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Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
De opleiding “Operating System - 
Windows” gevolgd hebben
EN
een object georiënteerde 
programmering taal kennen

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer bekwaam zijn: 
Deze opleiding CSS zal u toelaten 
om de opvatting van een internet 
site te beheersen met CSS 
(=cascading style sheets)
techniek die de inhoud scheidt van 
de vorm.de elementen van een 
bladzijde automatisch instellen
met CSS en leren hoe het 
en updaten van een site verbeteren

CSS BEGINNERS

DUUR & PRIJZEN
2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 700,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 1050,00 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1400,00 €

HTML
- Basis principes van de taal
- De verouderde bakens
- Oprichting van bladzijdes 
en tabellen in HTML

INLEIDING
- Tot de systemen klant/server
-  CSS
- Hoe in CSS werken

DE STIJLBLADEN
- Css1, Css2 en Xml
- Selecties van klassen
- De pseudoklassen
- De waarden eenheden
- Het beleid van de tekst

HET BELEID VAN HET GRAFISCHE
- De vlakke achtergronden
- Het beleid van de tabellen
- De lezing van de stroom
- Design van sites met CSS

OPMAAK
- 
- De karakters beheren
- Randen
- Achtergrond
- Tabellen
- Lijsten
- Koppelingen en navigatie

DE DISPLAY MET CS BEHEREN
- De modellen van dozen
- De automatische instelling beheren
- Stijlbladzijden in functie van de
  media en dragers
- De lijsten
- De formulieren verbeteren
- Truckjes en vondsten 
voor de opmaak

  van de bladzijde met CSS

DE CS SYNTAXIS 

OEFENINGEN VAN APPLICATIE EN
IMPLEMENTATIE VAN EEN 
PERSOONLIJK 

PROJECT MET CS

mailto:info@dweb.be
http://www.dweb.be

