
D
CARROSSERIEBOUW
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal twaalf praktijkopdrachten. Hierbij 

leer je de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze 

cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staat één praktijkopdracht. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met deze opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde tijd Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

Website maken 6 uur  

Theorie   

Website maken 1 uur  

Extra   

Toetsen   
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Hierna zie je een afbeelding van een website met daarbij de namen 

van de verschillende onderdelen. 

 
De onderdelen op een website 
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WENSEN EN EISEN 

 

Stap 1 - wensen en eisen In deze cursus maak je een website. Misschien moet je deze website 

voor een opdrachtgever maken, of misschien ben jij zelf de 

opdrachtgever. 

 

Een website moet altijd voldoen aan een aantal eisen. Welke eisen 

dit zijn hangt natuurlijk af van het doel van de website. Er zijn 

verschillende doelen: 

• Commercieel: het is de bedoeling dat met de website geld 

verdiend wordt. Een goed voorbeeld hiervan is een webshop. 

• Educatief: de website is erop gericht je iets te leren. 

• Vermaak: de website en de inhoud ervan is alleen bedoeld voor 

vermaak. 

 

Een website kan meerdere doelen tegelijk hebben. Bijvoorbeeld een 

educatieve website waarop je met spelletjes (vermaak) iets leert, of 

een bedrijfspagina op Instagram. De Instagrampagina laat je iets 

leuks zien, maar is ook bedoeld om je iets te laten kopen of te laten 

zien wat voor tofs je kunt doen met een product. 

 

Ook al heeft een website meerdere doelen, omschrijf deze zo 

duidelijk mogelijk. Verwerk alle wensen en eisen in de tabel hierna. 

 

Denk goed na over de inhoud. Is jouw website commercieel? Dan 

heb je bijvoorbeeld een winkelwagentje nodig, een productengalerij 

en een FAQ (veel gestelde vragen). Dit zijn voorbeelden van 

functionele eisen. Het zijn functies, opties, die je toevoegt aan de 

website. Andere voorbeelden van functionaliteiten zijn: 

• het aantal pagina's 

• een kaart met locatie 

• een menu 

• thuisknop 

• pictogrammen/links naar sociale media 

• fotogalerij 

• contactformulier 

• zoekknop 

• agenda 

• nieuwsbrief 

• chatfunctie 

 

Naast de functionaliteiten moet je ook bedenken hoe de website 

eruit moet zien: de vormgeving. Als je zelf mag bedenken hoe de 

website eruit gaat zien kun je deze eisen ook in de tabel invullen 

nadat je de brainstorm hebt gemaakt. 

 

De vormgeving van de website hangt af van de doelgroep. De 

doelgroep is de groep mensen waar jij de website voor ontwerpt. 

Een doelgroep heeft vaak één of meerdere overeenkomsten, hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Welk doel heeft je website? 
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Stap 3 - referenties zoeken Bij het maken van een product worden er eisen gesteld. Je docent 

stelt eisen aan de opdracht. Er zijn wettelijke eisen, elke website 

moet bijvoorbeeld een cookiebar hebben. En misschien stel jij ook 

zelf wel eisen aan je website. Bij het maken van de website weet je 

al dat er functionele eisen en vormgevingseisen zijn. Deze wensen en 

eisen heb je in de tabel ingevuld van stap 1. 

 

Om aan die eisen te kunnen voldoen moet je informatie verzamelen. 

Je doet research. Je verzamelt informatie over de eisen met 

referenties. 

 

Referentie betekent verwijzing. Referenties kunnen plaatjes zijn van 

andere ontwerpen van de website die jij wilt maken, 

materiaalinformatie, kleurschema's, of totale websites. Eigenlijk 

verzamel je alles dat jou kan helpen om erachter te komen hoe jouw 

eigen website moet gaan worden. 

 

 

 
  

 

 



 

THEORIELESSEN WEBSITE MAKEN 

22 

ONTWERP SCHETSEN 

 

Stap 5 - ontwerp In de theorie bij het maken van een digitaal ontwerp heb je geleerd 

over typografie, compositie en contrasten. Deze kennis kun je nu 

ook gebruiken bij het ontwerpen van je website. 

 

Voor je begint met het vullen van je website maak je schetsen. Het is 

belangrijk dat een website duidelijk en logisch is. Bezoekers moeten 

er snel kunnen vinden wat ze willen weten. Er zijn veel opties bij het 

bouwen van een website dus je kunt het beste eerst een duidelijk 

plan maken en dan pas gaan invullen.  

 

Bij het ontwerpen van een website houd je het lijstje met wensen en 

eisen aan. Eerst maak je een stroomschema en daarna een ruwe 

schets. 

 

 
 

Informatie over typografie, compositie en 

contrasten vind je in de theorie van het 

maken van een digitaal ontwerp 
 

 

Stroomschema Een website is een verzameling pagina's op internet met teksten en 

afbeeldingen. De bezoeker klikt door de pagina's op zoek naar 

informatie. De manier waarop je door een website heen klikt heet 

navigatie. De navigatie is heel belangrijk binnen een website. Als het 

heel lastig is om iets te vinden kunnen mensen afhaken en naar een 

andere website gaan. 

 

Jij moet er dus voor zorgen dat de bezoeker op een logische en 

snelle manier door de website kan navigeren. Dat doe je door eerst 

een stroomschema te maken. 

 

Met een stroomschema bepaal je de volgorde en de structuur van je 

website. Je bedenkt de navigatie waarmee een gebruiker door jouw 

website heen kan klikken. Bepaal eerst hoeveel pagina's er moeten 

komen.  

 

Om het overzichtelijk te houden volg je het volgende stappenplan: 

1. Verdeel de wensen en eisen in groepjes, wat hoort bij elkaar? 

2. Maak naar aanleiding van de groepjes categorieën. 

3. Maak verbindingen. 

 

Hoe je stroomschema eruitziet mag je zelf weten. Je kunt werken 

met kleurtjes of met woorden. Het is belangrijk dat jij precies 

begrijpt hoe je het wilt maken.  

 

In apps zoals Adobe XD, of online prototype programma's, kun je het 

stroomschema ook proberen in de demostand. Dit betekent dat je 

alle verbindingen die je hebt gemaakt ook echt kunt aanklikken. Zo 

kun je snel fouten opsporen in het stroomschema. 

 

 

 

 
Stroomschema van een website met 

vier hoofdcategorieën  en de verbindingen 

naar elke pagina 

 

 

 

 

 
Verbindingen van één categorie  
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WEBSITE MAKEN 

 

Stap 7 - website maken In deze stap ga je de website maken. Lees de praktijkopdracht nog 

een keer goed door. 

 

Checklist: 

• Je docent vertelt welk programma je gebruikt om de website te 

maken. 

• Verwerk alle eisen voor de website. 

• Bij het maken van de website gebruik je het stroomschema en 

de ruwe schets. 

 

Op deze pagina vind je belangrijke begrippen. Kom je er niet uit? 

Lees de theorie nog eens door of vraag hulp aan je docent. 

 

 

 

Software Je hebt al gelezen dat je met veel verschillende soorten software een 

website kunt maken. Je hoort van jouw docent met welk programma 

jij gaat werken. 

 

Een heel simpel programma is Mobirise. Werk je helemaal 

zelfstandig? Kijk dan de serie filmpjes. 

    

Leer werken met Mobirise 
 

 

Belangrijke begrippen        Cloud: een plek om dingen online op te slaan. Op deze plek kun je 

gegevens, software en bestanden opslaan of opvragen. Deze 

gegevens, software of bestanden staan niet op je eigen computer. 

 

Hosting: huren van ruimte voor een website. 

 
Belangrijke begrippen 
 

 

 
 

Opbouw van een url 

 

URL: een uniek adres naar één pagina van een website. 

 

Domeinnaam: een unieke naam op het internet. Een naam die 

niemand anders gebruikt: www.uniekenaam.nl. Een domeinnaam 

kun je kopen. Jij bent dan de enige die dit adres mag en kan 

gebruiken. 

 

Hyperlink: een tekst of afbeelding die je doorverwijst naar een 

andere pagina als je erop klikt met de muis. De knoppen in het menu 

zijn hyperlinks. Soms is er een afbeelding met 'mail me' op een 

website. Als je daarop klikt wordt je e-mailprogramma geopend. Die 

https://link.dp-totaal.nl/mobirise/

