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ONS VOORDELEN
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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 “HTML - Beginners” 
gevolgd hebben
OF
De HTML basis kennen

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer bekwaam zijn tot:
- HTML documenten creëren,
- Beelden of andere media 
koppelen,
- Formulieren creëren/structureren,
- De Multi niveau tabellen begrijpen,
- Tafels van beelden creëren,

HTML GEAVANCEERD

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 400,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 600,00 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 700,00 €

DE FORMULIEREN
- De formulier declaratie
- De tekst zone op één lijn
- De tekst zone op 
verschillende lijnen

- Het menu dat ontvouwt
- De enige keus knopen (radio)
- De veelvoudige keuze 
knopen (checkbox)

- De verzendknoop
- De annuleringknoop 
- De bedieningknoop
- De verborgen formulieren (hidden)
- De overdracht formulieren 
van bestand

- De wachtwoord formulieren 
- De organisatie van de elementen
  van een formulier
- De stijlformulieren en de stijlbladen

HET HOOFD VAN EEN 
HTML DOCUMENT 

- Het DOCTYPE
- De noodzakelijke bakens
- De nuttige bakens
- De eventuele bakens
- De geheimen van een 
goede  referentie

REACTIEVE BEELDEN
- Het beelden concept 
met Reactieve zones

- De uitgelegde bakens
- De beschikbare software

DE STIJLBLADEN
- De syntaxis van een stijlelement 
- De interne stijlbladen 
- De externe stijlbladen
- De toepassing van een stijlblad 
in een HTML bladzijde 

- De class en id elementen 
- De bakens <> en <
- De positionering met <>en <
- De maateenheden
- De kleuren 
- De stijlbladen
- De grote klassieke stijlbladen

HTML EN DE MULTIMEDIA
- Een geluidsachtergrond opnemen
- Een muziekbestand invoegen
- Een videobestand invoegen
- Een Flash animatie invoegen

XHTML
- XHTML en XML
- De nieuwe syntaxis regels 
- DOCTYPE of DTD
- Het typedocument XHTML
- Vergelijking van een HTML
  en XHTML bestand
- De validatie van het document
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