
Nijmegen, 11 oktober 2011 

Waarom wil je een website maken??
(Ties, 10 jaar)

-- Omdat ik er dan games op kan zetten!!!! 

-- Omdat het gewoon leuk is om een eigen site te hebben

-- Omdat het leuk is om het te kunnen

Cursus HTML/ websites maken voor slimme kinderen
Laatste versie staat hier

Het is leuk om een website zelf te kunnen maken. Maar het is wel ingewikkeld om te weten waar je 
dan moet beginnen. Er zijn een aantal cursussen, maar welke moet je kiezen?

Deze cursus geeft een aantal kennis-opdrachten die elkaar logisch opvolgen. Hij geeft niet precies 
aan hoe je daar moe komen. Wel steeds waarom het zin heeft deze opdrachten te kunnen maken.

Deze cursus gaat er vanuit:
• Dat je zelf wel slim bent. Dat je ook veel zelf kunt uitzoeken.
• En vooral ook dat het niet nodig is om een cursus te kopen: er is genoeg te vinden op 

internet. Het is goed mogelijk om bepaalde bronnen te vervangen door anderen.
• Dat je begeleid wordt door een docent

Leerdoelen:
1. Het is leuk om websites te maken
2. Begrijp hoe het echt in elkaar steekt
3. Maak dingen die je kunt laten zien aan vriendjes/ vriendinnetjes
4. Leer bestaande tools daarvoor te gebruiken

Welke onderwerpen komen aan bod?
1. Wat kun je doen met een website?
2. Leer html te gebruiken: tags, links, opmaak. Zonder die kennis kom je niet ver. Want 

uiteindelijk wil je dit wel gebruiken
3. Leer css te gebruiken en te begrijpen. Op dit moment (2011) is css de belangrijkste 

opmaaktaal die er is
4. Leer joomla te gebruiken. Dat is een systeem om een website te maken.
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Wat is er nodig:
1. Toegang tot internet
2. Een computer met geluid en met enkele programma's daarop:

1. notetab-pro light (windows). http://www.notetab.com/downloads.php Of een andere text 
editor die met ascii om kan gaan en die html code-herkenning heeft

2. een browser, maar niet internet-explorer. Bijvoorbeeld firefox, chrome of opera. Liefst 
firefox omdat deze veel nuttige add-ons heeft die handig zijn bij het maken van websites

3. Bij de opeenvolgende lessen zal het nodig zijn dat er meer programma's worden 
geïnstalleerd. Dit moet dus wel kunnen.
1. Filezilla
2. Web album generator
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1 Deel 1: van HTML naar je eigen online website

1.1 Les 1: wat betekent html eigenlijk? 

Opdracht 1:  HTML betekent Hypertext Markup language. Beschrijf:
1. Wat is hypertext?
2. Wat is een Markup language (opmaak taal). Waarvoor gebruik je dat?

Bronnen: googelen maar!

Opdracht 2: In deze cursus gaan we een echte website maken. Bedenk waarover je het liefst een 
website wilt maken. Schrijf op:

1. Waarover wil je een website maken?
2. Wat moet er op de website te vinden zijn?
3. Wie wil dat graag lezen?
4. Zoek 2 websites die een beetje lijken op wat je wilt maken

1.2 Les 2: maak een html pagina met titel en grote en kleine letters  
erin

Opdracht 3. HTML werkt met tags. Het is belangrijk dat je leert hoe deze werken:
1. Volg een paar introductie lessen over html die uitleggen hoe een html pagina met tags werkt.
2. Maak met notetab zelf een html pagina, met een Head en body gedeelte. Deze moet:

1. Een titel hebben
2. Tekst laten zien van verschillende groottes
3. Schuin gedrukte tekst bevatten
4. Een opsomming bevatten (iets met <ul>)

Opdracht 4: kijk in de bron/source
1. Zoek een website op die er niet te ingewikkeld uit ziet. Kijk door middel van rechtsklikken → 

paginabron bekijken (of show source) naar de bron va de website
2. Sla deze bron op (via copy-paste of sla de pagina op)
3. Open de opgeslagen pagina met de browser Werkt hij?
4. Open de opgeslagen paginabron met notetab en haal alles tussen de body tags weg. Herken 

je de opbouw? Wat is er anders dan de pagina die je zelf hebt gemaakt?

Bronnen. Er zijn veel plaatsen waar je een beginles html kunt vinden. Je kunt onder andere kiezen uit 
deze (je hoeft er maar 1 te doen!):

1. youtube filmpje die uitlegt in het Nederlands hoe je een html pagina maakt. Gebruik in plaats 
van kladblok notetab.  http://www.youtube.com/watch?v=SlKpis6ZzN0&feature=related 

2. Websites maken in het Nederlands http://www.websitemaken.be/index.php?
page=show_item&id=95 

3. Html for kids. http://home.planet.nl/~avril/html/
4. Websites maken in het Engels, maar met heel veel onderwerpen, so you want …. huh? 

http://www.htmlgoodies.com/tutorials/getting_started/ . Dit is in het Engels, maar heeeel erg uitgebreid. 
Je kunt hier over heel veel details vinden hoe je precies iets moet maken.

5. Een andere met fimpjes
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1. deel 1 http://www.youtube.com/watch?v=_k5BeejkOb8&feature=related 
2. deel 2 http://www.youtube.com/watch?v=JKiwZjakZrQ&feature=related
3. deel 3 http://www.youtube.com/watch?v=Y-ZYWR62PIY&feature=related
4. deel4 http://www.youtube.com/watch?v=YvT2kg_c3Wk&feature=related 
5. deel 5 http://www.youtube.com/watch?v=WsKepAIj2UA&feature=related

1.3 Les 3: maak een pagina met een plaatje erin
Websites staan vol met plaatjes, want tekst leest veel beter wanneer er fotos bij staan. Daarom gaan we leren hoe 
je een plaatje in een pagina zet.

Opdracht 5: 
1. Zoek op internet  een pagina met plaatjes. Rechtsklik erop en klik op afbeelding bekijken. Als dat niet 

kan zoek dan verder op andere sites tot je dat lukt.
2. Wanneer je de afbeelding bekijkt zie je de URL in de browser waar het plaatje staat. kopieer deze plek. 

(bijvoorbeeld http://media.nu.nl/m/m1ezw8gawgf9.jpg )
3. Verander nu je je eigen html pagina zodat dit plaatje erin komt te staan
4. Zorg dat het plaatje erin komt te staan maar nu:

1. kleiner
2. zorg dat er een foto/ plaatje als achtergrond van je pagina komt te staan
3. zorg dat het plaatje in de directory komt te staan waar ook je html file staat en laat de image tag 

naar dit plaatje verwijzen
4. verander de achtergrondkleur van je pagina naar lichtgrijs

Bronnen:
1. html en plaatjes http://www.homepage-maken.nl/htmlcursus/les5.php 
2. achtergrondkleur http://www.htmlgoodies.com/tutorials/backgrounds/article.php/3478751 

1.4 Les 4: maak pagina's die met links aan elkaar zitten.
Het idee van html is behalve dat het er ten eerste leuk uitziet (opmaak) ten tweede dat er links in zitten. Dus is 
het handig als je die kunt maken. 

Opdracht 6: 
1. Maak een tweede html pagina die logisch aansluit bij de eerste
2. Maak een link vanuit de eerste pagina naar de tweede.
3. Maak vanuit de tweede pagina een link terug
4. Pas op: hoofdletters en kleine letters in links zijn niet identiek. Dus als een pagina Hallo.html heet, mag 

er in de link niet hallo.html staan. Dat werkt soms, maar vaak niet. Maak de links precies!
5. zorg dat er een door jou gekozen tekst te zien is wanneer je met de cursor boven de links hangt.
6. Maak nu een plaatje in je pagina. Wanneer je daar op klikt moet je op eren andere pagina terecht 

komen.
7. Wanneer er in de volgende lessen wordt verwezen naar “je website” bedoel ik deze gelinkte pagina's. 

Bronnen:
1. homepage maken: http://www.homepage-maken.nl/htmlcursus/lessenoverzicht.php . Les 4 gaat over 

links.
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1.5 Les 5: maak plaatjes die aan elkaar gelinkt zijn.

Behalve pagina's die via tekst aan elkaar gelinkt zijn zie je dat vaak ook met plaatjes. Wanneer je dan op een 
plaatje klikt kom je op een andere pagina uit, of op een grotere versie van het plaatje. Dabn noem je het plaatje 
waarop je klikt een thumbnail.

Opdracht 7: 
8. Maak nu een plaatje in je pagina. Wanneer je daar op klikt moet je op een andere pagina terecht komen.
9. Zoek ergens een foto of maak er een. Maak van die foto twee verkleinde fotos: een hele kleine 

thumbnail (80x50) en een grote foto van 600x800. Zorg dat de kleine foto een link is naar de grotere.

Opdracht 8: extra opdracht die je mag doen als je dat leuk vindt.
Zoek een set foto's die leuk is om te laten zien aan je klas. Bijvoorbeeld fotos die je op een dag zelf maakt van de 
klas. Maak daarvan een webalbum met een programma en zet die op je website (voorlopig is dat nog even niet 
op het internet, dat komt een paar lessen later)

1. Installeer webalbum generator (of een ander gelijksoortig programma. Als hij maar html paginas maakt 
en geen flash bijvoorbeeld)

2. Maak daarmee van je set foto's een webalbum
3. Optioneel: pas de pagina's die worden gemaakt aan door er zelf wat leuke tekst bij te voegen, of de titel 

aan te passen.
1. Selecteer alle html pagina's die zijn gemaakt door webalbumgenerator en sleep ze op notetabpro. 

Deze maakt nu  alle pagina's open.
2. Je kunt met search → find and replace in notetab-pro stukken tekst zoeken en vervangen. Dat kan 

zelfs bij alle geladen pagina's tegelijk. 
4. Haal op alle pagina's met search en replace het onderschrift weg dat door deze regel wordt veroorzaakt: 

 <p class="footnote">Photo album created with <a href="http://www.ornj.net/">Web Album  
Generator</a></p>

5. Link de pagina's aan de hoofdpagina van je html-site
6. Laat het aan je klas of vrienden zien natuurlijk!

Bronnen:
1. in windows 7 kun je makkelijk fotos verkleinen met: image resizer powertoy clone for  

windows  http://imageresizer.codeplex.com/ . Maar het mag ook met een ander programma als je dat 
wilt.

2. Veel freeware programma's kunnen een aantal html pagina's voor je maken van een set fotos. Deze 
maken dan een directory met thumbnails en met grotere fotos aan. Dit kunnen handige hulpmiddelen 
zijn.

3. Maak een webalbum http://computertotaal.nl/cursussen/2319-web-album-generator-fotoalbum-
maken.html 

4. Web album generator http://www.ornj.net/webalbum/ 
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1.6 Les 6: voor we een site op internet gaan maken: nog even  
tabellen.

Tabellen in webpagina's zijn met name handig om plaatjes met iets eronder geschreven op een rij te zetten. 
Bijvoorbeeld bij bladeren:

Hierboven zie je een tabel met drie fotos met een onderschrift. Voor een dergelijke opmaak is een tabel erg 
handig. Tabellen worden daarom veel gebruikt op websites. Dus moet je wel weten hoe dat werkt!

Opdracht 9: maak een tabel op een html pagina zoals hierboven met plaatjes en onderschrift van jezelf.
1. Zet de plaatjes die je gaat gebruiken in een subdirectory met een logische naam: bijvoorbeeld plaatjes.
2. Gebruik de code in Bijlage tabelcode 
3. Maak de lijnen rond de tabel dikker
4. Vindt een manier om de kleur oranje van de tekst zo precies mogelijk na te bootsen
5. Link de tabellen vast aan je bestaande website 

Bronnen:
1. http://www.handleidinghtml.nl/html/tabellen/tabellen02.html   

1.7 Les 7: zet je site op het internet
Wat heb je aan een website als hij niet te vinden is op internet? Vrij weinig toch?
Daarom gaan we je gemaakte pagina's nu online zetten. 

Intermezzo
We gaan voor je een emailadres aanmaken en een website. Vraag aan je leraar en wellicht 
ook aan je ouders of dat mag! Als je foto's op die website gaat zetten, en er staan andere 
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mensen van dichtbij op, vraag dan of die dat goed vinden.

Een korte opmerking: alles wat je op internet zet blijft terug te vinden, ook als je het weer 
weghaalt. Dat betekent:

1. Zet geen zaken op internet die anderen niet mogen zien of weten
2. Je mag alleen fotos plaatsen waar andere mensen op te zien zijn als ze daar 

toestemming voor geven
3. Gedraag je netjes op internet: geen scheldwoorden en dergelijke. Je kunt daar later 

veel spijt van krijgen.

Nu je weet wat je niet moet doen op internet gaan we veel plezier hebben  met wat wel mag: een site maken!
Er is veel keuze in providers waar je een website gratis kunt plaatsen. Voor de opdracht gaan we met 
Woelmuis.nl aan de slag. 
De website krijgt dan de naam vulmaarin.woelmuis.nl. Vulmaarin kun je dan zelf kiezen natuurlijk.

Hier staat mijn site die ik voor deze cursus heb gemaakt:
http://websitesforhb.woelmuis.nl 

Opdracht:
1. Maak een gratis emailadres aan bij gmail.
2. Zet je gemaakte pagina's online bij woelmuis.nl
3. Ik gebruik steeds de user-name websitesforhb. Gebuik op die plekken jou user-naam!

Stappenplan:
1. Om je aan te kunnen melden bij woelmuis moet je een email adres hebben. Als je die niet hebt maak die 

dan nu aan bij gmail. 
2. Meldt je aan bij woelmuis, met je gmail account, en schrijf je naam en wachtwoord goed op! Maak 

altijd een sterkwachtwoord, want dan kan iemand anders die niet snel achterhalen: iets met hoofd en 
kleine letters en rare tekens.
1. Ikbenlui is een slecht wachtwoord
2. Ikbenlui3nd8tis$$waard12  is veel beter

3. Je krijgt nu een bevestigings email. Klik op de link en vul alles in wat ze vragen, behalve bij extra 
domein, daar vul je niks in.

4. Om je html pagina's op de webserver van woelmuis te zetten is er een ftp programma nodig. Installeer 
filezilla

5. log met filezilla in op woelmuis en zet je html files daar neer
1. host is websitesforhb.woelmuis.nl (vervang het eerste stuk door jouw user-naam!)
2. gebruikersnaam is websitesforhb (vervang door jouw user-naam!)
3. wachtwoord is je wachtwoord bij woelmuis

6. Pas op voor index.htm. Standaard staat op je website al een index.htm bestand. Wanneer je je website 
neerzet moet je zorgen dat de eerste pagina index.html heet. Haal nu de index.htm die er al stond weg. 
Nu kun je je site bekijken via http://websitesforhb.woelmuis.nl . Maar wat veel beter is, dat kan nu 
iedereen op internet.

Bronnen:
1. Gmail: google even naar de link 
2. Waar kun je gratis een homepage op internet zetten? Hier staat een lijst http://www.homepage-

maken.nl/homepage.php 
3. Woelmuis gratis webhosting http://www.woelmuis.nl/ 
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4. ftp programma: filezilla http://filezilla-project.org/download.php 

2 Deel 2: Kolom links, kolom rechts  …dat kan met CSS

2.1 Wat is css? 
In 2005 was mijn website www.bomengids.nl gemaakt met frames. Er is een reden dat frames niet in deze cursus 
zitten: ze zijn vreselijk om mee te werken. En er is iets nieuws en beters: CSS. Dat staat voor cascading style 
sheets.

Opdracht 1: zoek uit wat cascading style sheets betekent en schrijf dat op.

In 2011 worden de meeste websites met CSS-stylesheets gemaakt. In deel 3 van deze cursus zul je zien dat 
joomla ook met CSS werkt, en je hebt het ook al kunnen zien in de opdracht met web album generator.
Waarom CSS?:

1. Met CSS kun je een webpagina maken met kolommen zoals je ziet op blogs en sites die nieuws brengen 
(nu.nl etcetera). Je maakt met CSS dus de ruimtelijke opmaak van pagina's .

2. Met CSS kun je een heleboel type-werk minder doen en op een centrale plek voor alle paginas tegelijk 
opmaak veranderen. Wanneer je site groter wordt scheelt dat veel werk EN zorgt ervoor dat de stijlen 
die je gebruikt op je site ook vanzelf overal hetzelfde zijn.

3. Wanneer je CSS begrijpt begrijp je van een heleboel websites hoe ze in elkaar steken en kun je ze dus 
ook namaken. Das ook cool toch?

TODO: afmaken:-)

net css in engels
http://www.youtube.com/watch?v=cJ01kilKJBU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=rEH2FvDA7CE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=nxsd6330lEY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=vNy2wfc-3Ww&feature=relmfu

3 Bijlagen

3.1 Bijlage tabelcode
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 width="50">
 <tr>

<td>
<center><p>
<a href="plaatjes/plaatje1.jpg"><img src="plaatjes/thumb1.jpg"></a><br/>
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<a href="link1-onderschrift.html">onderschrift1</a>
</center></p>
</td>
 
 <td>
<center><p>
<a href="plaatjes/plaatje2.jpg"><img src="plaatjes/thumb2.jpg"></a><br/>
<a href="link2-onderschrift.html">onderschrift2</a>
</center></p>
</td>

 <td>
<center><p>
<a href="plaatjes/plaatje3.jpg"><img src="plaatjes/thumb3.jpg"></a><br/>
<a href="link3-onderschrift.html">onderschrift3</a>
</center></p>
</td>

</tr>
</table>

 

3.2 Bijlage: wat als je als leraar niet veel van ICT weet?
Het begeleiden van HB kinderen met plustaken is anders dan het geven van gewone lesstof:

1. De inhoud van de stof is extra en dus is de docent niet automatisch expert (zoals bij taal en rekenen)
2. Wat dan als het kind iets niet weet en de docent ook niet?
3. De leerlingen kunnen zo slim zijn dat ze als een speer door alles heen gaan en er zelfs ook thuis eraan 

gaan werken

Hoe ga je daar dan mee om? Tips zijn:
1. Het gaat er niet primair om hoeveel van de stof de leerling uiteindelijk beheerst. Het gaat er ook om dat 

hij leert omgaan met issues waarbij hij eerst niet weet hoe ze op te lossen. De docent is daar zijn coach 
die hem leert te leren

2. De docent is wel nodig om de voortgang te bewaken en om zeker te stellen dat de opdrachten worden 
begrepen. 

3. Het kan handig zijn bij deze cursus een begeleider/ouder te zoeken als er inhoudelijke vragen zijn waar 
je niet uit komt. Er zijn bijna altijd ouders die veel van ICT weten en die willen helpen

3.3 Wat maakt deze cursus geschikt als lesstof voor hoogbegaafde  
kinderen?

De volgende ontwerprichtlijnen zijn gevolgd:

1. Er wordt vanuit een doel gedacht en daar een opdracht bij gegeven. Het moet voor 
HB-ers duidelijk zijn waar iets precies voor is. Dat motiveert.

2. Er wordt een opdracht gesteld en een aantal bronnen gegeven. De oplossing moet zelf 
gezocht worden. Er wordt zo min mogelijk met voorgekookte stappen gewerkt.
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3. Bij behandelde onderwerpen worden expres niet uitputtend alle onderdelen besproken. 
We behandelen een belangrijk onderwerp (links bijvoorbeeld) en enkele html-tag 
onderdelen daarbij. Wanneer een ander onderdeel aangepast moet worden weet je 
waar je moet zoeken. Dit zorgt ervoor dat de cursus niet saai wordt.
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