten is als de afbeelding niet laadt. Dit is waar de alt eigenschap voor 
dient; de tekst die daar wordt ingesteld wordt getoond wanneer de afbeelding niet geladen 
kan worden. Verder is de src eigenschap waar de afbeelding vandaan wordt gehaald. Deze 
afbeelding kan van een website vandaan komen, maar ook een bestand uit je eigen mapje. 
Dit laatste zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van andere websites om foto’s te 
gebruiken in je website. 



 
 

 
 
Extra uitleg attributen 

 
Attributen worden ook gebruikt om CSS (vormgeving) aan te roepen: 
<p class=rood> Deze paragraaf heeft de stijl die bij .rood in de css staat.  
<div id=menu> Deze div (division) heeft de stijl die bij #menu in de css staat.  
 
Als er .rood in de css staat, staat er class=rood in de HTML.  
Als er #menu in de css staat, staat er id=menu in de HTML. 
Een punt is dus een class, een hekje is een id. 
 
Een class kan vaker voorkomen, zoals rode woorden. 
Een id mag maar 1x voorkomen per pagina, zoals een menu. 
 
Tip: je kan dus ook altijd alleen maar class gebruiken. 
 
Interne link, binnen een pagina: named anchor 
Een named anchor is een link die naar een bepaalde plek binnen een pagina verwijst. 
Bijvoorbeeld een knop die direct naar de bovenkant van de pagina springt. Zet een anker 
bovenaan en geef het attribuut id=top. Maak onderaan een link naar deze plek met 
href=#top. 
 
<a id="top"></a> Zet dit op de plek waar je naartoe wil linken 
<a href="#top">top</a> Dit is een link naar die plek 

 
  



<a id=”top”>  

Een named anchor is een link die naar een bepaalde plek binnen een pagina verwijst. 
Bijvoorbeeld een knop die direct naar de bovenkant van de pagina springt. Zet een anker 
bovenaan en geef het attribuut id=top. Maak onderaan een link naar deze plek met 
href=#top. 

<a id="top"></a> Zet dit op de plek waar je naartoe wil 

linken 

<a href="#top">top</a> Dit is een link naar die plek 

 

 

”mailto”  

Een mailto-link is een link die een mailtje aanmaakt, gericht aan het adres dat je opgeeft (er 
moet bij de bezoeker dan wel een mailprogramma in gebruik zijn). Je kan ook alvast het 
Onderwerp invullen in de code, en/of het bericht zelf: 

<a href="mailto:jouwemailadres">Contact</a> 

<a 

href="mailto:jouwemailadres?SUBJECT=Reactie">Reageer</a

> 

 

Speciale tekens 

Accenten, trema's en tekens die in code een speciale betekenis hebben, zoals (<) of (>), de 
ampersand (&) en aanhalingstekens (") kan je niet zomaar gebruiken. Voor deze tekens is er 
code, zoals: 

é = &eacute; 

" = &quot; 

© = &copy; 

 
  



<div></div> 

Wanneer je code in een div ‘tag’ stopt, maak je een scheiding met andere stukjes code. Deze 
div is later vanuit CSS op te maken en alle opmaak geldt dus ook voor elementen in de div. In 
wezen wordt een div dus gebruikt voor vormgeving. Naast de div wordt er ook gebruik 

gemaakt van <span>. 
 
Een <div> is een block-element waarmee je bijvoorbeeld een menu, een kolom tekst of 
een ander heel blok kunt afbakenen. 
Een <span> is een inline-element waarmee je een stukje inline tekst kunt afbakenen, 
bijvoorbeeld om een paar woorden geel te maken. 
 

 

 
Hier is een opmaak toegepast, beide divs hebben een andere achtergrondkleur gekregen, zo 
is duidelijk te zien dat ze onafhankelijk zijn van elkaar.  Hier is een style eigenschap 
toegepast. Hierin kan je ‘inline’ CSS gebruiken, wat inhoudt dat het niet in het aparte CSS 
bestand hoeft te staan. Nou wordt het heel rommelig als dit veel gebruikt wordt, maar in 
zo’n geval is het handig. Meer over CSS komt in een ander hoofdstuk. 



 
 

 
 
 
Hier is een opmaak toegepast, de SPAN heeft een andere achtergrondkleur gekregen, zo is 
duidelijk te zien dat deze onafhankelijk is van zijn hoofdelement de div.  Hier is een style 
eigenschap toegepast.  
 

<table> 

Een tabel <table> wordt gebruikt voor allerlei data of tekst die je normaliter ook in een tabel 
zou plaatsen. In de tabel staan table rows (rijen) met <tr>, en elke row bestaat uit table data 
cells <td>. Bovenaan kun je beginnen met een header, met <th>. Een td of th kan meerdere 
kolommen omspannen met een colspan: <td colspan="2">. 

<table> 

 <tr><th>Naam</th><th>Leeftijd</th><th>Lengte</th><

/tr> 

    <tr><td>Aart</td><td>42</td><td>1,90m</td></tr> 

    <tr><td>Barbara</td><td>44</td><td>1,75m</td></tr> 

   <tr><td>Boris</td><td>19</td><td>1,94m</td></tr> 

</table> 

Naam Leeftijd Lengte 

Ben 53 1,86 m 

Bambara 39 1,71 m 

Ali 15 1,76 m 

De vormgeving in CSS-code van bovenstaande tabel is: 

th {background:#ccc; color:white;} 

th, td {text-align:center; width:60px} 

td {border-bottom:1px solid #ccc;} 

table {border-collapse:collapse;} 

 
  

http://www.aartjan.nl/css/css.html


Overig 

Er zijn nog vele andere elementen, welke allemaal te veel zijn om nu te noemen. Ik raad je 
aan om gewoon te zoeken wanneer je het gevoel hebt dat je een ander element nodig hebt. 
Vooral de site w3schools.com is een goede site om deze elementen te vinden met adequate 
uitleg. Hier een aantal linkjes naar andere elementen die nuttig zouden kunnen zijn: 

- Formulier 

- Formattering (bv dikgedrukt) 

- Knop 

- Header 

- Footer 

- Label 

- Tekstvak 

 

Head 

Voordat we verder aan de slag kunnen met CSS, is het handig om te weten wat de <head> 
nou precies inhoudt. Let op, dit is iets anders dan de eerder genoemde header. De header is 
namelijk een stukje tekst dat een bepaalde grootte heeft. 
 
In de <head> staan gegevens over de code, bijvoorbeeld wat je bovenin je tabblad te zien 
krijgt wanneer je de pagina opent, scripts die worden geïmporteerd en meer. Hier de meest 
gebruikte: 
 

<title>tekst</title> 

Wat je bovenin je tabblad ziet, titel voor pagina wanneer het bij favorieten wordt 
toegevoegd en titel voor zoekmachine. Wanneer je bijvoorbeeld <title>TestPagina</title> 
intypt, zal je het volgende resultaat krijgen: 

 

<link rel=”stylesheet” href=”sheet.css”> 

Een geïmporteerde stylesheet (wordt verderop besproken). Deze staat in dit geval in 
dezelfde map als het HTML bestand (anders had de link naar het bestand anders geweest, 
bijvoorbeeld css/sheet.css, dan staat het in de css map). 
 

<script src=”script.js”></script> 

Een geïmporteerd JavaScript bestand, komt later terug.  
 
Er zijn nog vele andere eigenschappen, maar dat zijn er te veel om op te noemen. Deze kan 
je altijd hier vinden. 
 

https://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_header.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_footer.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_label.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_textarea.asp
https://github.com/joshbuchea/HEAD
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