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Inleiding

Voor je ligt deel 2 in de serie Leren programmeren in C. In deel 1 (Introductie) heb 

je de basis geleerd. In dit deel ga je leren werken met gegevens. Je kunt gewoon 

verder gaan waar je na deel 1 gebleven bent. We maken weer gebruik van Visual 

Studio Community 2013 of 2015. Deze programmeeromgeving (IDE) is gratis te 

downloaden van www.visualstudio.com. Dit boek is gemaakt met Windows 10.

Behalve uitleg van de theorie vind je in dit boek weer voorbeelden en opdrachten. 

Het is de bedoeling dat je de voorbeelden stap voor stap uitprobeert in je IDE. 

Probeer daarbij te begrijpen wat het programma doet. Maak daarna de opdrachten 

en sla iedere opdracht apart op in een bestandje. Soms heb je dat voor een latere 

opdracht nog nodig. 

We schrijven in dit boek code in het Forms.cs bestand in plaats van in het Pro-

gram.cs bestand. Niet alleen omdat we dit in deel 1 al zo gewend waren, maar ook 

omdat we je willen stimuleren een formulier bij je programma te maken. Zo kun je 

goed zien of en hoe je programma werkt.

Opdrachten met een sterretje (*) zijn bedoeld als extra opdrachten (moeilijker of 

ter verdieping van de leerstof ). Ze zijn niet essentieel voor je leerproces.

Eerst leer je in dit boek hoe je binnen C omgaat met gegevens. Hoe stel je lijstjes 

op en laat je deze gegevens zien aan de gebruiker? Hoe zoek je gegevens op? Dat 

soort dingen. Eerst leer je werken met Arrays: een oude techniek die omslachtiger is 

dan de List die je later leert. Alleen worden Arrays wel nog overal gebruikt, je moet 

ze gewoon kennen en kunnen gebruiken.

Daarna leer je allerlei manieren om tekst op te slaan. We beginnen met het aloude 

tekstbestand (.txt), en via .csv-bestanden en Windows registry maak je kennis met 

.xml-bestanden. Behalve het omgaan met teksten leer je ook hoe je videobestanden 

en afbeeldingen kunt inlezen en laten zien in je programma. Bovendien maak je 

nader kennis met een aantal controls zoals de DataGridView en de ListBox.

Deel 3 van deze serie borduurt voort op het werken met gegevens, want dat gaat 

over het gebruik van databases.

Veel succes en plezier!
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