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Programmeren
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Programmeertalen
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◉ Een programmeertaal is een formele taal waarin de opdrachten die een computer 
moet uitvoeren, worden geschreven. Deze taal heeft een andere syntaxis en 
grammatica dan natuurlijke talen.

◉ Enkele voorbeelden: 
Java
Visual Basic
C++
Javascript
…



C#
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◉ We kiezen voor C Sharp, afkorting: C#, wordt gezien als een verbeterde
versie van een oudere programmeertaal, C++, die zelf weer als verbetering
werd gezien van de nog oudere taal C

◉ Waarom?
○ behoort samen met Java en Javascript tot de top-5 populairste programmeertalen
○ moderne object-georiënteerde taal met veel mogelijkheden
○ veelzijdig en toch relatief makkelijk om te leren; ideaal voor beginnende

programmeurs
○ support van grote spelers als Microsoft of game engines als Unity
○ lijkt goed op andere talen als Java of C++; de overstap is makkelijk
○ performant en veilig (tegen geheugenlekken bv.)



Frameworks
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◉ Een framework is een bundel vooraf geschreven code waarop je kan voortbouwen. 
Het zou niet handig zijn als je bij elk programma opnieuw knoppen, dialoogvensters, 
scrollbars enz... zelf vanaf nul moet programmeren!

◉ Frameworks bestaan in veel gebieden: 
game programming: Unity3D, Unreal, ...
web & mobile apps: Ionic, Phonegap, React, Angular, ...
3D programming: ThreeJS, Babylon, ...
…

◉ In deze cursus kiezen we voor het .NET Framework: het is weliswaar voornamelijk 
gericht op Windows apps, maar ook op mobiele (Android bv) of cloud toepassingen. 
Het werkt bovendien naadloos samen met C#.



.NET Framework verouderd



Fasen van een programma
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◉ Een programma is een opeenvolging van instructies die in een bepaalde volgorde worden
uitgevoerd. De verschillende fasen van een programma:

1. CODE SCHRIJVEN

2. CIL-CODE

3. Native code

00100101
10110101
01101101
11111111
0011010

1. programma schrijven, bv. in C#
2. code compileren: code wordt omgezet naar

platform-onafhankelijke Common 
Intermediate Language (CIL) bytecode, wat
resulteert in een PE-file (Portable Executable)

3. code uitvoeren: de .NET Common Language 
Runtime (CLR) vertaalt tijdens de uitvoering 
de bytecode in platform-specifieke machine-
instructies

compiler

CLR
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Soorten fouten
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◉ In elke fase van het programma kunnen fouten optreden:

1. syntax error: je code bevat een fout tegen de vormregels van de programmeertaal, 
bv. puntkomma of haakje vergeten

2. build error: je code is correct geschreven, maar tijdens het builden loopt iets fout, bv. 
een bibliotheek wordt niet gevonden

3. runtime error: je code compileert netjes, maar tijdens het uitvoeren loopt je 
programma vast, bv. een onverwachte deling door nul, geheugenfout, bestand wordt 
niet gevonden enz...

4. logical error: je programma loopt niet vast, maar doet niet wat je verwacht, bv. de 
output is verkeerd of een knop werkt niet



Procedureel vs. object georiënteerd
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◉ In relatief kleine programma's kan je alle instructies onder elkaar in één programmabestand 
schrijven. De logica (algoritmen) en gegevens (data) zitten verweven in dezelfde blok code. 
Dit heet procedureel programmeren: er is enkel aandacht voor wat het programma moet 
doen, niet over hoe de code georganiseerd wordt. 

voorbeeld: in een kleine kruidenierswinkel doet dezelfde persoon de kassa, bediening van fruit-
en vleeswaren, aanvullen van rekken én de boekhouding; alle logica zit op één plaats

voorbeeld: een simpel spel als een online sudoku schrijf je in een paar honderd regels; het is dan 
niet echt nodig je code te organiseren in bv. herbruikbare modules



Procedureel vs. object georiënteerd
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◉ Naarmate het programma groeit, wordt de code onoverzichtelijk en groeit de behoefte aan 
groepering en organisatie in min of meer zelfstandige blokken code. Dit heet object 
georïenteerd programmeren.

voorbeeld: in een supermarkt hoeft de slagerij niet te weten hoe de fruitafdeling werkt of hoe 
een kassa bediend wordt, en hoeft een kassier niet te weten hoe de stock of boekhouding in 
elkaar zit; ieder heeft zijn taak, communiceert het hoogstnodige met de ander, en desondanks 
loopt alles gesmeerd

voorbeeld: een complexe multiplayer shooting game bestaat uit miljoenen regels; het 
programma wordt dan opgedeeld in onafhankelijke modules met elk een eigen 
verantwoordelijkheid (player, monster, wapen, graphics rendering, scoretelling, netwerk...)
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Opgaves – Redeneren



Opgaves – redeneren 
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Denkvraag 1 

Hieronder staan enkele instructies om het salaris van een medewerker te berekenen:

1. Bepaal het aantal gewerkte uren.
2. Bereken het salaris.
3. Druk de salarisstrook af.
4. Verminder het salaris met de aftrek voor ziekteverzuim.

Wat loopt hier fout?



Opgaves – redeneren 
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Denkvraag 2 

De volgende instructie staat vermeld op een bord bij een achtbaan:

• Maak alleen gebruik van deze achtbaan als u ouder bent dan 8 of jonger dan 70!

Waar ligt hier de fout?



Opgaves – redeneren 
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Denkvraag 3 

Bedenk een oplossing voor volgend probleem:

Je krijgt een enorme stapel papier met 10000 getallen erop, in een willekeurige volgorde. 
Beschrijf hoe je de stapel zou doorzoeken om het grootste getal te vinden. 

Let erop dat het proces helder is en geen dubbelzinnige uitleg bevat. Wijs aan waar je 
selectie en herhaling gebruikt in je proces.



Opgaves – redeneren 
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Denkvraag 4 

Bedenk een oplossing voor volgend probleem:

Je krijgt een enorme stapel papier met 10000 getallen erop, in een willekeurige volgorde. 
Probeer twee verschillende manieren (algoritmen te vinden) om de stapel te sorteren. 

Let erop dat het proces helder is en geen dubbelzinnige uitleg bevat. Wijs aan waar je 
selectie en herhaling gebruikt in je proces.
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Visual Studio IDE



Integrated Development Environment
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IDE staat voor Integrated Development Environment, d.i. een omgeving waarin je 
programma's ontwikkelt. Typische features: 

◉ werken met solutions & projecten
◉ code schrijven: code editor, code hints, automatische layout, object browser...
◉ interfaces (vensters, knoppen, menu's...) bouwen met de designer
◉ programma's builden en runnen, eventueel simulators (bv. mobiele devices)
◉ tools om te debuggen (foutopsporing), 
◉ testen: unit tests, performantie metingen, analyse geheugengebruik...
◉ samenwerking: versiebeheer, code review, live sharing...
◉ distributie: cloud integratie, publicatie op het web...
◉ ...



Visual Studio IDE
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Voor dit vak werken we met de Visual Studio IDE. Je hebt de keuze uit een aantal verschillende 
standaardomgevingen, bv. voor websites, javascript webtoepassingen, windows desktop 
toepassingen, apps, cloud toepassingen... Afhankelijk van je keuze worden tools, omgeving 
enz... aangepast aan jouw specifieke ontwikkelingsbehoeften.

Daarnaast kan je in Visual Studio ook werken met verschillende programmeertalen (en zelfs 
meerdere tegelijk in één project): Javascript, Python, C++, Visual Basic, R, F#, C#...

Tenslotte kan je er ook voor kiezen een aantal bijkomende individuele componenten te 
installeren.

Ø kies de juiste opties tijdens installatie!
Ø als je je toch vergist: je kan de opties op elk moment nog aanpassen

Download de gratis Community versie op: https://visualstudio.microsoft.com/free-developer-offers/

https://visualstudio.microsoft.com/free-developer-offers/


Installatie IDE
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👉



Installatie IDE
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👉



21

Projects en solutions



Projects en solutions
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Een project in Visual Studio is een 
verzameling bestanden die bij één 
programma behoren (codebestanden, 
afbeeldingen, configuratiebestanden...)

Een solution is een verzameling projecten
die om één of andere reden logisch bij 
elkaar horen. 

solution venster

projecten

projectbestanden



Nieuw project
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Kies File > New > Project...

Er zijn heel veel app types: je 
filtert best alvast op taal (C#) 
en platform (Windows)

selecteer "C#"

selecteer "Windows"



Nieuw project
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Kies vervolgens een naam en 
een locatie voor je project

kies een naam kies een locatie

solution wordt automatisch 
aangemaakt



Project types: console en WPF apps
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typische console app typische WPF app

In dit vak beperken we ons tot twee soorten apps: 

1. console app: programma uitgevoerd in een simpel command-prompt venster
2. WPF app (Windows Presentation Foundation) : een typisch Windows programma in een 

venster met menu’s, knoppen, dialoogvensters, scrollbars…
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Console apps



Console App – nieuw project
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Een eerste type apps die we 
zullen schrijven zijn Console 
Apps (Command prompt).

Er bestaan twee versies: de 
oudere Windows-specifieke 
.NET Core en de meer 
universele .NET Framework. 

We kiezen voor de .NET 
Framework versie.

zoek op "Console"

kies Console App 
(.NET Framework)



Console App – IDE

28

2. C# code editor

solution explorer
(programmabestanden)

3. output window
(berichten en fouten)



Console App – programma schrijven
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class Program {
static void Main(string[] args) {

Console.WriteLine("Hallo Wereld!");
Console.Write("Hoe heet je: ");
string naam = Console.ReadLine();
Console.Write("Aangename kennismaking, ");
Console.WriteLine(naam);
Console.WriteLine("druk een toets om verder te gaan...");
Console.ReadLine();

}
}

Programmacode: Write(): schrijf en blijf op het 
einde van de regel

WriteLine(): schrijf en ga naar 
volgende regel

Read(): lees invoer van de 
gebruiker en blijf op het einde van 
de regel

ReadLine(): lees invoer van de 
gebruiker en ga naar de volgende 
regel

dit is een (tekst-) variabele, waarmee je een waarde kan opslaan, en 
later weer oproepen (meer over variabelen zie later hoofdstuk)



Console App – uitvoeren
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druk op Start of F5 om je programma te starten
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WPF apps



WPF App – nieuw project
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Een tweede type apps zijn WPF 
Apps (Windows vensters).

WPF staat voor Windows 
Presentation Foundation, en is 
de meer universele opvolger 
van de oudere Windows Forms. 

We kiezen ook hier voor de 
.NET Framework versie.

zoek op "WPF"

kies WPF App 
(.NET Framework)



WPF App – IDE
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C# code editor

solution explorer
(programmabestanden)

output window
(berichten en fouten)

toolbox met 
Windows 
componenten

XAML interface designer

XAML code editor

properties window



WPF App – interface bouwen
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1. sleep controls van de 
toolbox op de 
designer (hier: 
TextBox, Label en 
Button)

2. pas eigenschappen 
(kleuren, teksten…) 
aan in het properties 
venster of 
rechtstreeks in de 
XAML code

sleep hierheen



WPF App – interactie (“events”) toevoegen
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3. geef elke control die 
je in je programma 
wil gebruiken een 
naam (hier: 
txtNaam, lblHello 
en btnOk)

4. dubbelklik op de 
button om een click 
event toe te voegen

5. vul de code in voor 
het click event



WPF App – code behind
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Een WPF venster bestaat altijd uit twee bestanden: 

◉ XAML: HTML-achtige code voor de opbouw 
van het venster (extensie .xaml)

◉ code-behind: C# code die de events van het 
venster afhandelt (extensie .xaml.cs)

private void btnOk_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
lblHello.Content = "Hallo " + txtNaam.Text;

}

namen van controls properties

“toewijzing” “operator” (optelling)



WPF App – uitvoeren
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druk op Start of F5 om je programma te starten
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Keyboard shortcuts



Keyboard Shortcuts
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SHORTCUT BETEKENIS

Ctrl-K+D Document format

Ctrl-K+C, Ctrl-K+U, Comment, Uncomment geselecteerd blok

Ctrl-F4 sluit actieve tab

Ctrl-Tab wisselen van tab

F5 programma starten

F7 open code behind (=code achter design view)

Ctrl-Alt-=, Ctrl-Alt-- zoom design view in / uit

… (vul aan)

Enkele Visual Studio shortcuts die je zou moeten kennen / gebruiken:



Keyboard Shortcuts
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SHORTCUT BETEKENIS

Shift - ↑ ↓ selectie per regel

Shift - ← → selectie per karakter

Shift-Ctrl - → selectie per woord

Shift-End - → selectie hele regel

Tab, Shift-Tab indent rechts, indent links van geselecteerde regels

Home, End ga naar het begin/einde van de regel

Ctrl-Home, Ctrl-End ga naar het begin/einde van de pagina

… (vul aan)

Enkele algemene tekstnavigatie shortcuts die je zou moeten kennen / gebruiken:
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Opgaves – Console apps



Opgaves – Console app
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Opgave ConsoleHello

Bouw de voorbeeld console app na eerder uit deze presentatie

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒



Opgaves – Console app
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Opgave ConsoleGedicht

Maak een console app die een gedicht regel per regel toont, waarbij je telkens op een toets moet
drukken om de volgende regel te krijgen.

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒



Opgaves – Console app
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Opgave ConsoleAsciiArt

Maak een Console app die dit weergeeft:

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒



Opgaves – Console app
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Opgave ConsoleGreenHouse

Maak een console app die voor een restaurant grootte, basis en soort inleest, en de bestelling 
weergeeft.

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒
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Opgaves – WPF apps



Opgaves – WPF
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Opgave WpfHelloWorld

Bouw de voorbeeld WPF app na eerder uit deze 
presentatie

Uitbreiding:
1. voeg een reset knop toe die de tekst van het 

label weer herstelt en het tekstveld wist

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒



Opgaves – WPF
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Opgave WpfChat

Maak een chattoepassing waarmee je naam en bericht kunt 
toevoegen aan een chatvenster; daarna moeten naam en 
bericht weer gewist worden.

Tips / uitbreidingen:
1. gebruik TextBox voor naam en bericht; gebruik 

TextBlock voor het chatvenster
2. in WPF gebruik je Environment.NewLine om een 

“enter” toe te voegen aan tekst
3. om vette tekst toe te voegen aan een TextBlock zie 

bv. deze uitleg
4. voorzie ook wat Padding (= afstand tussen rand en 

inhoud) voor de TextBlock
5. vervang vuile woorden door sterretjes; gebruik de 

String.Replace methode (voorbeelden hier)

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒

https://stackoverflow.com/questions/5263055/formatting-text-in-a-textblock/5263094
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.string.replace?view=netframework-4.8
https://csharp-station.com/how-to-search-replace-strings-with-c/


Opgaves – WPF
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Opgave WpfSlider

Maak een WPF app met een slider en een label die de 
slider waarde toont. 

Tips / uitbreidingen:
1. Stel via het properties venster de 

minimumwaarde in op 0 en de maximum waarde 
op 100

2. Stel de slider zo in dat enkel sprongen per 5 
mogelijk zijn. Stel daarvoor rechtstreeks in de 
XAML code volgende kenmerken in:

○ IsSnapToTickEnabled="True“
○ TickFrequency="1"

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒



Opgaves – WPF
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Opgave WpfPizza

Bouw een pizza keuze WPF app: bij de keuze van een 
pizza moeten foto en beschrijving getoond worden.

Tips / uitbreidingen:

1. gebruik Label (voor de titel), een TextBlock, 
drie RadioButtons en een Image control

2. geef de radiobuttons dezelfde GroupName 
waarde zodat maximaal één tegelijk aan staat

3. voeg drie pizza afbeeldingen toe aan je project 
door ze in je projectfolder te slepen 

4. stel bij het klikken op een radiobutton de juiste 
tekst en afbeelding in (voor het instellen van de 
afbeelding: gebruik de Source property)

niveau: 😎😎😎😎 duur: 🕒🕒🕒🕒

https://www.dominos.be/nl/menu
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.controls.image.source?view=netframework-4.8

