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 3

Inleiding

Programmeren in C#

Voor je ligt een boek waarmee je de beginselen leert van het programmeren, met 

behulp van de programmeertaal C (C sharp). Behalve bij de taal C wordt ook 

stilgestaan bij algemene programmeerprincipes. Je hebt dus geen voorkennis nodig 

om met dit boek te beginnen.

Programmeren is niets anders dan een stel opdrachten aan een computer geven. 

Gelukkig kun je deze opdrachten in een tekstfi le opslaan, zodat je hetzelfde pro-

gramma meerdere keren kunt laten uitvoeren. Een computer verstaat geen men-

selijke taal, maar begrijpt alleen enen en nullen. Daarom moet je tekstfi le vertaald 

worden naar een machinetaal van enen en nullen. In computertermen heet dit 

compileren . Dat doet het programma waarmee je programmeert (de program-

meeromgeving of IDE, zie hoofdstuk 1) voor je. Wij gebruiken daarvoor Visual 

Studio Community. Dat kun je gratis downloaden van www.visualstudio.com. In-

middels is Visual Studio Community 2019 beschikbaar. Deze versie kun je ook met 

dit boek gebruiken. Dit boek is gemaakt met Windows 10.

Een computerprogramma kent een paar basisprincipes:

– Alle programmeerregels worden één voor één ná elkaar uitgevoerd.

– Een programma maakt meestal gebruik van variabelen.

– Je kunt sommige regels laten herhalen in een lus.

– Je kunt een computer laten kiezen.

– Een programmeertaal gebruikt woorden die gereserveerd zijn om opdrachten te 

geven aan de computer (reserved words). D ie kun je niet voor iets anders gebrui-

ken.

Dit boek bestaat niet alleen uit leeswerk, maar ook uit een reeks voorbeelden en 

opdrachten. Lees de voorbeelden dus niet alleen, maar voer ze regel voor regel in, 

in een eigen programma. Probeer iedere regel te begrijpen. Ga daarna de opdrach-

ten maken. Sla iedere opdracht apart op in een bestandje. Soms heb je het voor een 

latere opdracht nodig. De opdrachten met een sterretje (*) zijn bedoeld als extra 

opdrachten (moeilijker of ter verdieping van de lesstof ). Ze zijn niet essentieel voor 

je leerproces, maar wel leerzaam.

Dit boek bevat een eerste kennismaking met het programmeren. Je hebt dus geen 

voorkennis nodig van wat voor programmeertaal dan ook – helemaal niets. Keer-

zijde is wel dat sommige zaken eenvoudiger worden voorgesteld dan ze in werke-

lijkheid zijn om je de achterliggende principes te leren.
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Waarom zoveel eenvoudige opdrachtjes? Waarom zelf typen en niet knippen en 

plakken? Je begrijpt dan beter wat je doet en leert zo al doende. Bovendien... goed 

programmeren leer je alleen door het heel veel te doen!

Veel succes & plezier.
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Hoofdstuk 1
De programmeeromgeving (IDE)

Wat is een IDE?

IDE staat voor Integrated Development Environment, of Geïntegreerde Program-

meer Omgeving. Dit is een programma om programma’s te ontwerpen, te schrijven 

en te testen. Dit laatste noemen we debuggen. Een programmeertaal is niets anders 

dan een taal waarin je opdrachten opschrijft die een computer kan uitvoeren.

En net zoals Word een grammatica- en spellingcontrole heeft, heeft een IDE dat 

ook voor de programmeertalen waar die voor gemaakt is.

Omdat een programmeertaal heel erg precies is, kan de IDE je ook helpen en sug-

gesties geven over wat je allemaal kunt maken. Dat noemen we IntelliSense.

De IDE van C die wij gebruiken heet Microsoft Visual Studio.Net. Waarom heet 

Visual Studio zo? Omdat je direct kunt zien wat je maakt. Binnen Visual Studio 

wordt er heel veel gebruikgemaakt van kleur om je te laten zien wat er gebeurt. 

Met Visual Studio.Net – of zoals de meeste mensen zeggen: .Net (spreek uit als dot 

net) – kun je, behalve in C, ook in Visual Basic.net, C++, F, Javascript, HTML, 

Python en nog veel meer programmeertalen programmeren.

Opstarten

Als je .Net 2013 opstart, kom je in het volgende scherm terecht. Andere versies 

kunnen op details afwijken, maar het idee is hetzelfde.
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Schermafbeelding 1: Startscherm

Je ziet in Schermafbeelding 2 twee belangrijke gebieden:

1 Het Menu en de Toolbar. Deze zijn vergelijkbaar met Word en andere Offi  ce-pak-

ketten. Via de Toolbar kun je allerlei instellingen veranderen en functies aanroe-

pen.

2 De werkomgeving, die bestaat uit: een linker-panel, een middengebied en een 

rechter-panel.

Schermafbeelding 2: Onderdelen startscherm
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Naam geven

We gaan nu een nieuw programma maken. Net zoals bij Word klik je dan op File, 

New. Anders dan bij Word kies je nu voor Project:

Schermafbeelding 3: Keuze New Project

Nu kom je in misschien wel het belangrijkste scherm van .Net: het scherm New 

Project. Hier kies je de juiste programmeertaal. In ons geval C.

Let op! Bij sommige andere talen, zoals Visual Basic, staan exact dezelfde keuze-

mogelijkheden en kom je in hetzelfde scherm terecht, alleen de taal is anders!

Vervolgens geef je een naam aan je project. Standaard staat daar zoiets als 

 WindowsFormsApplication  1.

Het volgende project dat je maakt krijgt dan de naam WindowsFormsApplication2 

enzovoort. Niet zo handig, want hoe weet je nu welk programma dat mooie spel is 

dat je ooit gemaakt hebt?

Er bestaat een mogelijkheid om een programma achteraf een nieuwe naam te ge-

ven, alleen gaat dat regelmatig mis. Waarom? Omdat de naam van het programma 

overal in jouw programma wordt gebruikt, ook op de achtergrond. Zelfs als je al-

leen de verschillende onderdelen van je programma (in C heten die onderdelen 

‘methoden’) een duidelijke naam geeft, bijvoorbeeld BerekenDeVersnelling, dan heet 

die methode in werkelijkheid WindowsFormApplication2.BerekenDeVersnelling.

We beginnen dus met het programma een betekenisvolle naam te geven, een naam 

waaraan je kunt zien wat het programma doet. Bijvoorbeeld Mahjong als je een 

Mahjongspel wilt maken, Rekenmachine als je een rekenmachine gaat maken, en-

zovoort. Ons programma heet KennismakenProgrammeerOmgeving.
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Spelregels naamgeving

C is hoofdlettergevoelig. Dit houdt in dat het programma met de naam 

 MijnProgramma voor de computer iets totaal anders is dan het programma met de 

naam mijnprogramma!

Aan de naamgeving van verschillende onderdelen in een programma zijn spelre-

gels verbonden voor de schrijfwijze. In de bijlage ‘Naming conventions C’ zijn de 

belangrijkste afspraken gebundeld.

Algemeen:

– Gebruik geen spaties in een naam.

– Gebruik geen liggend streepje (-) in een naam. Een laag streepje, of underscore (_), 

mag wel, maar wordt sterk afgeraden.

– Gebruik de PascalCase-notering voor variabelen. Dit houdt in dat je alle woorden 

aan elkaar schrijft en dat ieder nieuw woord met een hoofdletter begint:

KennismakenProgrammeerOmgeving of BerekenVersnelling.

De naam van het programma (KennismakenProgrammeerOmgeving) voer je in bij ‘Name’.

Bij ‘Location’ geef je de directory aan waar je je programma op wilt slaan. Stan-

daard is dat de project-directory die .Net bij installatie aanmaakt in ‘Mijn Docu-

menten’.

De ‘Solution Name’ wordt automatisch voor je ingevuld als je de naam van het 

programma invoert. Voorlopig laten we dat zo. Een programma bestaat meestal uit 

een aantal kleinere programma’s. Samen heten deze programmaatjes in de Visual-

Studio-taal een Solution.

Het scherm New Project ziet er dan als volgt uit:

Schermafbeelding 4: New Project
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De IDE

Je komt nu in de IDE zelf terecht, waarbij het scherm er ongeveer als Schermaf-

beelding 5 uit zal zien. Wijkt het af, zijn sommige vensters niet actief, dan kun je ze 

aanzetten door in de knoppenbalk te kiezen voor View en daarna de naam van het 

ontbrekende venster op te zoeken.

Let op! Zie je niet direct de juiste naam? Er is ook een optie Other Windows met 

nog meer mogelijkheden.

Het scherm bevat de volgende belangrijke onderdelen (zie Schermafbeelding 5):

1 De knoppenbalk bovenaan het scherm. Hiermee bestuur je de IDE.

2 Direct daaronder een balk met veelvoorkomende functies waaronder de Debug-

functie. Hier komen we zo op terug.

3 Links de Toolbox met de grafi sche bouwstenen voor je programma.

4 Rechtsboven de Solution Explorer waarin een overzicht wordt getoond van alle 

onderdelen en bestanden van je programma.

5 Rechtsonder het Properties-scherm. Hier stel je de eigenschappen van je program-

ma in zoals achtergrondkleur, gebruikt lettertype, maar ook hoe je programma 

moet reageren op een muisklik.

6 Het Design-scherm. Hier ontwerp je je programma.

Schermafbeelding 5: Overzicht IDE

Je eerste programma

Een C-programma in Windows bestaat uit een project met één of meerdere for-

mulieren, bibliotheken en andere bestanden met code. We gaan nu eerst een for-

mulier maken.
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De eerste handeling

Het formulier (Form) laat zien hoe je programma eruit gaat zien voor de gebruiker. 

Je begint altijd, vóór je ook maar iets anders doet, met de standaardnaam van je 

formulier te wijzigen. Naamgeving is heel belangrijk, weet je nog? Ook hier. Daar-

om:

Instructie
1 Maak een project met de naam KennismakenProgrammeerOmgeving.cs.

2 Ga naar de Solution Explorer en wijzig de standaardnaam form1 in 

FrmKennismakenProgrammeerOmgeving.cs.

3 Je krijgt nu het volgende venster te zien. Klik hier altijd op ja, tenzij je heel precies 

weet wat je doet.

Schermafbeelding 6: Waarschuwing renaming fi les

Het programma gaat nu in alle bestanden, ook de bestanden die je niet ziet, de 

naam van het formulier aanpassen.

4 Klik op het formulier. Het formulier is nu actief.

5 Ga naar het Properties-scherm en zoek de eigenschap ‘Text’ op. Verander de 

waarde van Form1 in Kennismaken Programmeer Omgeving. Deze tekst wordt nu in de 

titelbalk van het formulier getoond.

Schermafbeelding 7: Properties-scherm
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Debuggen

6 Nu hebben we een programma dat functioneert, maar waar je nog niets mee kunt 

doen.

Als je op de Debug-knop klikt, gaat het programma in een soort testmodus draai-

en. De IDE wordt niet afgesloten en het programma functioneert gewoon. Echter, 

als er een fout optreedt, springt de IDE direct naar de programmaregel waar de 

fout veroorzaakt wordt. De Debug-knop is de groene driehoek (Start) bovenaan 

het scherm.

Schermafbeelding 8: Debug-knop

Properties (Eigenschappen)

Je kunt je programma verslepen over het scherm, groter en kleiner maken en be-

eindigen. Dit zijn allemaal standaardeigenschappen van een formulier. Maar je wilt 

meer: je wilt knoppen plaatsen, teksten kunnen invoeren of laten zien. Kortom: 

wat leven in de brouwerij. We gaan nu dus een aantal controls (onderdelen van een 

programma) toevoegen. Dat doe je door ze te kiezen uit de Toolbox en de elemen-

ten naar het formulier te slepen.

7 Selecteer ‘Button’ in de Toolbox, sleep deze op het formulier en laat los.

Je hebt nu een knop met standaardgedrag. Als je erop klikt lijkt het alsof de knop 

wordt ingedrukt maar verder gebeurt er nog niets. De knop heeft ook een naam en 

opschrift die niets zeggen. We gaan eerst de naam wijzigen:

8 Klik met je rechtermuisknop op de knop die je op het formulier hebt geplaatst.

9 Ga naar Properties en klik daarop. Je komt nu in het Properties-scherm dat je al 

kent van het formulier, alleen zijn het nu, ten dele, andere properties.

10 Verander de naam (Name) van de knop in btnHelloWorld.

11 Verander het opschrift (Text) in Hello World.

12 Verander de achtergrondkleur (BackColor) in turquoise.

De Code Editor

Nu heb je een knop met een naam, opschrift en kleur die afwijkt van de stan-

daardinstellingen. Als je naar de properties kijkt zul je zien dat ze vetgedrukt zijn.

Nu gaan we de knop iets laten doen als je er op klikt!

13 Dubbelklik op de knop. Je komt nu in de Code Editor.
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Dit is de eigenlijke tekstverwerker waarin je je programma(code) gaat schrijven. Dit 

scherm kent ook een soort spellingcontrole en de eerdergenoemde IntelliSense.

Je cursor komt te staan in het (hier blauw gemarkeerde) gedeelte onderaan (zie 

Bron code 1). In Broncode 1 staat de code die wordt uitgevoerd als je met de muis 

op je knop klikt. Deze code wordt voor je aangemaakt. Jij moet alleen tussen de 

{accolades} (dus in het blauwe gedeelte) aangeven wat jij wilt dat gebeurt.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KennismakenProgrammeerOmgeving
{
    public partial class FrmKennismakenProgrammeerOmgeving : Form
    {
        public FrmKennismakenProgrammeerOmgeving()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnHelloWorld_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                                    
        }
    }
}

Broncode 1

We willen met deze code nu een MessageBox laten zien met de boodschap Hello 
World.

Een MessageBox is een object, een stuk code dat al klaar is en dat je zo kunt gebrui-

ken. Je moet alleen wat parameters (bijzonderheden of kenmerken) aangeven, bij-

voorbeeld de titel, de tekst die je wilt laten zien enzovoort.

14 Typ tussen de accolades het volgende:

MessageBox.Show("Hello World");

Deze regel kent de volgende onderdelen:

– Het object MessageBox.

– Een beschikbare functie van het object: Show(). Als je achter een object een punt 

zet dan laat .Net alle beschikbare properties en functies zien. Dit noemen ze punt-

notatie.

– Haakje openen, hierna kun je eventuele parameters meegeven, gescheiden door 

een komma.
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– De parameters: soms zijn het getallen, soms zijn het teksten, soms zijn het objec-

ten.

– Haakje sluiten. Dan weet .Net dat alle parameters opgegeven zijn.

– En de ; want elke regel wordt afgesloten met een puntkomma;

15 Je eerste programma is klaar. Run het (klik op de Debug-knop) en probeer het uit.

Wat weet je nu?

In dit hoofdstuk heb je geleerd hoe je de IDE (programmeeromgeving) .Net (dot 

net) gebruikt. Daarin werden de volgende zaken uitgelegd:

– Het belang van naamgeving

– Het begrip PascalCase

– Debuggen

– De Code Editor

– De puntnotatie

– Properties

– Toolbox

– Solution Explorer

– Controls
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Hoofdstuk 2
Controls

Zoals we al hebben gezien zijn controls stukjes programmatuur die je op je for-

mulier kunt slepen en waarvan je de properties kunt instellen in het Properties-

scherm.

In dit hoofdstuk maken we kennis met een aantal controls. Je ziet een overzicht 

van de controls met de belangrijkste properties (eigenschappen) en het doel van de 

control.

Button

– Uiterlijk:

Schermafbeelding 9: Voorbeeldbutton

– Doel:

Een mogelijkheid voor de gebruiker creëren om een stukje van het programma op 

een eenvoudige manier op te starten.

– Properties:

FlatStyle, hier bepaal je het uiterlijk van de knop als je er met de muis overheen 

gaat en klikt.

Anchor, hiermee kun je een control vastmaken aan de bovenkant, onderkant, en-

zovoort van je formulier.

TabStop, de volgorde waarin de controls worden geselecteerd als je op de Tab-

toets drukt.

Enabled, hiermee kun je een knop ‘uitzetten’: de knop wordt lichtgrijs en is niet 

meer bruikbaar.

TextBox

– Uiterlijk:

Schermafbeelding 10: Voorbeeld TextBox

– Doel:

Een TextBox is een control die de gebruiker in staat stelt gegevens in te voeren.
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– Properties:

TextAlign, hiermee positioneer je de tekst in de TextBox.

MultiLine, hiermee zorg je ervoor dat je meer dan één regel tekst in de TextBox 

kunt plaatsen.

BorderStyle, hiermee bepaal je het uiterlijk van de randen.

MaxLength, standaard 32767 tekens, hiermee bepaal je het maximaal aantal in te 

voeren tekens.

Label

– Uiterlijk:

Schermafbeelding 11: Voorbeeld Label

– Doel:

Het plaatsen van teksten op een formulier.

– Property:

AutoSize, deze eigenschap staat standaard aan en houdt in dat het  Label automa-

tisch iets groter is dan de waarde die ingevoerd is bij tekst.

RadioButton

– Uiterlijk:

Schermafbeelding 12: Voorbeeld RadioButtons

– Doel:

Je plaatst altijd tenminste twee RadioButtons bij elkaar op een formulier. Als je er 

één aanklikt, word(t)(en) de andere RadioButton(s) automatisch uitgezet. In het 

voorbeeld zie je drie RadioButtons.

– Property:

Checked, met deze property kun je aangeven of bij het opstarten deze knop gese-

lecteerd moet zijn.
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Webbrowser

– Uiterlijk:

Schermafbeelding 13: Voorbeeld webbrowser

– Doel:

Een interactieve koppeling met het internet.

– Properties:

URL, hier geef je aan welke website geladen moet worden.

ScrollBarsEnabled, hiermee geef je aan of er wel of geen scrollbars getoond wor-

den.

� Opdracht Controls 1

Maak een programma met de naam VoorbeeldControls. Plaats van iedere hiervoor 

genoemde controls tenminste één op het formulier en pas in ieder geval de ge-

noemde properties bij alle controls aan. Experimenteer ook met andere properties.
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Hoofdstuk 3
Variabelen

Wat is een variabele?

Vroeger werd voor elk probleem een nieuw programma gemaakt. Al vlug vond 

men dat niet handig. Als je bijvoorbeeld een programma gemaakt had om de tafel 

van 5 uit te rekenen moest je namelijk een nieuw programma maken om de tafel 

van 3 of van 4 uit te rekenen.

De tafel van X

Door gebruik te maken van een variabele kun je een programma maken dat je va-

ker kunt gebruiken voor hetzelfde soort probleem. De gebruiker kan dan bijvoor-

beeld aangeven of hij de tafel van 10 wil hebben, of de tafel van 3 of van 4, maar de 

computer maakt gebruik van slechts één tafelprogramma.

Werking van een variabele

Maar hoe werkt zo’n variabele nu precies?

Een variabele is een geheugenvakje met een naam. Zo’n geheugenvakje kun je ver-

gelijken met een schoenendoos. Zoals je in een schoenendoos niet alleen schoenen 

kunt bewaren maar ook andere dingen, zoals foto’s of Legostenen, zo kun je in een 

geheugenvakje ook allerlei soorten gegevens bewaren. Die soorten gegevens noe-

men we gegevenstypen. De meest gebruikte gegevenstypen zijn teksten en gehele 

of gebroken getallen in soorten en maten. Samen vormen de geheugenvakjes het 

werkgeheugen van de computer. Omdat de computer niet in de war mag raken heeft 

ieder geheugenvakje zijn eigen volgnummer gekregen. We noemen zo’n volgnum-

mer het adres van de variabele. Helaas raken programmeurs weer makkelijk in de 

war van al die adressen. Daarom geven programmeurs namen aan variabelen. De 

compiler vertaalt dan die namen in adressen van geheugenvakjes. Een computerpro-

gramma maakt gebruik van het computergeheugen om zaken in op te slaan en uit te 

voeren. Een computergeheugen is opgebouwd uit bits en bytes. Er passen 8 bits in 

een byte en in een geheugen van 1 gigabyte zitten 1.073.741.824 bytes. Elke byte heeft 

een (getal)adres, zodat de computer hem kan terugvinden:
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Adres Geheugen

1

2

3

4

5 1 0 0 1 0 1 1 0

6 1 0 1 1 0 1 0 1

7 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 0 1 1 0 1 0

1.073.741.820 1 0 1 0 1 0 0 0

1.073.741.821 0 0 0 0 1 1 1 1

1.073.741.822 1 0 0 1 1 1 1 0

1.073.741.823

1.073.741.824

Figuur 1: Geheugenadressen

Maar wat heeft dit nu te maken met een variabele?

Een variabele is eigenlijk niets anders dan een plekje in het geheugen dat gereser-

veerd wordt door het programma.

Adres Geheugen

1

2

3

4

5 1 0 0 1 0 1 1 0

6 1 0 1 1 0 1 0 1

7 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 0 1 1 0 1 0
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1.073.741.820 1 0 1 0 1 0 0 0

1.073.741.821 0 0 0 0 1 1 1 1

1.073.741.822 1 0 0 1 1 1 1 0

1.073.741.823

1.073.741.824

Figuur 2: Gereserveerd geheugenadres

Short is één van de verschillende typen variabelen die je in C kunt gebruiken. Ver-

derop wordt een aantal typen variabelen uitgelegd.

Het stukje C-code short getal betekent: ‘reserveer in het geheugen op een vrij 

adres een plek waarin ik iets van het type short kan opslaan en geef dat de naam 

getal.’

Als programmeur hoef je dan ook geen geheugenadres te onthouden, je vindt de 

inhoud van de variabele door te verwijzen naar de naam, in dit geval getal.

In het voorbeeld worden vanaf geheugenadres 6 twee bytes gereserveerd voor de 

variabele met de naam getal. Het type (soort) variabele wordt aangegeven door een 

keyword, in dit geval het woord short. De computer weet aan de hand van de soort 

variabele hoeveel bytes er gereserveerd moeten worden. Een variabele van het type 

short bestaat altijd uit 2 bytes. Later zullen we bijvoorbeeld zien dat voor de varia-

bele long acht bytes worden gereserveerd.

Een variabele bestaat altijd uit drie onderdelen:

1 Het type variabele: wat voor soort variabele is het?

2 De naam: met behulp van de naam vindt de computer het juiste geheugenadres.

3 De inhoud: welke waarde heeft de variabele?

In C wordt de zin ‘de variabele van het type short en de naam getal krijgt de waar-

de 1’ als volgt opgeschreven:

short getal =  1 ;

type naam krijgt de waarde waarde afsluiten

Typen variabelen

Je hebt al kennisgemaakt met één type variabele, de short. Maar wat voor typen 

variabelen zijn er eigenlijk, en waarom?

Er zijn veel verschillende typen variabelen, omdat je verschillende dingen met een 

variabele wilt doen. Met getallen wil je bijvoorbeeld kunnen rekenen. Plaatjes wil 
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je kunnen kantelen, teksten wil je bijvoorbeeld ordenen of aan elkaar kunnen plak-

ken. Er zijn standaardvariabelen, die je in drie groepen kunt verdelen:

– Getallen

– Teksten

– Logische variabelen

Getallen

Met getallen kun je rekenen. Met teksten niet. In de loop van de tijd zijn er ver-

schillende soorten getalvariabelen ontstaan. Het grote verschil tussen deze varia-

belen is de hoeveelheid geheugen die ze in beslag nemen. Er zijn variabelen voor 

hele getallen en gebroken getallen, voor negatieve en positieve getallen en grote en 

kleine getallen:

Type Omschrijving Grootte Bereik

van tot en met

byte positieve hele 

getallen

1 byte 0 255

sbyte negatieve en 

positieve hele 

getallen

1 byte -128 127

short negatieve en 

positieve hele 

getallen

2 bytes -32.768 32.767

ushort positieve hele 

getallen

2 bytes 0 65.535

int negatieve en 

positieve hele 

getallen

4 bytes -2.147.483.648 2.147.483.647

long negatieve en 

positieve hele 

getallen

8 bytes -9.223.372.036.854.770.808 9.223.372.036.854.770.807

ulong positieve hele 

getallen

8 bytes 0 18.446.744.073.709.551.615

fl oat gebroken 

 getallen

4 bytes ± -3,4 × 1038 ± 3,4 × 1038

double gebroken 

 getallen

8 bytes ± -5,0 × 10324 ± 1,7 × 10308

decimal fi nanciële 

 getallen

16 bytes ± -7,9 × 1028 ± 7,9 × 1028

Tabel 1: Soorten variabelen

Je ziet drie typen getallen:

– Hele getallen

– Gebroken getallen

– Financiële getallen
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Afhankelijk van het soort programma dat je maakt kies je het juiste type voor je 

variabelen. Bijvoorbeeld, als je een programma schrijft dat iets doet met maand-

nummers (januari = 1, februari = 2, enzovoort) dan kun je voor het maandnummer 

het beste een variabele gebruiken van het type byte.

Waarom? Je hebt alleen de getallen 1 t/m 12 nodig. Een byte neemt maar 1 byte in 

beslag aan geheugenruimte. Een decimaal neemt daarentegen 16 bytes aan geheu-

genruimte in beslag. En hoe minder geheugenruimte er in beslag genomen wordt, 

des te sneller werkt het programma!

Stel we defi niëren de volgende drie variabelen en we geven in een byte-tabel aan 

hoeveel ruimte die inneemt:

byte kleinGetal = 12;

Adres Geheugen

1

2

3 1 0 1 0 0 0 0 1

kleinGetal 4 0 0 0 0 1 1 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 1 0 1 0 1 0

7

Figuur 3: Geheugenruimte die een byte inneemt

short kleinGetal = -12

Adres Geheugen

1

2

3 1 0 1 0 0 0 0 1

kleinGetal 4 1 0 0 0 1 1 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 1 0 1 0 1 0

7

Figuur 4: Geheugenruimte die een short inneemt

Deze bit bepaalt dat het getal negatief is!
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decimal kleinGetal = 12;

Adres Geheugen

1

2

3 1 0 1 0 0 0 0 1

kleinGetal 4 0 0 0 0 1 1 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0

21 1 0 1 0 1 0 1 0

22

23

Figuur 5: Geheugenruimte die een decimal inneemt

In dit laatste geval wordt er dus heel veel ruimte gereserveerd voor één getal.

Let op! Als je een te klein type neemt voor je variabele dan kan het zijn dat een 

getal niet past in de variabele. Je krijgt dan bij de uitvoering van je programma een 

foutmelding.

Teksten

Behalve met getallen wil je vaak ook met teksten werken. Alles wat je met een 

tekstverwerker doet, letters schrijven op het beeldscherm, maar ook cijfers schrij-

ven naar je beeldscherm, beschouwen we als tekst. In programmeertaal noemen 
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we één teken een char (van character/karakter). Een teken kun je naar je beeld-

scherm of de printer schrijven. Een teken heeft een bepaalde vorm die wij mensen 

herkennen als een letter, een leesteken of... een cijfer. Alleen kan de computer niet 

rekenen met zo’n teken. Dat komt omdat alle teksttekens worden gecodeerd vol-

gens een lijst, de ASCII-tabel (tegenwoordig normaal Ansi, Unicode of UTF-8).

ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is een standaard 

om letters, cijfers, leestekens, enkele andere symbolen en stuurcodes weer te geven 

door aan ieder teken een getal te koppelen waarmee dat teken wordt aangeduid.

De standaard ASCII-tabel bestaat uit twee delen: de 95 zichtbare tekens (hoofd-

letters en kleine letters, cijfers, leestekens, de spatie en enkele andere symbolen), 

en 33 stuurcodes. De stuurcodes representeren geen zichtbare tekens, maar zijn 

opdrachten aan uitvoerapparaten of geven informatie over de data die verstuurd 

worden.

Een aantal ASCII-codes staat hieronder:

Dec Binair Teken Dec Binair Teken

48 00110000 0 96 01100000 `

49 00110001 1 97 01100001 a

50 00110010 2 98 01100010 b

51 00110011 3 99 01100011 c

52 00110100 4 100 01100100 d

53 00110101 5 101 01100101 e

54 00110110 6 102 01100110 f

55 00110111 7 103 01100111 g

56 00111000 8 104 01101000 h

57 00111001 9 105 01101001 i

58 00111010 : 106 01101010 j

59 00111011 ; 107 01101011 k

60 00111100 < 108 01101100 l

Tabel 2: ASCII

In de bijlage staat de complete ASCII-tabel.

Teksttype: char
Voor de naamgeving  van variabelen zijn afspraken gemaakt  (naming conven-

tions, zie bijlage 2). In de naam van een variabele mag je wel een underscore of laag 

streepje (_) gebruiken en hoef je geen hoofdletters te gebruiken. Als je een varia-

bele hebt van één letter dan gebruik je daar het type char voor.
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In onderstaand voorbeeld zijn er twee variabelen van het type char. Eén met de 

naam letter_b en de waarde b, en één met de naam cijfer1 en de waarde 1.

char letter_b = 'b'; en char cijfer1 = '1';

Adres Geheugen

1

2

3 1 0 1 0 0 0 0 1

Letter_b 4 0 1 1 0 0 0 1 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 1 0 0 0

cijfer 1 7 0 0 1 1 0 0 0 1

8 1 1 0 1 0 1 0 1

Figuur 6: Twee char-variabelen

Zoals je ziet, staan er om de waarden enkele aanhalingstekens ('). Op deze manier 

geef je in C een char een waarde.

Teksttype: string
Het type char gebruik je dus voor tekens. Om een hele zin in het geheugen op te 

slaan zou je dan echter heel veel variabelen nodig hebben: voor elke letter in de zin 

één. Omdat je nooit weet hoe lang een zin wordt die de gebruiker gaat typen, is dit 

erg onhandig. Daarom is de string-variabele bedacht (string betekent in het Engels 

‘touwtje’). Deze is bedoeld om in één keer een hele zin of zelfs een hele tekst op te 

kunnen slaan. Een string bestaat per defi nitie uit een hoeveelheid tekens, dus chars!

Je geeft een waarde aan een string-variabele door een stuk tekst tussen dubbele 

aanhalingstekens te plaatsen: "tekst".

In het volgende voorbeeld wordt aan de string-variabele met de naam stukjeTekst 

de tekst: "Dit is een stuk tekst dat zo in het geheugen geplaatst wordt." toege-

kend.

Er zijn in totaal 60 bytes nodig om deze tekst in het geheugen te plaatsen. Ook 

iedere spatie en de punt zijn tekens die opgeslagen worden.

Let op! Dit is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, maar het voert te 

ver om hier dieper op in te gaan.
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string stukjeTekst = "Dit is een stuk tekst dat zo in het geheugen geplaatst 
wordt.";

Adres Geheugen

1 1 1 1 0 1 0 1 1

stukjeTekst 2 0 1 0 0 0 1 0 0 D

3 0 1 1 0 1 0 0 1 i

4 0 1 1 1 0 1 0 0 t

5 0 1 0 0 0 0 0 0

6 0 1 1 0 1 0 0 1 i

7 0 1 1 1 0 0 1 1 s

0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 1 1 1 o

58 0 1 1 1 0 0 1 0 r

59 0 1 1 0 0 1 0 0 d

60 0 1 1 1 0 1 0 0 t

61 0 0 1 0 1 1 1 0 .

Figuur 7: Zo wordt een string opgeslagen in het geheugen

Logische variabele

De bool is een echte computervariabele. Een bool is een variabele die slechts twee 

waarden kan bevatten, waar of niet waar. Deze variabelen worden gebruikt om het 

resultaat van een ja/nee vraag te bewaren. Bijvoorbeeld: “Is de invoer kleiner dan 

10?” Afhankelijk van de ingevoerde waarde wordt het resultaat dan waar (true) of 

niet waar (false). Dit noemen we ook wel een logische test.

In C ziet dat er zo uit:

bool logischeTest = true;
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DatumTijd-variabele

Datum- en tijdvariabelen worden veel gebruikt. Denk aan geboortedata, leeftijden, 

maar ook de dag dat iemand geslaagd is, de tijdsregistratie bij sportevenementen, 

de betaaltermijnen bij facturen, kortom: te veel om op te noemen.

Het DateTime-type loopt van 1 januari 0001 middernacht (00:00:00 uur) tot 31 de-

cember 9999 middernacht (11:59:59 uur).

De tijd wordt gemeten in eenheden van 100 nanoseconden, die we ‘ticks’ noemen. 

Een datum is eigenlijk het aantal ticks dat sinds 1 januari 0001 is verstreken.

Bij het DateTime-type horen veel eigenschappen en methoden; zo zijn er methoden 

om de dag van het jaar aan te geven, of alleen het jaar, methoden om te bepalen of 

een jaar een schrikkeljaar is, om aan te geven welke dag van de week het is, en nog 

veel meer:

DateTime vandaag = DateTime.Now();

int jaar = vandaag.Year();

bool schrikkeljaar = vandaag.IsLeapYear();

� Voorbeeld Datum

We gaan een programma maken dat verschillende onderdelen van de datum van 

vandaag laat zien:

Schermafbeelding 14: DatumTijd

Instructie
1 Maak een nieuw project aan met de naam DatumVoorbeeld

2 Plaats de volgende Buttons op het formulier:

a btnVandaag
b btnJaar
c btnNummer
d btnWeekdag
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e btnNaam
f btnAfkorting
g btnLeeftijd

3 Plaats een Label met opschrift "Maand" midden bovenaan het formulier.

4 Plaats een Label met het opschrift "Geboren op:" volgens het voorbeeld.

5 Plaats nu een DateTimePicker-control op het formulier. Deze staat in de Toolbox 

tussen de andere controls. Een DateTimePicker is een stuk code dat je in staat stelt 

om een datum te selecteren uit een kalender. De DateTimePicker geeft altijd een 

waarde (value) van het type DateTime terug. Geef deze DateTimePicker de naam 

 dateTimePickerGeboortedatum.

6 Plaats een Label met de naam lblOutput onder op het formulier.

Stel de properties daarvan als volgt in:

a Name: lblOutput.

b BackColor: ControlLight.

c Autosize: false (hiermee voorkom je dat het Label zich automatisch aanpast aan 

de grootte van de tekst op het Label).

7 Dubbelklik op de Vandaag-knop en voeg bij de code voor de Button de volgende 

code toe:

// Eerst maken we een variabele aan waarin we de dag van
// vandaag opslaan. Daarna laten we de dag in het label
// lblOutput zien
DateTime vandaag = DateTime.Now;
lblOutput.Text = vandaag.ToString();

8 Test het programma: druk op de groene driehoek bovenaan het scherm.

9 Sluit de Debug-modus (vierkante rode (stop)knop bovenaan het scherm).

10 Dubbelklik op de Jaar-knop en voeg de volgende code toe:

// Een jaar is een getal, deze functie geeft dan ook een int (geheel getal) 
// terug.
DateTime vandaag = DateTime.Now;
int jaar = vandaag.Year;
lblOutput.Text = jaar.ToString();

11 Test het programma en sluit de Debug-modus.

12  Dubbelklik op de Weekdag-knop en voeg de volgende code toe:

DateTime vandaag = DateTime.Now;
lblOutput.Text = vandaag.DayOfWeek.ToString();

13 Test het programma en sluit de Debug-modus.

14  Dubbelklik op de Nummer-knop. Als je op deze knop klikt moet de code het 

maandnummer in het Label lblOutput laten zien. Voeg de volgende code toe:
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DateTime vandaag = DateTime.Now;
// Ook een maand is een getal van 1 tot en met 12
int maand = vandaag.Month;
lblOutput.Text = maand.ToString();

15 Test het programma en sluit de Debug-modus.

16 Dubbelklik op de Naam-knop. De bedoeling van deze knop is dat de naam van de 

maand van vandaag in het Label lblOutput verschijnt. Voeg de volgende code toe:

DateTime vandaag = DateTime.Now;
// Maar als je de maandnaam wilt hebben kan dat ook. Daarvoor is een
// aparte functie: je zet de datum, die immers ook een getal is, om naar
// een tekst. Tussen haakjes voer je het gewenste format in.
// M is maand als een enkel cijfer
// MM is een maand als dubbel cijfer: 7 wordt 07
// MMM is de drieletterige afkorting van de maand
// MMMM is de volledige naam van de maand
string maand = vandaag.ToString("MMMM");
lblOutput.Text = maand;

17 Test het programma en sluit de Debug-modus.

18 Dubbelklik op de Afkorting-knop. Om de drieletterige afkorting van de maand van 

vandaag in het Label lblOutput te laten verschijnen, voeg je de volgende code toe:

DateTime vandaag = DateTime.Now;
string maand = vandaag.ToString("MMM");
lblOutput.Text = maand;

19 Test het programma en sluit de Debug-modus.

20 Dubbelklik op de Leeftijd-knop. Nu zou de leeftijd berekend moeten worden op 

basis van de ingevoerde geboortedatum en de datum van vandaag. Voeg de vol-

gende code toe:

DateTime geboortedatum = dateTimePickerGeboorteDatum.Value;
// Om de leeftijd uit te rekenen heb je een variabele nodig van
// het type TimeSpan. Dit type kent geen jaren. Wil je het aantal jaren
// uitrekenen, dan zul je het aantal dagen door 365.25 moeten delen. En als je
// het helemaal goed wilt doen moet je ook nog rekening houden met
// schrikkeljaren. Maar dat doen we hier niet.
TimeSpan leeftijd = DateTime.Now - geboortedatum;
lblOutput.Text = (leeftijd.TotalDays / 365.25).ToString();

21 Test het programma en sluit de Debug-modus.

Het programma is nu klaar. Iedere keer als je op de Debug-knop klikt wordt er een 

.exe-fi le (de ‘executable’) aangemaakt in de bin/debug-map van je project. Als je 

een ‘release’ wilt aanmaken, dan zet je bij de properties van het programma een 

vinkje bij ‘release’ en wordt de executable in de bin/release-map van je project ge-

plaatst. En die .exe-bestanden kun je direct  uitvoeren.

Je hebt kennisgemaakt met enkele (!) mogelijkheden van het DateTime-format en het 

TimeSpan-format. Je hebt deze kennis nodig bij de volgende opdrachten.
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Omzetten van variabelen: van teken naar getal

We hebben nu kennisgemaakt met verschillende typen variabelen. We hebben ook 

gezien dat de computer met sommige variabelen kan rekenen (namelijk getallen) 

en met andere variabelen niet (tekst). Tekstvariabelen gebruik je om de lettertekens 

en symbolen op het scherm of via de printer te laten zien. Ook gebruik je tekstva-

riabelen bij de invoer van gegevens.

Let op! Een symbool van een getal, bijvoorbeeld 9, op het scherm is geen getal 

maar een teken! Het wordt standaard een string-variabele, of char.

Om met ingevoerde getallen te kunnen rekenen moeten ze eerst omgezet worden 

naar een getalvariabele, dus een byte, sbyte, long, ulong, fl oat, int, double of decimal.

Hiervoor gebruik je in C de Parse-methode. Deze methode is beschikbaar bij 

 iedere getalvariabele. Bij deze methode geef je tussen haakjes de string-variabele 

aan die omgezet moet worden naar een getal.

Dus:

– byte getalByte = byte.Parse("9" ) ;

– sbyte getalSbyte = sbyte.Parse("9") ;

– long getalLong = long.Parse("9");

– ulong getalUlong = ulong.Parse("9");

– short getalShort = short.Parse("9");

– ushort getalUshort = ushort.Parse("9");

– fl oat getalFloat = fl oat.Parse("9");

– int getalInt = int.Parse("9");

– double getalDouble = double.Parse("9");

– decimal getalDecimal = decimal.Parse("9");

Omzetten van variabelen: van getal naar tekst

De meeste variabelen, ongeacht de soort, zijn om te zetten naar een tekstvariabele, 

naar iets wat je op het scherm of met de printer kunt laten zien. Dit doe je door 

voor zo’n variabele de methode ToString() aan te roepen. Een binair getal wordt 

dan omgezet naar het bijbehorende symbool.

double getal1 = 9;

TextBox1.Text = getal1.ToString();

Bereik van variabelen

Een C-programma wordt ingedeeld in kleinere programma’s met behulp van ac-

colades: {  }.
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Een variabele is slechts bekend binnen de accolades waartussen de variabele is ge-

defi nieerd. Dit noemen we het bereik van een variabele.

Een variabele die direct achter de regel wordt gedefi nieerd waarin het woord class 

staat, bovenaan in het programma, noemen we een algemene variabele (global). 

Deze kun je bij alle onderliggende programmaonderdelen (methoden) gebruiken.

Bijvoorbeeld:

public partial class FrmPuntZetten : Form
    {
        int AantalKLiks = 0;

AantalKliks is hier een globale var iabele.

� Opdracht Variabelen 1: Naam

Schrijf een programma waarmee je:

• de gebruiker om zijn/haar naam vraagt en dan

• een berichtje aan hem/haar teruggeeft, waarin je die naam gebruikt.

Tip: Maak gebruik van het Voorbeeld ‘Hello World’ op pagina 17 en voeg een va-

riabele toe.

� Opdracht Variabelen 2: Invoer getallen

1 Maak een programma waarbij je in een TextBox met de naam txbGetal1 een getal 

in kunt voeren. Zorg ervoor dat je het ingevoerde getal vertaalt naar een variabele 

met de naam getal1 en het type byte.

2 Tel 2 bij getal1 op en laat het resultaat in een Label zien.

3 Test het programma.

4 Voer het getal 12 in. Wat gebeurt er?

5 Voer het getal -1 in (eerst de 1, dan het minteken ervoor). Wat gebeurt er? Waarom 

loopt je programma vast?

6 Voer het getal 300 in. Wat gebeurt er? Hoe komt dat?

7 Maak een tweede TextBox aan met de naam txbGetal2. Zorg ervoor dat je het inge-

voerde getal vertaalt naar een variabele met de naam getal2 en het type sbyte.

8 Tel getal2 bij getal1 op en laat het resultaat in een Label zien.

9 Test het programma.

10 Voer het getal 12 in. Wat gebeurt er?

11 Voer het getal -1 in (eerst de 1, dan het minteken ervoor). Wat gebeurt er?

12 Voer het getal 300 in. Wat gebeurt er?
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Hoofdstuk 4
Foutafhandeling

Wat is foutafhandeling?

Je hebt inmiddels wel gemerkt dat als je iets fout doet, het programma meestal niet 

werkt. Er zijn echter ook situaties waarbij het programma op zich werkt, maar als 

de gebruiker iets verkeerd invoert, het programma afbreekt met een rare melding. 

Als je een programma hebt dat twee getallen moet optellen en de gebruiker voert 

in plaats van een getal een letter in, dan krijg je bijvoorbeeld de volgende foutmel-

ding:

Schermafbeelding 15: Foutmelding

Het programma beëindigt de Debug-modus en springt meteen naar de Code Edi-

tor. Dat wil je je gebruiker niet aandoen.

Je kunt code schrijven die dit soort fouten voorkomt of ervoor zorgt dat er een 

duidelijke melding voor de eindgebruiker op het scherm komt. Dit noemen we 

foutafhandeling.

Foutafhandeling met de MessageBox

Omdat dit soort fouten vaak met een verkeerde invoer door de gebruiker te maken 

heeft, handel je deze ook daar af. Invoerfoutgevoelige code zoals het vertalen van 

een ingevoerde waarde naar een getal plaats je in een try ... catch-blok.

Hiermee zeg je tegen de computer: ‘Probeer alle code in het try-blok uit te voeren, 

maar als het fout gaat, ga dan naar het catch-blok en voer de regels die daar staan 

alsnog uit.’
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Het bijzondere is dat veel fouten opgeslagen worden in een soort foutvariabele en 

daarin staat dan ook precies wat er fout is gegaan. Deze tekst kun je aan de gebrui-

ker laten zien, zodat hij weet wat hij moet veranderen.

� Voorbeeld Foutafhandeling

We gaan een programmaatje maken om een breuk weer te geven. Het getal dat 

ingevoerd wordt, is de noemer (het getal onder de streep) van een breuk: 3 wordt 

1/3, 4 wordt 1/4 enzovoort. Het resultaat wordt getoond in een MessageBox en we 

gaan alle fouten afvangen.

Instructie
1 Maak een nieuw project aan met de naam FoutVoorbeeld.

2 Plaats een Label met het opschrift Getal.

3 Plaats daarachter een TextBox met de naam txbGetal en de standaardwaarde 0.

4 Plaats een Button met de naam btnBreuk en het opschrift Breuk.

Nu gaan we ervoor zorgen dat het fout gaat!

5 Dubbelklik op de Button btnBreuk. Je komt nu in de Code Editor.

6 Hier voeg je de code toe om de breuk te berekenen en het resultaat in een 

 MessageBox te laten zien:

// initialisatie variabele
double getal = 0;
double breuk = 0;
// toekenning van waarden / berekeningen
getal = double.Parse(txbGetal.Text);
breuk = 1 / getal;
// tonen van de uitkomst
MessageBox.Show("De breuk van " + getal.ToString() +
                " is: " + breuk.ToString());

7 Test het programma met het volgende testplan:

a Voer een getal groter dan 0 in. Wat gebeurt er? Klopt de berekening?

b Voer het getal 1 in. Wat gebeurt er? Klopt de berekening?

c Voer het getal 0 in. Wat gebeurt er?

d Voer een letter in. Wat gebeurt er?

Zeker in het laatste geval breekt het programma af. Dat willen we niet en dat gaan 

we voorkomen. We plaatsen daarvoor de regel waar het fout kan gaan (de vertaling 

van een schermtekst naar een getal) in een try ... catch-blok.

8 Ga naar de regel:

getal = double.Parse(txbGetal.Text);



Hoofdstuk 4 Foutafhandeling 35

Geef aan het begin van de regel een return. Ga naar de lege regel, typ:

     try

en druk daarna twee maal op de Tab-toets.

De volgende code wordt nu ingevoerd. Dit is een compleet try ... catch-blok:

     try
     {

     }
     catch (Exception)
     {

        throw;
     }

Het try-gedeelte is het stuk waar we de code plaatsen die verkeerd kan gaan. Het 

catch-gedeelte is het stuk waar we de code plaatsen die de fouten opvangt en ‘net-

jes’ weergeeft.

We zetten de volgende code in het try ... catch-blok:

getal = double.Parse(txbGetal.Text);
breuk = 1 / getal;

De code van de btnBreuk ziet er nu als volgt uit:

{
     // initialisatie variabele
     double getal = 0;
     double breuk = 0;

     // toekenning van waarden / berekeningen
     try
     {
        getal = double.Parse(txbGetal.Text);
        breuk = 1 / getal;
     }
     catch (Exception)
     {

        throw;
     }

     // tonen van de uitkomst
      MessageBox.Show("De breuk van " + getal.ToString() + " is: " +

                breuk.ToString());
}

Broncode 2

9 Test het programma. Voer dezelfde tests uit als bij stap 7. Wat is het verschil?
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10 Het programma crasht nog steeds, het stopt nu bij throw.  En dat is precies wat 

throw doet: een foutmelding ‘over de schutting gooien’, en als er geen ander pro-

gramma is dat de melding opvangt, dan krijg je een crash.

We vervangen nu throw door een nette melding:

MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden.");

11 Test het programma. Voer dezelfde tests uit als bij stap 7. Wat is het verschil?

Als het goed is krijg je uiteindelijk de volgende melding:

Schermafbeelding 16: Algemene foutmelding

12 Het is mooi dat het programma niet meer crasht. Het is wel vervelend dat de ge-

bruiker niets wijzer wordt over wat er fout is gegaan. We laten nu de melding van 

Windows over de fout zien. Dat doen we door gebruik te maken van een variabele 

van het type exception. Die staat al in ons programma (zie Broncode 2). De varia-

bele moet alleen nog een naam krijgen. Dat doen we door er een naam achter te 

typen. De regel wordt dan:

catch (Exception exception)

13 Een variabele van het type Exception heeft verschillende eigenschappen, waaronder 

de eigenschap Message. Daarin staat de omschrijving van de fout. En die kunnen 

we laten zien met MessageBox.Show():

MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden. " + exception.Message);

Let op! Het type schrijven we met een hoofdletter, de variabele zelf krijgt dezelfde 

naam, maar dan met een kleine letter.

14 Test het programma. Voer dezelfde tests uit als bij stap 7.

Als het goed is krijg je uiteindelijk de volgende melding:

Schermafbeelding 17: Specifi eke foutmelding
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� Opdracht Foutmelding 1: Messagebox

Pas het programma van Opdracht Variabelen 1: Invoer getallen zo aan dat het nette 

foutmeldingen geeft als er iets verkeerd gaat.

Foutafhandeling met de ErrorProvider

Het programma dat je net hebt gemaakt, toont een MessageBox op het scherm met 

een foutboodschap. De gebruiker moet op de OK-knop klikken om verder te kun-

nen gaan. 

Je dwingt de gebruiker met veel programmeergeweld om naar je te luisteren. Hij 

kan niet om je heen. Veel gebruikers vinden dat niet prettig.

Maar... er is een andere manier die minder bruut is: de ErrorProvider.

De ErrorProvider is een control die je naar je formulier kunt slepen, net zoals een 

TextBox, een Label of een Button. Maar wat doet een ErrorProvider dan? Laat die 

foutboodschappen zien en gaat dat vanzelf?

Nee, een ErrorProvider doet eigenlijk maar twee dingen:

1 Hij toont een knipperend rood uitroepteken.

2 Als je over de control beweegt met je muis (hover) wordt er een tekst getoond.

Je kunt dan ook twee dingen aangeven bij een ErrorProvider:

1 De boodschap, een stuk tekst.

2 De naam van de control waar de tekst getoond moet worden.

Wil je een ErrorProvider uitzetten, dan geef je gewoon een lege tekst mee bij die 

control.

We gaan terug naar de laatste instructie:

Instructie
1 Open het project met de naam FoutVoorbeeld.

Als het goed is ziet de code van de btnBreuk er nu als volgt uit:

// initialisatie variabele
double getal = 0;
double breuk = 0;

// toekenning van waarden / berekeningen
try
{
   getal = double.Parse(txbGetal.Text);
   breuk = 1 / getal;
}
catch (Exception exception)
{
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   MessageBox.Show(exception.Message);

}

// tonen van de uitkomst
MessageBox.Show("De breuk van " + getal.ToString() + " is: " + breuk.ToString());
}

Broncode 3

2 Open de Form Designer.

3 Sleep vanuit de Toolbox de ErrorProvider-control op het formulier en laat deze los 

op een willekeurige plek.

Onderaan het formulier verschijnt nu de tekst errorProvider1.

Als je maar één ErrorProvider gebruikt hoef je de naam niet aan te passen: het is 

duidelijk welke ErrorProvider je bedoelt.

4 Ga naar de Code Editor achter de knop btnBreuk.

5 Vervang de code in het catch-blok door de volgende code:

errorProvider1.SetError(txbGetal, exception.Message);

txbGetal is de naam van de control, dus zonder de .Text-aanduiding.

6 Start het programma.

Je zult zien dat het werkt. Maar als je vervolgens een goede waarde invoert gaat de 

fout niet meer weg! Helaas: ook dat moeten we zelf programmeren.

7 Stop het programma.

8 Voeg in het try-blok een laatste regel toe.

errorProvider1.SetError(txbGetal, "");

Waarom hier? Omdat je zeker weet dat als die regel uitgevoerd wordt alle voor-

gaande regels goed zijn gegaan. Je kunt dan met een gerust hart de foutmelding 

uitzetten.

9 Het programma is aangepast. Nu kun je voortaan een ErrorProvider gebruiken om 

je programma te beschermen tegen onoordeelkundig gebruik.

� Opdracht Foutmelding 2: ErrorProvider

Gebruik nu in het programma van Opdracht Variabelen 1: Invoer getallen een 

 ErrorProvider in plaats van een MessageBox als er iets verkeerd gaat.
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Hoofdstuk 5
Selectie

Wat is een selectie?

Bij een selectie laat je het programma een beslissing nemen. Bijvoorbeeld bij een 

examenuitslag: als het gemiddelde cijfer van een reeks toetsen kleiner is dan 5,5 

dan wordt de uitslag ‘gezakt’. Een selectie heet ook wel een als-dan-constructie.

Selecties komen binnen programma’s vaak voor.

Hoe maak je een selectie

In C ziet een selectie-statement (stukje programmacode) er als volgt uit:

if (bewering== waar)
   {
        ... programmaregels ...
   }

Waarbij de bewering een wiskundige vergelijking is: twee variabelen worden met 

elkaar vergeleken. Er zou dus bijvoorbeeld kunnen staan:

10 - 4 > 5 levert ‘waar’ (true) op

10 - 6 > 5  levert ‘niet waar’ op (false)

10 - x > 5  levert nog niets op, want we kennen x (nog) niet

� Opdracht Selectie 1: Leeftijdchecker 1

Maak een programma met een invoerveld voor de geboortedatum. Op basis van 

de geboortedatum wordt uitgerekend hoe oud iemand is. Als de berekende leeftijd 

groter of gelijk is dan 18, toon dan met een MessageBox  de tekst: ‘Drink bier in plaats 

van water, dan heb je morgen een fl inke kater.’ Als de berekende leeftijd kleiner is 

dan 18 dan geef je de tekst: ‘Je mag nog geen alcohol drinken.’

De vorige opdracht heb je wellicht opgelost met twee if-statements. Dit kan een-

voudiger. Als iemand ouder is dan 18, is hij nooit tegelijkertijd jonger dan 18. Dat 

kan niet.

Dit noemen we twee situaties die elkaar uitsluiten. We kunnen in dit geval een if 
... else-combinatie gebruiken. Dat betekent: als de voorwaarde bij het if-state-

ment niet waar is, dan wordt automatisch het else-gedeelte uitgevoerd.
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if (bewering== waar)
   {
        ... programmaregels ...
   }
else
   {
        ... programmaregels ...
   }

� Opdracht Selectie 2: Leeftijdchecker 2

Pas de leeftijdchecker zo aan dat je gebruikmaakt van een else-statement.

Nesten

De selectie-statements if en else kun je ook ‘nesten’. Dat betekent niets anders dan 

dat je op de plek van de programmaregels gewoon weer een if ... else-statement 

kunt gebruiken. Binnen de selectie mag je wéér een selectie uitvoeren.

� Opdracht Selectie 3: Nesten

Werk met het formulier van Opdracht Selectie 2. Vraag aan de meisjes die jonger 

zijn dan 18 wat ze dan wél willen drinken. Zeg tegen de jongens dat ze pech hebben 

en vandaag alleen nog maar water krijgen. Je krijgt nu binnen de if ... else-code 

wéér een if ... else-gedeelte. Je hebt hiervoor het volgende if-statement nodig:

if (checkBoxMeisje.Checked ==true)
...

� Opdracht Selectie 4: CheckBoxen

Gebruik nu twee CheckBoxen om erachter te komen of je met een jongen of een 

meisje te maken hebt. Zorg ervoor dat er maar één CheckBox tegelijk aangeklikt kan 

worden. Normaal zou je dit met RadioButtons doen, maar voor de volgende op-

drachten is het handig dat je met CheckBoxen oefent.

� Opdracht Selectie 5: AddYears

Bedenk hoe je de jongens  kunt vertellen op welke datum ze wél alcohol mogen 

drinken. Gebruik AddYears als volgt:

MessageBox.Show(“Je mag pas alcohol drinken vanaf “ 
                + geboortedatum.AddYears(18).ToShortDateString());

Let op! Zie je dat je, als je een punt typt, de verschillende mogelijkheden al te zien 

krijgt? Dit is een handig hulpmiddel van Visual Studio.
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De dingen voor de punt noemen we objecten (geel) of classes (blauw). Na de punt 

komen de eigenschappen van het object (zonder haakjes) en de methodes (tussen 

haakjes). Dit noemen we ook wel de puntnotatie.

� Opdracht Selectie 6: DateTimePicker

Voeg nog een DateTimePicker toe, namelijk de datum van het volgende schoolfeest  

(of voetbalwedstrijd). Maak een knop zodat de gebruiker van je programma kan 

nagaan of hij dán oud genoeg is om alcohol te mogen drinken. Je kunt de volgende 

code gebruiken:

   if (dtpSchoolFeest.Value < geboortedatum.AddYears(18))

� Opdracht Selectie 7: Motorrijbewijs *

Het motorrijbewijs is verdeeld in drie categorieën: A1, A2 en A3. De verschillende 

categorieën kennen de volgende eisen:

A1: minimumleeftijd 18 jaar, verder geen eisen

A2: minimumleeftijd 20 jaar en je moet twee jaar in het bezit zijn van rijbewijs A1

A3: minimumleeftijd 22 jaar en je moet twee jaar in het bezit zijn van rijbewijs A2

Maak een programma met de invoervelden geboortedatum, rijbewijs en de datum 

waarop je dat rijbewijs eventueel behaald hebt. Op basis van het rijbewijs dat je 

hebt en je leeftijd bepaalt het programma op welke datum je het volgende rijbewijs 

kunt behalen. Maak dus zelf een uitvoerveld. Maak bij het programmeren gebruik 

van je eigen werk uit de vorige opdrachten. De volgende regel heb je ook nodig. Je 

leest hem zo: ‘Als de DateTimePicker veranderd is, moet er een vinkje komen in de 

bijbehorende CheckBox.’

dtpRijbewijsA2.Enabled = checkBoxRijbewijsA2.Checked;

� Opdracht Selectie 8: Soort motor *

Motoren zijn ingedeeld in klassen. Hoe groter het vermogen, hoe sneller de motor 

is. Maar er wordt ook gekeken naar het gewicht – een zwaardere motor is moeilij-

ker te hanteren – en de cilinderinhoud – een grotere inhoud betekent een sterkere 

motor.

Het rijbewijs bepaalt op welke motor je mag rijden. Maak een programma dat op 

basis van het vermogen van het voertuig in kilowatt, het aantal wielen, het gewicht, 

de cilinderinhoud én het geboortejaar van de bestuurder bepaalt welk type motor 

je mag rijden:
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Rijbewijs A1, twee soorten voertuigen:

 Motorrijwiel  maximaal 11 kW, maximaal 125cc, maximaal 

0,1 kW per kilo ledig gewicht

 Gemotoriseerde driewieler maximaal 15 kW

Rijbewijs A2:

 Motorrijwiel  30 tot 35 kW, maximaal 0,2 kW per kilo ledig 

 gewicht

Rijbewijs A3:

 Motorrijwiel onbeperkt vermogen

 Gemotoriseerde driewieler onbeperkt vermogen

If ... else

Stel je hebt een programma nodig om de maaltijd van de dag te bepalen. Op zon-

dag wordt er kalkoen gegeten, op maandag kip, op dinsdag schnitzel, op woensdag 

gehakt, op donderdag verse worst, op vrijdag vis en op zaterdag spek.

Je voert de dag in en het programma geeft een boodschap met het vlees dat je die 

dag eet.

// uitvoer defi niëren
string uitvoer = "";
//  invoer vanaf het scherm
string dagVanDeWeek = txbDagVanDeWeek.Text;
if (dagVanDeWeek == "zondag")
    {
         uitvoer = "kalkoen";
    }
else if (dagVanDeWeek =="maandag")
           {
           uitvoer = "kip";
           }
else if (dagVanDeWeek == "dinsdag")
           {
           uitvoer =  "schnitzel";
           }
else if (dagVanDeWeek == "woensdag")
           {
           uitvoer = "gehakt";
           }
else if (dagVanDeWeek == "donderdag")
           {
           uitvoer =  "verse worst";
           }
else if (dagVanDeWeek == "vrijdag")
           {
           uitvoer = "vis";
           }



Hoofdstuk 5 Selectie 43

else if (dagVanDeWeek == "zaterdag")
           {
           uitvoer = "spek";
           }

MessageBox.Show("Het is vandaag " + dagVanDeWeek + " dus wij eten " + uitvoer);

}

Broncode 4

� Opdracht Selectie 9: Maandnamen met if ... else

Maak een programma dat op basis van de maand die je invoert kiest uit de volgen-

de tabel om de uitvoer te geven:

Januari Wintermaand

Februari Sprokkelmaand

Maart Lentemaand

April Grasmaand

Mei Bloeimaand

Juni Zomermaand

Juli Hooimaand

Augustus Oogstmaand

September Herfstmaand

Oktober Wijnmaand

November Slachtmaand

December Sneeuwmaand

Tabel 3: Elke maand een missie

Switch

Een andere manier om een selectie te maken is met het switch-commando. Dit 

dient voor een meerkeuzevraag. Nadeel van het switch-commando is dat het niet 

dezelfde selectiemogelijkheden kent als de if ... else-structuur. Zo kun je geen 

gebruik maken van een voorwaarde groter dan of kleiner dan.

Afhankelijk van de structuur van je programma is de ene keer het switch-comman-

do en de andere keer de if ... else-constructie sneller of langzamer.

Met switch ziet het weekprogramma er als volgt uit:

{
    // uitvoer defi niëren
    string uitvoer = "";
    //  invoer vanaf het scherm
    string dagVanDeWeek = txbDagVanDeWeek.Text;
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    switch (dagVanDeWeek)
    {
    case "zondag" :
        {
            uitvoer = "kalkoen";
            break;
        }
    case "maandag" :
        {
            uitvoer = "kip";
            break;
        }
    case "dinsdag":
        {
            uitvoer = "schnitzel";
            break;
        }
    case "woensdag" :
        {
            uitvoer = "gehakt";
            break;
        }
    case "donderdag":
        {
            uitvoer =  "verse worst";
            break;
        }
    case  "vrijdag":
        {
            uitvoer = "vis";
            break;
        }
    case "zaterdag":
        {
            uitvoer = "spek";
            break;
        }
    }
     MessageBox.Show("Het is vandaag " + dagVanDeWeek + " dus wij eten " 

                + uitvoer);

}

Broncode 5
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� Opdracht Selectie 10: Maandnamen met switch

Schrijf het programma van Opdracht Selectie 5 nog een keer, maar maak nu ge-

bruik van de switch ... case-structuur.

Januari Wintermaand

Februari Sprokkelmaand

Maart Lentemaand

April Grasmaand

Mei Bloeimaand

Juni Zomermaand

Juli Hooimaand

Augustus Oogstmaand

September Herfstmaand

Oktober Wijnmaand

November Slachtmaand

December Sneeuwmaand

Tabel 4: Elke maand een missie
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Hoofdstuk 6
Herhaling

Wat is een herhaling?

Eén van de basispatronen in programmeren is de herhaling. Iedere program-

meertaal kent de mogelijkheid om opdrachten te herhalen. Door een opdracht te 

herhalen is het niet nodig om dezelfde opdracht tien, twintig of duizend keer te 

programmeren. We kunnen beter één regel programmeren en deze tien, twintig of 

duizend keer herhalen. Als er namelijk iets gewijzigd moet worden aan deze regel 

dan moeten we in het eerste geval misschien wel duizend keer dezelfde wijziging 

doorvoeren. In het tweede geval hoeven we maar één wijziging door te voeren.

De volgende code illustreert dit: aan een multiLine TextBox (waarin meerdere tekst-

regels passen: multiLine = true) wordt steeds een regel toegevoegd. De code voor 

een nieuwe regel is "\r\n".

� Voorbeeld Strafregels schrijven

Jantje, die pruimen stal, moet de volgende regel dertig keer opschrijven:

"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel."

Oplossing1: Gewoon opschrijven:
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 
"Ik mag nooit meer pruimen stelen, ook al zijn er nog zo veel." + "\r\n";
txbStrafwerk.Text = txbStrafwerk.Text + 


