
webdesign & web development
uitgebreide ‘skillset’



Frontend 
Backend 

Hosting & domeinnamen 

Gerelateerde diensten zoals  
e-mail 

Google Analytics 
SEO



1 
FRONTEND
Alles wat je kan zien als je een site bezoekt  
m.a.w. alles wat je in een “browser” ziet.





HTML:  
structuur en inhoud van pagina’s en sites
<!DOCTYPE html>
<html lang="">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title></title>
</head>

<body>
    <div class="page">
        <article>
            <h1>Lederen werkschoenen</h1>
            <p>Mooie lederen werkschoenen met extra versteviging</p>
            <img src="images/schoenen.jpg"/>
        </article>
    </div>
</body>
</html>



CSS: 
opmaak en vormgeving
body{
    font-family: 'Exo 2', sans-serif;
}

#banner{
    height:100vh;
    background-image:url(../images/banner.jpg);
    background-position: center center;
    background-size:cover;
    background-attachment: fixed;
    background-repeat: no-repeat;
}

#navigation, .btns{
    height:100%;
    display:flex;
    flex-direction:column;
    justify-content:space-around;
    text-align:center;
}



Javascript: 
interactie met gebruiker
*Confirm*/
function CrowlGDPR(content, callback){
    var newdiv= $("<div></div>");
    var id= "el" + rand(20);
    newdiv.attr("id", id);
    $("body").append(newdiv);

    var options= {
        width:"350px",
        height: "75vh",
        roundedCorners: '20px',
        buttons:{
            submit:true,
            cancel:false,
            closemodal:false
        },
        buttontext: {
            submit: "Ik ga akkoord"
        },
        customclass:"CrowlGDPR",
        buttonClass:"CrowlGDPR",
        animation:"fadeIn",



SITE CODEREN = SPECIALISATIE
Een site in WIX maken is geen webdesign of webontwikkeling



Vormgeving
Kleurenpalet, typografie, logo’s, afbeeldingen…



Niet alle kleuren passen samen
Welke kleuren samenhoren, kan je mathematisch berekenen 
Bijvoorbeeld: www.paletton.com of www.crowl.site/autosite

http://www.paletton.com
http://www.crowl.site/autosite


Typografie
Lettertypes: rekening houden met leesbaarheid, licenties… 
Niet alle lettertypes zijn online te gebruiken. 
Gebruik: https://fonts.google.com/



Fotografie & logodesign
Logo moet “vectorieel” zijn, nl. onbeperkt uitvergrootbaar 
Foto’s: opgelet met auteursrechten



UI- en UX-design
Het ontwerpen van een gebruikersinterface is niet iets wat je tussen de  
“soep en de patatten” doet.



Responsiviteit 
Mobiele toegankelijkheid = zeer belangrijk
Een mobiele app is vaak niet meer dan de mobiele weergave van de gewone 
website. Is niet een andere site, maar een andere CSS-stijl die geladen wordt.



VORMGEVING = SPECIALISATIE 
UI- en UX-design = SPECIALISATIE
Iedereen waant zichzelf een vormgever



UI/UX-design en vormgeving?
Gebruik mijn cursus voor een massa tips 
http://www.schoolvoorbeeld.be/cursusmultimedia.pdf

http://www.schoolvoorbeeld.be/cursusmultimedia.pdf


2 
BACKEND
Alles wat op de server gebeurt.



Statische site
De HTML-, CSS-, Javascriptbestanden, afbeeldingen…  
staan gewoon in een “map” op  
een server (een centrale computer in het web)



Dynamische site & databankgestuurd
De “inhouden” van de website (teksten, artikels…) staan in een 
databank.  
De hele opbouw van de site, de webpagina’s (HTML enz.) wordt 
automatisch gegenereerd met behulp van 
“programmeertalen” zoals PHP of java. 



Webshops? Raad jij het aan?
Een voorbeeld van “dynamische” sites.  

1. Het grootste probleem met webshops is synchronisatie met een 
“offline” winkel en/of een stockbeheer. 

Is niet altijd “slim” om al je producten zichtbaar op je site te plaatsen, 
ook al heb je geen webshop. 

2. Denk ook aan: koppeling met betaalsysteem + kostprijs daarvan.



TOOLS VOOR DE BACKEND
CMS-systemen



CMS
Stukken software (met databank) om het beheer van een site te 
automatiseren.



CMS
Een site opbouwen zonder “kennis” van HTML, CSS enz.



CMS
Een site opbouwen zonder “kennis” van HTML, CSS enz.



Types van CMS-systemen
1. Open sourcesystemen op de eigen hosting (server). 
2. Commerciële systemen op de eigen hosting (server). 
 
3. Online tools zoals Tumblr, WIX, Google sites: alle software blijft in 
handen van een “third party”. Niet geschikt voor grote 
bedrijfstoepassingen



CMS = hulpje voor de webmaster 
en/of de klant?
Voor eindgebruiker: 
Je kan een bedrijf eigen content laten invoeren.  
Drupal = bijzonder hoge leercurve voor eindgebruiker. 

Voor webmaster: 
Voordeel: makkelijk geldgewin voor weinig werk 
Gevaar: wat als de klant vraagt om iets op maat aan te passen?



3 
DOMEINNAMEN & HOSTING
Een online adres en “woonruimte”



Domeinnamen
Elke domeinnaam moet jaarlijks betaald worden. 

TIPS: 
1. Als je een naam wil, verzwijg hem dan. 
2. Als je een bedrijfsnaam registreert, registreer dan ogenblikkelijk ook 
de domeinnaam, 
3. Leg bij een webmaster contractueel vast dat de naam op jouw 
“naam” moet geregistreerd worden. 

Belgische domeinnamen: www.dnsbelgium.be

http://www.dnsbelgium.be


Extensies en TLD’s

Er bestaan heel wat nieuwe TLD’s.  

Een eigen TLD kopen, start vanaf 250 000 euro. 

Een domeinnaam met bestaande TLD: start vanaf 15 euro

subdomein.domeinnaam.tld
www.blabla.be

http://www.blabla.be


Hosting
Bij hosting huur je een stukje/mapje af op een webserver.  
Dit is een jaarlijkse kost. 
Dat is een computer met een vast IP-adres.  

TIPS: 
- Controleer of je een databank kan gebruiken. 
- Ga niet voor de goedkoopste. 
- Controleer hoe de “support” verloopt. 
- Staat er een adres vermeld op de site van de hostingmaatschappij? 
- HTTPS is noodzakelijk. Controleer of dit gratis kan.



FTP: Een website publiceren
Een website publiceer je via een 
FTP-programma.  

Dat is een stuk software dat op 
een veilig manier verbinding kan 
maken met een hostingpakket.



Domeinnaam en hosting
Als je beide bij dezelfde maatschappij registreert: geen probleem. 

Als je een naam “verhuist” of voor de hosting overstapt naar een 
andere hosting… NIET EENVOUDIG (voor een “leek”)



Domeinnaam, hosting & mailboxen
E-mailadressen zijn gekoppeld aan een domeinnaam. 

www.blabla.be 
info@blabla.be 
jos@blabla.be 

OPGELET: bij verhuis van domeinnaam of hosting opletten dat 
mailboxen niet verdwijnen.

http://www.blabla.be
mailto:info@blabla.be
mailto:jos@blabla.be


4 
SEO
Een site optimaliseren + toevoegen van semantiek



SEO & SEMANTIEK
Is vermoedelijk in diverse vakken al uitgebreid aan bod gekomen.  

Hier toon ik even in hoeverre je kan nagaan of een site SEO-
gewijs en semantisch ok is of kan verbeterd worden.



4.1 
AANTAL VERWIJZINGEN IN GOOGLE
Voer in de zoekbalk van google de volgende zoekopdracht in. 
site:www.domeinnaam.tld 



4.2 
RESPONSIVITEIT CONTROLEREN
Controleer mobiele bruikbaarheid (op je smartphone). 



4.3 
HTTPS!
Google verwacht HTTPS! 



4.4 
CONTROLEER METATAGS
Open de bron van een pagina.  
Zoek naar meta-markeringen en 
een “title”. 



4.4 
CONTROLEER METATAGS
Open de bron van een pagina.  
Zoek naar meta-markeringen en een “title” in de HTML-code. 



4.5 
ADVANCED: JSON-LD
Open de bron van een pagina.  
Zoek naar JSON-LD-data 



4.6 
ROBOTS.TXT
Controleer of er een robots.txt-bestand bestaat. 

www.domeinnaam.tld/robots.txt 



4.7 
SITEMAP
Controleer of een een sitemap bestaat.  

Bijvoorbeeld: www.domeinnaam.tld/sitemap.xml 



4.8 
ZELF SEO AANBIEDEN
Gebruik de mogelijkheden op www.webcodetools.com 


