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Hoofdstuk I.  Object-georiënteerd programmeren in VB.NET 

In elke object georiënteerde taal vormen klassen de belangrijkste onderdelen. Aangezien alle 

code in klassen wordt geschreven, hebben we er onbewust al mee gewerkt, maar wat is nu 

eigenlijk een klasse? 

1.  Object-Oriented Programming Languages 

Object georiënteerd programmeren wil zeggen dat alle code in klassen geplaatst wordt. Ieder 

object is een afspiegeling van hetzij een fysiek ding uit de werkelijkheid, hetzij een concept 

dat gangbaar is in die werkelijkheid. Een object is een combinatie van data en van methoden. 

Een klasse kan worden beschouwd als een sjabloon voor de aanmaak van objecten. Een 

object is in dit geval een instantie van een klasse. 

Bij de analyse voor een nieuw programma zal de programmeur in VB.NET het probleem dus 

proberen op te lossen door het op te delen in objecten (subgroepen). Alle voorwerpen en 

begrippen die in het probleem voorkomen, worden in overweging genomen om als object in 

het plan op te nemen. De nadruk wordt dan ook gelegd op de verantwoordelijkheid van elk 

object. Ieder object heeft een duidelijk afgebakende, meestal beperkte verantwoordelijkheid 

voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten in het systeem. Het object moet er bovendien 

voor zorgen dat het correcte data opslaat en dat het op de juiste manier met andere objecten 

communiceert. 

Voorbeeld: 

Indien een programmeur een programma wenst te ontwikkelen om plus- en 

minbewegingen op een bankrekening te registreren dan zijn het nummer van de 

bankrekening en het saldo op deze rekening als gegevenselementen (attributen) zeker 

van nut. Mogelijke handelingen (methods) die men moet kunnen uitvoeren zijn: een 

rekening openen, een bepaald bedrag storten op de rekening, het saldo van de rekening 

opvragen, een bepaald bedrag opnemen, ... 

 

Zowel de opgesomde gegevens als de handelingen worden nu in één object opgenomen. 

Objecten zijn dus instanties van een klasse en een klasse is eigenlijk een “plattegrond” voor 

wat later objecten zullen worden. De implementatiedetails van een klasse zijn voor rekening 

van de ontwerper van de klasse, niet voor de gebruiker van de klasse. Deze vorm van 

abstractie laat toe dat de gebruiker van een klasse met objecten kan werken zonder de 

implementatiedetails van de klasse te kennen. 

Voorbeeld: 

De gebruiker van de bankrekening hoeft niet te weten in welk soort variabele het saldo 

van de rekening bewaard wordt. 

 

De gegevens die een object nodig heeft, zitten opgeslagen in het object zelf. Deze gegevens 

kunnen  bewerkt worden door methoden, die ook deel uitmaken van het object. Door dit 

principe van encapsulation (gegevens en methoden zitten “vermengd” in een object) kan de 

ontwerper van een klasse zelf bepalen welke methoden de gegevens van een object kunnen 

aanspreken. 

De data van het object zit verborgen in het object. Hoe het object de gegevens bijhoudt, wordt 

volledig afgeschermd van de buitenwereld. Dat komt erop neer dat externe objecten geen 

toegang hebben tot de implementatiedetails. Ze hebben alleen toegang tot de publieke 
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interface. Via die interface kunnen ze de interne functionaliteit aanspreken. Dit basisprincipe 

van object georiënteerd programmeren staat bekend onder de term information hiding. 

 

2.  De definitie van een klasse 

Een klasse bevat zowel data (member-gegevens of member-variabelen) als methoden 

(member-methoden). 

Omwille van het principe van information hiding zijn member-gegevens automatisch als 

private binnen de klasse gedefinieerd. Dit betekent dat deze gegevens enkel door 

methoden die tot de klasse behoren kunnen gebruikt worden. Om dit te benadrukken kan men 

het sleutelwoord private voor de declaratie zetten. Indien men een member-gegeven 

toegankelijk wil maken vanuit andere klassen dan kan dit gebeuren door het als public te 

declareren. Voor wat betreft methoden moet worden nagekeken in hoeverre deze methoden 

enkel aanroepbaar worden gesteld voor methoden binnen de klasse. Als dit het geval is 

worden deze methoden als private gedefinieerd. Indien een methode echter ook 

toegankelijk moet zijn vanuit andere klassen dan zal deze methode als public worden 

aangeduid. 

Bij de bouw van een klasse moet dus steeds worden gezocht naar enerzijds de gegevens die de 

klasse typeren en anderzijds naar de methoden die op de klasse inwerken. Zowel bij gegevens 

als bij methoden moet daarna worden beslist of deze gegevens ofwel private ofwel 

public zullen worden gedeclareerd. 

In volgend voorbeeld wordt de klasse BankRekening ontwikkeld. Voor deze klasse is enkel 

het saldo van de bankrekening als gegevenselement van belang. Laat ons veronderstellen dat 

op een bankrekening volgende methoden van toepassing zijn: 

• het storten van een geldsom (StortGeld); 

• het afhalen van een geldsom (HaalGeldAf); 

• het opvragen van het saldo (GeefSaldo). 

Het gegevenselement saldo blijft enkel toegankelijk voor methoden binnen de klasse. De 

methoden daarentegen werden als public gedeclareerd waardoor deze methoden vanuit 

andere klassen kunnen worden opgeroepen. 

Het schema voor de klasse BankRekening wordt door middel van een klassediagram uit de 

Unified Modeling Language (UML) voorgesteld in Figuur 1. 

Deze figuur bestaat uit drie delen: 

• de naam van de klasse (BankRekening) 

• de lijst van gegevenselementen (saldo) 

• de lijst van methoden (StortGeld, HaalGeldAf, GeefSaldo) 

Een minteken voor de naam van een gegevenselement of voor de naam van een methode 

verwijst steeds naar een private element, een plusteken daarentegen verwijst naar een 

public element. 

Bij elke methode wordt tevens het type van de returnwaarde vermeld. Het type void duidt 

aan dat er geen returnwaarde is. De methode GeefSaldo levert evenwel een waarde van het 

type decimal terug aan de oproepende methode. 
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In VB.NET heeft een klasse ook een visibiliteit, die men aanduidt door voor het sleutelwoord 

class één van volgende sleutelwoorden (accessmodifiers) te schrijven: 

• Public: deze klasse is overal toegankelijk, ook buiten de assembly1 waarin ze 

gedefinieerd is; 

• Friend: deze klasse is enkel toegankelijk in de assembly waar deze gedefinieerd is2. 

In volgend programma wordt de klasse BankRekening gedefinieerd zoals voorgesteld in 

Figuur 1. Let er op dat de methode StortGeld een parameter saldo heeft. Er is geen conflict 

met de membervariabele saldo. In methodes zoekt de compiler immers eerst in lokale 

variabelen en parameters naar een naam voordat er wordt gezocht in member-gegevens. Bij 

een verwijzing naar een member-gegeven met dezelfde naam als een parameter, moet de 

syntaxis Me.naam worden gebruikt. Me is een speciale variabele die beschikbaar is binnen 

alle member-methoden en verwijst altijd naar de huidige instantie. 

Public Class BankRekening 

    Private _saldo As Decimal = 0 

    Public Sub StortGeld(saldo As Decimal) 

        Me._saldo = Me._saldo + saldo 

    End Sub 

    Public Sub HaalGeldAf(waarde As Decimal) 

        _saldo = _saldo – waarde 

    End Sub 

    Public Function GeefSaldo() As Decimal 

        Return _saldo 

    End Function 

End Class 

In VB.NET is het mogelijk om de definitie van een klasse over meerdere bestanden te 

spreiden.  Dit is bijvoorbeeld handig als men met meerdere personen wil werken aan de 

programmatie van de klasse. 

Vóór het sleutelwoord Class vermelden we dan het kenwoord Partial in elke file die een 

                                                 
1Zie bijvoorbeeld cursus “NET: inleiding” voor meer uitleg over .NET assemblies 

2In VB.NET kan een assembly A een andere assembly B toegang verlenen tot Friend klassen die in A 

gedefinieerd zijn.  Men zegt dan dat A en B friend assemblies zijn.  Meer uitleg hierover is te vinden in de 

VB.NET programmer's reference bij het onderwerp “friend asssemblies” 

 

Figuur 1. Klassendiagram van een bankrekening 
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stukje van de klassedefinitie bevat.  In Visual Studio.NET wordt dit bijvoorbeeld toegepast bij 

het definiëren van een Windows Form.  Code die Visual Studio.NET gegenereerd heeft om de 

objecten die in design view gemaakt zijn in code te creëren en de properties die in Design 

View ingesteld zijn in code in te stellen, zijn te vinden in een afzonderlijke .designer.vb file. 

Het is ook mogelijk om in een partiële klasse partiële methodes te definiëren.  In een stuk van 

de partiële klasse definiëren we de signatuur van de methode, waarbij we voor het returntype 

sleutelwoord partial noteren.  In een ander gedeelte van de partiële klasse kunnen we dan 

een implementatie van de partiële methode schrijven.  Als we geen implementatie voorzien, 

verwijdert de compiler alle oproepen van de partiële methode.  Een partiële methode mag 

geen accessmodifier hebben en moet een subroutine zijn. 

3.  Declaratie en creatie van een object 

Vooraleer een gewone variabele kan worden gebruikt moet deze variabele eerst worden 

gedeclareerd. Dit is ook het geval voor objecten. Elk object moet eerst worden gedeclareerd 

vooraleer het kan worden aangemaakt en gebruikt. De declaratie van een object ziet er uit als 

de declaratie van gelijk welke gewone variabele. Volgende instructie declareert de 

objectvariabele mijnRekening van de klasse BankRekening: 

Dim mijnRekening As BankRekening 

Het aanmaken van het object en de toewijzing aan de gedeclareerde variabele gebeurt door 

middel van de new operator zoals in volgende instructie: 

    mijnRekening = New BankRekening()  

Zoals bij gewone variabelen kunnen een declaratie en een creatie worden gecombineerd in 

één statement. Dit gebeurt dan als volgt: 

Dim mijnRekening As BankRekening = New BankRekening() 

Het object mijnRekening bestaat uit de variabele saldo en uit de methoden StortGeld, 

HaalGeldAf en GeefSaldo. 

Het aantal objecten dat kan worden gecreëerd is onbeperkt. Elk object staat evenwel volledig 

los van alle andere objecten en is ontoegankelijk voor andere objecten. Dit is het principe van 

information hiding zoals beschreven in het begin van dit hoofdstuk. 

Om een methode binnen een bestaand object op te roepen volstaat het om de naam van het 

object te schrijven gevolgd door een punt en de naam van de methode die men binnen het 

object wenst te gebruiken. Volgende instructie zal de methode GeefSaldo oproepen binnen het 

object mijnRekening: 

mijnRekening.GeefSaldo(); 

In volgend programma wordt het gebruik van de klasse BankRekening geïllustreerd middels 

het object mijnRekening: 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim mijnRekening As BankRekening = New 

BankRekening() 

        Dim waarde As String 

        Dim storting, bedrag, saldo As Decimal 

        Console.WriteLine("Storting:") 

        waarde = Console.ReadLine() 

        storting = Decimal.Parse(waarde) 

        mijnRekening.StortGeld(storting) 
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        saldo = mijnRekening.GeefSaldo() 

        Console.WriteLine("Het huidig saldo is: " & saldo) 

        Console.WriteLine("Afhaling:") 

        waarde = Console.ReadLine() 

        bedrag = Decimal.Parse(waarde) 

        mijnRekening.HaalGeldAf(bedrag) 

        saldo = mijnRekening.GeefSaldo() 

        Console.WriteLine("Het huidig saldo is: " & saldo) 

    End Sub 

End Module 

4.  Class View en Object Browser 

Om het ontwikkelen van object-georiënteerde applicaties te vergemakkelijken, kunnen we in 

 

Figuur 2. Class View 
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Visual Studio.NET gebruik maken van Class View, Object Browser en Class Diagram (zie 

volgende paragraaf). 

In Class View wordt een overzicht getoond van alle variabelen en methoden van alle klassen 

uit het project.  Om dit beeld van het project te zien, selecteren we menukeuze Class View uit 

het menu View of gebruiken we de toetscombinatie Ctrl+Shift+C. 

We krijgen dan een venster te zien zoals in Figuur 2.  In het bovenste luik van dit venster 

wordt de hiërarchische structuur van het project getoond.  De root van deze boom is de 

projectnaam (Ban in dit voorbeeld).  Daaronder staan verschillende knopen: de namespaces 

(Bank in dit voorbeeld), waaronder de verschillende klassen terug te vinden zijn (o.a. 

Bankrekening , en Module1 in dit voorbeeld).  In het onderste gedeelte van het Class View 

venster staan op hun beurt de members (variabelen, methoden en properties) van de klasse die 

in het bovenste luik geselecteerd is. 

 

Elke knoop in Class View wordt vooraf gegaan door een icoontje dat aangeeft welk soort 

knoop het is (project, namespace, klasse, interface, methode en de bijhorende access modifier, 

enz.) 

Door dubbel te klikken op een knoop in Class View, komen we terecht in de code op de plaats 

waar de definitie van de namespace, klasse, enz., die bij de knoop hoort, staat. 

Een andere manier om te weten te komen welke types in een project gebruikt worden is de 

Object Browser te gebruiken.  In de Object Browser wordt niet alleen getoond welke 

methodes etc. er zijn, maar wordt de functionaliteit van de methodes tevens kort toegelicht.  

Door menukeuze Object Browser uit het View menu te selecteren of door de toetscombinatie 

Ctrl+Alt+J in te drukken, wordt de Object Browser getoond.  Het is ook mogelijk om de 

Object Browser te tonen door in code rechts te klikken op een klassenaam, methode, enz. uit 

het .NET framework en vervolgens Go To Definition te selecteren uit het snelmenu.  (Als we 

Figuur 3. Object Browser 
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rechts klikken en Go To Definition kiezen voor een “zelfgeschreven” methode of type, komen 

we bij in de code bij de definitie van die methode (resp. type) terecht.).  In Figuur 3 wordt de 

methode ToString van de klasse Object getoond in de Object Browser.. 

 

5.  Class diagram 

Het is mogelijk om de code die klassen en de relaties tussen klassen voorstelt in Visual Studio 

te visualiseren in een class diagram of omgekeerd op basis van een class diagram code te 

laten genereren.  Dit kan door in de solution explorer op de knop “View Class Diagram” te 

klikken of door uit het snelmenu van een project of een bestand deze keuze te kiezen.  Op dat 

moment wordt een diagram vergelijkbaar met Figuur 4 getoond.  In het diagram kunnen de 

details van een klasse verborgen of getoond worden door op de “visgraat”-knop in de 

rechterbovenhoek te klikken. Als we in dit klassendiagram, dat lijkt op een UML-

klassendiagram, op een bepaald type klikken, worden onderaan in het Class Details venster de 

details (methods, properties, fields, events) van het gekozen type getoond. 

Een class diagram kan ook gebruikt worden om members toe te voegen aan een klasse: in het 

Class Details venster klikken we, nadat we eventueel de juiste knoop (Methods, 

Properties, Fields of Events) opengeklapt hebben, op een lijn waar <add 

method>, <add property>, <add field> of <add event> staat, alnaargelang we 

resp. een methode, property, membervariabele of event willen toevoegen aan de klasse.  

Daarna kunnen we indien nodig op de lijnen onder de toegevoegde lijn of via het properties 

venster nog eigenschappen (zoals static of niet, access modifier, parameters voor een 

methode) wijzigen. 

Figuur 4. Class Diagram en Class details 
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Via de toolbox kunnen we ook nieuwe klassen en andere types alsook relaties tussen types 

definiëren door de juiste symbolen van de toolbox naar het class diagram te slepen. 

6.  Het gebruik van een constructor 

Bij de creatie van een object worden alle variabelen van een object automatisch geïnitialiseerd 

met 0, false of een null waarde. Het kan echter zijn dat een variabele een andere 

beginwaarde moet hebben. Ook kan het zijn dat er bepaalde methoden bij de aanmaak van een 

object moeten worden uitgevoerd. Om dit te verwezenlijken wordt meestal gebruik gemaakt 

van een constructor methode. Een constructor methode wordt namelijk automatisch 

opgeroepen bij de creatie van een object. 

Een constructor heeft steeds de naam New. Er mogen meerdere constructors binnen een klasse 

voorkomen. De constructor zonder argumenten noemt men de defaultconstructor. Een 

constructor is een Sub en bevat dus geen return type. 

De klasse BankRekening kan dan als volgt uitgebreid worden,: 

Public Class BankRekening 

    Private _saldo As Decimal = 0 

    Private _naam As String 

    Public Sub New() 

        _naam = "onbekend" 

    End Sub  

… 

End Class 

Bovenstaande klasse kan worden gebruikt om bankrekeningen te maken waarop vervolgens 

een bedrag kan worden gestort door methode StortGeld aan te roepen.  Om de initialisatie van 

het saldo bij de creatie van het object te kunnen doorgeven kan een tweede constructor 

methode worden voorzien waarbij een startwaarde aan de constructor wordt doorgegeven. 

Dit wordt geïllustreerd in volgende klasse BankRekening: 

Public Class BankRekening 

    Private _saldo As Decimal = 0 

    Private _naam As String 

    Public Sub New() 

        _naam = "onbekend" 

    End Sub 

    Public Sub New(saldo As Decimal) 

        _naam = "onbekend" 

        _saldo = saldo 

    End Sub 

    Public Sub StortGeld(saldo As Decimal) 

        Me._saldo = Me._saldo + saldo 

    End Sub 

    Public Sub HaalGeldAf(waarde As Decimal) 

        _saldo = _saldo - waarde 

    End Sub 

    Public Function GeefSaldo() As Decimal 

        Return _saldo 

    End Function 

End Class 

Bij de creatie van een nieuw object zal de juiste constructor worden gekozen op basis van het 

aantal, het type en de volgorde van de parameters die worden doorgegeven. De parameters die 

worden doorgegeven bij de creatie van een object worden steeds tussen ronde haakjes 

geplaatst. In volgend voorbeeld wordt het saldo van mijnRekening1 door de constructor op 0 

geplaatst terwijl het saldo van mijnRekening2 wordt geïnitialiseerd met de waarde die wordt 

doorgegeven tijdens de creatie van het object (in het onderstaande voorbeeld is dit 5000). 
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Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim saldo As Decimal 

        Dim mijnRekening1 As BankRekening = New BankRekening 

        saldo = mijnRekening1.GeefSaldo() 

        Console.WriteLine("Saldo rekening1 is: " & saldo) 

        Dim mijnRekening2 As BankRekening = New BankRekening(500) 

        saldo = mijnRekening2.GeefSaldo() 

        Console.WriteLine("Saldo rekening2 is: " & saldo) 

    End Sub 

End Module 

Bij het creëren van een instantie van een klasse wordt er voldoende geheugenplaats op de 

heap voorzien voor al de variabelen en methoden die in de klasse zijn gedefinieerd. De plaats 

of de referentie waar dit geheugenblok begint, wordt bewaard op de stack.  

7.  Het gebruik van een Finalizer 

We hebben gezien dat objecten gecreëerd worden met het sleutelwoord New. Op dat moment 

wordt ervoor gezorgd dat er object ruimte in het geheugen wordt toegekend . Wanneer het 

programma dit object niet meer nodig heeft, moet er een manier bestaan om deze ruimte in het 

geheugen vrij te maken, zodat er geen geheugenlekken ontstaan. 

In tegenstelling tot in C en C++ moet men dit in VB.NET niet expliciet beheren. Het .NET 

Framework voorziet een garbage collection, dat geheugen vrijmaakt wanneer het niet meer 

door het programma gebruikt wordt. 

De Finalize functie wordt opgeroepen door de garbage collector vóór het vernietigen van het 

object en het vrijmaken van de geheugenruimte. Dit impliceert dat men geen directe controle 

heeft over het moment waarop de finalizer wordt aangeroepen. Het gebruik van finalizer is 

daarom minder nuttig dan in talen zoals C++. Finalizers laten toe dat er enig opruimwerk 

wordt verricht voordat een object wordt verwijderd. In zeldzame gevallen zullen we de 

allocatie en deallocatie van andere bronnen zoals netwerkconnecties , databaseconnecties en 

bestanden expliciet moeten beheren. 

Dit kunnen we verzorgen met het declareren van een Finalizer. Er zijn echter aanzienlijke 

beperkingen en men zou er daarom niet al te veel gebruik van moeten maken. 

De uitleg over de syntax (Protected en Overrides) volgt later. Hier laten we alleen zien hoe 

een Finalizer er uit ziet 

    Protected Overrides Sub Finalize() 

        Console.WriteLine("In Finalizer") 

    End Sub 

8.  Properties 

I.8.1.  Wat zijn properties? 

Tot hiertoe was private data van klassen niet bereikbaar van buiten de klasse. Enkel de 

membermethoden konden met deze private variabelen werken. Een oplossing hiervoor zou 

het declareren van deze variabelen als Public zijn. Dit druist echter in tegen het principe 

van de information hiding en er kunnen foute gegevens ingevoerd worden. 

In VB.NET kan men member-variabelen als properties implementeren. De waarde van de 

member-variabele kan zo van buiten de klasse ingesteld en opgevraagd worden. Het grote 

verschil met het maken van publieke variabelen is dat we hier wel controle kunnen uitvoeren 

op de waarde vooraleer ze toegekend wordt aan de member-variabele. Ook bij het opvragen 
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van een member-variabele kan deze geformatteerd worden alvorens ze getoond wordt. 

I.8.1.1.  Werkwijze 

De member-variabelen van een klasse worden met een kleine letter geschreven. Zo kunnen we 

onderscheid maken met de properties, die we met een hoofdletter schrijven. Elke property 

bestaat uit een declaratie van die property en één of twee blokken – bekend onder de naam 

accessors - die het ophalen of instellen van de property afhandelen. 

Bijvoorbeeld: 

Public Class BankRekening 

    … 

    Private _naam As String 

    Public Property Naam() As String 

        Get 

            Return _naam 

        End Get 

        Set(value As String) 

            _naam = value 

        End Set 

    End Property 

    … 

Elke property kan een methode get en een methode set hebben. Met get kan men de 

waarde van de property opvragen en met set kan men met behulp van een speciale 

parameter value de waarde instellen. Het type van value is hetzelfde als het type van de 

property. In de set methode kunnen er bovendien controles uitgevoerd worden, zodat er zeker 

geen verkeerde waarden aan de member-variabelen kunnen worden toegekend . In de get 

methode kan men de presentatie van de member-variabele bepalen. 

In de klasse BankRekening kunnen we een member-variabele _naam maken en een property 

Naam. In de set accessor zorgen we er met de methode Trim() voor dat spaties voor en na de 

binnenkomende waarde verwijderd worden alvorens het toegekend wordt aan de member-

variabele naam. In de accessor get wordt de naam in hoofdletters getoond. 

Properties kunnen een get, set of beide hebben. Een property met alleen een get wordt een 

read-only property genoemd, en een property die alleen een set heeft, is een write-only 

property. Aangezien de member-variabele saldo niet zomaar gewijzigd mag worden, maken 

we er een read-only property van. De methode GeefSaldo wordt vervangen door de get 

accessor van de property Saldo. 

Public Class BankRekening 

    Private _saldo As Decimal = 0 

    Private _naam As String 

    Public Property Naam() As String 

        Get 

            Return _naam.ToUpper 

        End Get 

        Set(value As String) 

            _naam = value.Trim 

        End Set 

    End Property 

    Public ReadOnly Property Saldo() As Decimal 

        Get 



 

 - 16 - 

            Return _saldo 

        End Get 

    End Property 

    Public Sub New() 

        _naam = "onbekend" 

    End Sub 

    Public Sub New(saldo As Decimal) 

        _naam = "onbekend" 

        _saldo = saldo 

    End Sub 

    Public Sub StortGeld(saldo As Decimal) 

        Me._saldo = Me._saldo + saldo 

    End Sub 

    Public Sub HaalGeldAf(waarde As Decimal) 

        _saldo = _saldo - waarde 

    End Sub 

     

End Class 

 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim aRek As BankRekening = New BankRekening() 

        aRek.Naam = " Jos Janssens " 

        aRek.StortGeld(1000) 

        Console.WriteLine("Het saldo van {0} bedraagt {1} 

euro ", aRek.Naam, aRek.Saldo) 

    End Sub 

End Module 

Als output krijgen we: 

Het saldo van JOS JANSSENS bedraagt 1000 euro 

In VB.NET is het mogelijk om de getter en setter van een property een andere visibiliteit te 

geven. In praktijk is de getter vaak public, terwijl de setter private gedeclareerd wordt: 

Public Property Saldo() As Decimal 

        Get 

            Return _saldo 

        End Get 

        Protected Set(value As Decimal) 

            _saldo = value 

        End Set 

End Property 

In voorgaand fragment kan men property Saldo ook buiten de klasse opvragen (get heeft 

public visibiliteit), terwijl de waarde van Saldo enkel ingevuld kan worden in de klasse 

waar Saldo gedefinieerd is of in subklassen (set heeft protected visibiliteit). 

I.8.1.2.  Auto implemented properties 

Een property wordt vaak gebruikt om de waarde van een membervariabele te kunnen 

opvragen of wijzigen.  Als in het get-blok van een property enkel de waarde van de 

membervariabele geretourneerd wordt, en als in het set-blok de doorgegeven value zonder 

meer toegekend wordt aan de membervariabele, kan men dit korter noteren door gebruik te 
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maken van een auto implemented property.  Hierbij definieert men geen (expliciete) 

membervariabele voor de property. De membervariabele wordt echter wel achter de schermen 

gemaakt: _PropertyNaam. De definitie van property Saldo uit voorgaand codefragment kan 

op deze manier herschreven worden als volgt: 

    Public ReadOnly Property Saldo As Decimal = 0 

    Public Sub New(saldo As Decimal) 

        _naam = "onbekend" 

        Me._Saldo = saldo   'automatisch gedefinieerd 

    End Sub 

    Public Sub StortGeld(saldo As Decimal) 

        Me._saldo = Me._saldo + saldo 

    End Sub 

In de constructor kunnen we de property initialiseren. In andere methodes kunnen we gebruik 

maken van het backing field _saldo. De ontwikkelaar die met de klasse BankRekening werkt, 

merkt niet dat Saldo als een auto implemented property gedefinieerd is. 

I.8.1.3.  Object initializers 

In VB.NET kunnen we bij de creatie van een object meteen al waarden toekennen aan 

properties als in de klasse geen constructor gedefinieerd is. Met behulp van het keyword with 

sommen we tussen accolades op welke properties bij creatie van het nieuwe object welke 

waarde moeten krijgen. De volgorde waarin we de properties en hun bijhorende waarde 

opsommen is onbelangrijk. Meerdere name-value paren scheiden we met een komma. 

Stel dat in de klassedefinitie van BankRekening geen constructor zou staan.  Dan zouden we 

een  nieuwe bankrekening voor Joske kunnen maken als volgt: 

Dim aRek As New BankRekening With {.Naam = "Joske”} 

9.  Shared 

Wat in C# of Java static wordt genoemd is in VB.NET shared. Een variabele die als shared 

gedefinieerd is in een klasse wordt gedeeld door alle objecten van die klasse. Een static class 

(zie C#) bestaat niet in VB.NET. Om de compatibiliteit met de klassieke VB te behouden, 

heet dit in VB.NET een Module. 

De methode Main staat in een module.  Main is de methode waarmee een applicatie begint. 

Zij dient dus ten allen tijde aangemaakt te worden, zonder dat er een instantie van een klasse 

gecreëerd dient te worden. Het sleutelwoord Module zorgt hiervoor. Een shared veld of 

methode kan men aanroepen door de naam van de klasse, gevolgd door een punt en de naam 

van de methode of de naam van de member-variabele. 

I.9.1.  Shared velden 

Soms wil men member-gegevens niet aan een bepaald object binden, maar aan de klasse zelf. 

Wanneer men bijvoorbeeld het aantal instanties van een klasse wil tellen, zal dit moeten 

gebeuren via een shared member-gegeven, zoals in volgend voorbeeld. 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Console.WriteLine(MijnKlasse.InstantieTeller) 

        Dim mk As MijnKlasse = New MijnKlasse 

        Console.WriteLine(MijnKlasse.InstantieTeller) 
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        Dim mk2 As MijnKlasse = New MijnKlasse 

        Console.WriteLine(MijnKlasse.InstantieTeller) 

    End Sub 

 

End Module 

Class MijnKlasse 

    Public Shared InstantieTeller As Integer = 0 

    Public Sub New() 

        InstantieTeller += 1 

    End Sub 

End Class 

De output is hier 0, 1 en 2. In tegenstelling tot in C++ kan een static member-gegeven niet via 

een instantie opgeroepen worden. Dit kan enkel via de naam van de klasse. 

I.9.2.  Shared properties 

Het vorige voorbeeld druist in tegen het information hiding principe, aangezien instantieTeller 

public gedeclareerd staat. We kunnen dit verbeteren door voor instantieTeller een shared 

property te maken. Dit levert na aanpassing van het vorige voorbeeld de volgende code op: 

Class MijnKlasse 

    Public Shared _instantieTeller As Integer = 0 

    Public Shared ReadOnly Property InstantieTeller As 

Integer 

        Get 

            Return _instantieTeller 

        End Get 

    End Property 

    Public Sub New() 

        _instantieTeller += 1 

    End Sub 

End Class 

I.9.3.  Shared member-functies 

Een Shared member functie heeft als belangrijkste kenmerk dat ze alleen gebruik mag maken 

van Shared velden of Shared properties 

I.9.4.  Static constructors 

Een static constructor wordt aangeroepen voordat de eerste instantie van een object wordt 

aangemaakt. Dit is nuttig wanneer er een eenmalige initialisatie dient te worden verricht. Een 

static constructor kan geen parameters hebben en heeft ook geen access-modifier. 

Bijvoorbeeld: 

Class MijnKlasse 

    Public Shared _instantieTeller As Integer = 0 

    Public Shared ReadOnly Property InstantieTeller As Integer 

        Get 

            Return _instantieTeller 

        End Get 

    End Property 

    Shared Sub New() 
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        Console.WriteLine("Dit wordt uitgevoerd voordat de 

eerste instantie wordt gemaakt") 

    End Sub 

    Public Sub New() 

        _instantieTeller += 1 

    End Sub 

End Class 

 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Console.WriteLine(MijnKlasse.InstantieTeller) 

        Dim mk As MijnKlasse = New MijnKlasse 

        Console.WriteLine(MijnKlasse.InstantieTeller) 

        Dim mk2 As MijnKlasse = New MijnKlasse 

        Console.WriteLine(MijnKlasse.InstantieTeller) 

    End Sub 

End Module 

Dit levert als output: 

Dit wordt uitgevoerd voordat de eerste instantie wordt 

gemaakt  

0 

1 

2 

I.9.5.  “Static” klassen 

In VB.NET kan men een static klasse definiëren door gebruik te maken van een Module. Een 

alternatief is een gewone klasse die alleen shared velden en methodes zal bevatten (zie vorige 

paragrafen).  Er kunnen dus ook geen instanties gemaakt worden van een Module en 

bijgevolg kan een Module niet gebruikt worden als declaratietype.  Verder is een Module per 

definitie NotInheritable, wat betekent dat er geen subklassen afgeleid kunnen worden van een 

Module.  Het definiëren van een Module lijkt heel erg op het definiëren van een klasse die 

enkel Shared methodes en velden bevat en een private constructor heeft. 

I.9.6.  Extension methods 

Extension methods bieden de mogelijkheid de functionaliteit van een type uit te breiden 

zonder het type te wijzigen.  Bij het oproepen lijkt het alsof het een “gewone” methode van 

een klasse is.  In het type van het object waarop we de extension method toepassen, vinden we 

de extension method echter niet terug.  Een extension method wordt namelijk gedefinieerd 

Sub of Function in een Module met het attribuut <Extension()>.  De eerste parameger stelt het 

object voor waarop de methode toegepast kan worden.  

In volgende klassedefinitie definiëren we op deze manier een extension method 

BeginMetHoofdLetter: 

Imports System.Runtime.CompilerServices 

 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim naam As String = "cevora" 

        Console.WriteLine(naam.BeginMetHoofdLetter()) 

    End Sub 
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End Module 

Module MijnExtensionMethods 

    <Extension()> 

    Public Function BeginMetHoofdLetter(s As String) As String 

     Return s.Substring(0, 1).ToUpper() + s.Substring(1, s.Length - 1) 

    End Function 

End Module 

Alhoewel deze methode niet gedefinieerd is in de klasse String, kunnen we ze toch 

gebruiken alsof dat wel zo is: 

10.  Constanten 

Bij een waarde van een member-gegeven dat niet mag gewijzigd worden, dienen we het 

sleutelwoord const te gebruiken. Constante member-variabelen gedragen zich als static en 

kunnen dus aangeroepen worden via de klasse naam, in plaats van met de naam van de 

instantie. Een member-gegeven dat als constante gedefinieerd is, moet een waarde krijgen bij 

de declaratie.  Daarna mag deze waarde niet meer veranderd worden. 

Bijvoorbeeld: 

public Const getal As Integer = 22; 

11.  Readonly member-gegevens 

Readonly member-gegevens kunnen gebruikt worden indien de waarden vooraf niet bekend 

zijn. Aan readonly member-gegevens wordt in de constructor een waarde toegekend. Achteraf 

kan de waarde niet meer gewijzigd worden. Het sleutelwoord readonly bij de member-

variabele zorgt hiervoor. 

Bijvoorbeeld: 

Public Readonly getal As Integer; 

12.  Private constructors 

Wanneer een klasse enkel static member-gegevens of methodes heeft, kan het zijn dat er 

nooit een instantie van deze klasse hoeft of mag gemaakt worden. Om te voorkomen dat dit 

wel gebeurt, kan men de constructor als private declareren. 

13.  Indexers 

I.13.1.  Wat zijn indexers? 

Wanneer de klasse een container is voor objecten van andere klassen kan het interessant zijn 

om de de “containerklasse” te kunnen aanspreken alsof het een array of een lijst is, waar we 

met behulp van een index of een sleutel een object uit kunnen opvragen.  Als we bijvoorbeeld 

een object wb van de klasse Woordenboek hebben, dat als container fungeert voor vele 

objecten van de klasse Verklaring, zouden we het volgende kunnen schrijven: 

Wb("PC") = "Personal Computer" 

Dit zou een nieuw object van de klasse Verklaring aan wb toevoegen met als sleutel “PC” en 

als waarde “Personal Computer”. Of we zouden het volgende kunnen schrijven : 

Console.WriteLine(wb("PC")) 

Het resultaat zal zijn dat we “Personal Computer” op het scherm krijgen. 

Dit is mogelijk door een indexer te schrijven in de klasse Woordenboek.  Een indexer beschikt 
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net als een property over de accessors get en set voor het uitvoeren van bewerkingen. 

I.13.2.  Indexers declareren 

Een indexer wordt gedeclareerd met de naam Item en het keyword Default. Als 

returnwaarde kan hij eender welk type teruggeven. Bij een indexer is het verplicht om 

parameters mee te geven. Deze worden tussen ronde haken gezet. Merk op dat we hier de 

syntax van een Array volgen. 

Bijvoorbeeld: 

Default Public Property Item(Byval term As String) 

   Get ... End Get 

   Set ... End Set 

End Property 

Het voorbeeld met de klasse Woordenboek ziet er als volgt uit: 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

        Dim wb As Woordenboek = New Woordenboek() 

        wb.VoegVerklaringToe("pc", "personal computer") 

        wb.VoegVerklaringToe("cd", "compact disk") 

        Console.WriteLine(wb.VraagVerklaring("pc")) 

        'of met de indexers 

        wb("ROM") = "Read Only Memory" 

        wb("RAM") = "Random Access Memory" 

        Console.WriteLine(wb("cd")) 

        Console.WriteLine(wb("RAM")) 

        Console.WriteLine(wb("ROM")) 

    End Sub 

End Module 

Public Class Verklaring 

    Public Sub New(ByVal eenTerm As String, ByVal eenDefinitie As 

String) 

        Term = eenTerm 

        Definitie = eenDefinitie 

    End Sub 

    Public Property Term As String 

    Public Property Definitie As String 

End Class 

Public Class Woordenboek 

 

    Private lijst(999) As Verklaring 

    Private _teller As Integer 

 

    Public Sub New() 

        _teller = 0 

    End Sub 

 

    Public Sub VoegVerklaringToe(ByVal term As String, ByVal def As 

String) 

 

        If _teller < 1000 Then 

            Dim aVerkl As Verklaring = New Verklaring(term, def) 

            lijst(_teller) = aVerkl 

            _teller += 1 

        End If 

    End Sub 
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    Public Function VraagVerklaring(ByVal term As String) As String 

 

        Dim i As Integer = 0 

        'We willen niet dat de tweede term wordt uitgevoerd wanneer de 

eerste false is 

        While i < _teller AndAlso term.ToLower() <> 

lijst(i).Term.ToLower() 

            i = i + 1 

        End While 

        Return If(i = _teller, "Term niet gevonden", 

lijst(i).Definitie) 

    End Function 

 

    Default Public Property Item(term As String) As String 

        Get 

            Return VraagVerklaring(term) 

        End Get 

        Set(value As String) 

            VoegVerklaringToe(term, value) 

        End Set 

    End Property 

 

End Class 

Men kan een indexer ook overloaden, zodat men bijvoorbeeld zowel met integers en met 

strings als sleutel/index kan werken. Wanneer meerdere parameters gedeclareerd worden, kan 

men de klasse als een meerdimensionale array benaderen. 

14.  Operator overloading 

Bewerkingen met klassen worden tot hiertoe verwezenlijkt door methoden op te roepen. 

Soms kan dit log of onhandig zijn en zou het schrijven van bijvoorbeeld obj_C = obj_A 

+ obj_B duidelijker zijn. Met operator overloading kunnen we de operators herdefiniëren 

zodat ze gebruikt kunnen worden met klassen en structs. 

I.14.1.  Werkwijze 

Een operator kan je voor een bepaalde klasse overschrijven (overloaden) door het 

sleutelwoord operator te gebruiken, gevolgd door het operator symbool. De access-

modifier van operators is steeds public en operators worden ook steeds als shared 

gedeclareerd. Bovendien moet minstens 1 parameter een instantie zijn van de klasse waarin de 

operator wordt gedeclareerd. De parameters zijn namelijk de operanden van de operator: in 

het geval van een unaire operator is de parameter de enige operand; in het geval van een 

binaire operator, is de eerste parameter de eerste operand (die links van de operator staat bij 

het “oproepen” van de operator-methode), en de tweede parameter de tweede operand. 

Bijvoorbeeld: 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

        Dim sA As Spaarbus = New Spaarbus(50) 

        Dim sB As Spaarbus = New Spaarbus(60) 

        Dim sC As Spaarbus = sA + sB 

        Console.WriteLine("het bedrag van sC is :" & 

sC.Saldo) 

    End Sub 
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End Module 

Class Spaarbus 

 

    Public Sub New(ByVal aSaldo As Double) 

 

        Saldo = aSaldo 

    End Sub 

 

    Public Property Saldo As Double 

 

    Public Shared Operator +(ByVal s1 As Spaarbus, ByVal s2 

As Spaarbus) As Spaarbus 

 

        Return New Spaarbus(s1.Saldo + s2.Saldo) 

    End Operator 

End Class 

Het saldo van sC is 110. 

Men kan de operator overloaden met andere parameters, zodat we bijvoorbeeld ook sC = 

sA + 100; kunnen schrijven. Volgende methode dient hiervoor worden toegevoegd. 

Public Shared Operator +(Byval s1 As Spaarbus, Byval 

aBedrag As Double)As Spaarbus 

 

 Return New Spaarbus(s1.Saldo + aBedrag) 

End Operator 

Voor het schrijven van sC = 100 + sA ; zullen we de operator weer moeten overloaden: 

Public Shared Operator +(Byval aBedrag As Double, 

 Byval s1 As Spaarbus) As Spaarbus 

 Return New Spaarbus(s1.Saldo + aBedrag) 

End Operator 

I.14.2.  Aandachtspunten bij operator overloading 

Volgende aandachtspunten dienen in acht genomen te worden bij operator overloading: 

• De voorrangsregels van operatoren kunnen niet gewijzigd worden 

• De binaire operatoren blijven binair, de unaire unair 

• Het is niet mogelijk om nieuwe operatoren aan te maken 

• De betekenis van operatoren voor primitieve datatypes kan niet veranderd worden.  

1 + 2 blijft steeds 3. 

• Niet alle (oudere) .NET talen ondersteunen operator overloading. Het kan dus raadzaam 

zijn om een bijkomende methode te implementeren die dezelfde functie vervult. 

• Niet alle operatoren kunnen overschreven worden.3  Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten 

om de = te overschrijven. 

                                                 
3Zie help van Visual Studio voor een volledig overzicht van de operatoren die niet overschreven mogen worden. 
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15.  Inheritance 

I.15.1.  Inleiding 

Overerving (inheritance) is één van de belangrijkste kenmerken van object georiënteerd 

programmeren. 

Het is een vorm van software hergebruik, waarbij men de structuur van een bestaande klasse 

gebruikt en deze aanvult zodat die voldoet aan eigen doelstellingen. 

Overerving biedt de mogelijkheid om een nieuwe klasse te bouwen die is gebaseerd op de 

karakteristieken van een bestaande klasse. 

Als tussen twee klassen een relatie van het type "is-a" ("is-een") bestaat, moet men de ene 

klasse definiëren als subklasse (afgeleide klasse) van de andere klasse (de superklasse). 

Volgende voorbeelden kunnen deze relatie illustreren: 

• Een BankRekening "is-een" Rekening. 

• Een Bediende "is-een" Persoon. 

• Een LaatsteJaarsStudent "is-een" Student. 

• Een Docent "is-een" Lezer van de universitaire bibliotheek. 

Rekening, Persoon, Student en Lezer worden in dit geval aangeduid als superklassen of 

“parents" (basisklasse). Voor deze relatie wordt tevens de term generalisatie gebruikt. 

BankRekening, Bediende, LaatsteJaarsStudent en Docent zijn dan voorbeelden van 

subklassen of “children". 

Zij worden aangeduid als specialisaties. 

Volgende eigenschappen kunnen worden toegekend aan generalisaties: 

• Een subklasse erft alle attributen van de superklasse. Een subklasse kan wel attributen 

toevoegen. 

Voorbeeld: als de superklasse Persoon over een attribuut geslacht beschikt dan zal de 

subklasse Bediende ook het attribuut geslacht ter beschikking krijgen. De subklasse 

Bediende kan echter bijvoorbeeld wel over een bijkomend attribuut bureelNummer 

beschikken. 

• Een subklasse erft alle methoden van de superklasse. Een subklasse mag steeds methoden 

toevoegen. Het verwijderen van methoden door een child is echter niet toelaatbaar.  

Voorbeeld: indien de superklasse Lezer een methode LeenBoek() definieert dan is deze 

methode ook beschikbaar voor de subklasse Docent. 

• Als klasse A een superklasse is van klasse B, en klasse B is een superklasse van klasse C 

dan erft klasse B van A, klasse C erft natuurlijk ook van B maar onrechtstreeks erft klasse 

C ook van A. Deze eigenschap staat bekend onder de naam transitiviteit. 

Voorbeeld: indien Vertegenwoordiger een subklasse is van de superklasse Bediende dan 

behoort een vertegenwoordiger natuurlijk ook tot de klasse Persoon. 

Generalisatie verwijst natuurlijk naar het overervingsprincipe (inheritance). Een subklasse 

“erft" namelijk alle eigenschappen van de superklasse. 

Bij de analyse in een object georiënteerde programmeeromgeving zal de programmeur zich 

eerder  concentreren op de gemeenschappelijkheid tussen de objecten in het systeem dan op 

de specificiteit van elk object. Al wat er als gemeenschappelijk gevonden wordt, kan herleid 

worden tot de basisklassen. 
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Voorbeeld: 

We hebben de klasse Auto en Boot. Beide kunnen mensen of dingen vervoeren en zij 

kunnen zich op één of andere manier verplaatsen. Het zijn dus allen voertuigen. 

Daarom kunnen we de klasse Voertuig maken, waarin we het aantal passagiers en 

maximum snelheid kunnen stockeren alsook de methode Verplaatsen. De klasse Auto 

kunnen we afleiden van de klasse Voertuig. Elke auto is een voertuig. De variabelen 

aantalPassagiers, maxSnelheid en de methode Verplaatsen worden overgeërfd. De 

klasse Auto zal bovendien ook een motor, pk en carrosserie bezitten. Ook de klasse Boot 

kan van de basisklasse Voertuig afgeleid worden. We voegen hierbij de eigenschappen 

Aantal schroeven en Zeil toe. 

De code in de basisklasse dient slechts eenmaal te worden geschreven. Vervolgens kijkt men 

naar het soort relatie tussen objecten. We onderscheiden een “is een” en een “heeft een” 

relatie. “Is een” vertegenwoordigt een overerving. “Heeft een” implicieert een compositie. 

Een klasse bezit referenties naar andere objecten. Specifiekere en praktisch bruikbare klassen 

kunnen van deze basisklassen worden afgeleid. Zij erven dan alles wat er in de basisklasse 

staat. 

I.15.2.  Eenvoudige overerving 

Via het principe van overerving kan de programmeur in .NET een nieuwe afgeleide klasse 

ontwerpen op basis van exact één bestaande klasse. Deze nieuwe afgeleide klasse erft al de 

data en methoden van de bestaande basisklasse. Tevens kan de ontwerper nieuwe data en/of 

methoden aan deze afgeleide klasse toevoegen en/of herdefiniëren. De afgeleide klasse kan op 

haar beurt weer als basisklasse dienen voor verdere afleiding. Door de code van de basisklasse 

te hergebruiken, kan het werk van de programmeur sterk worden vereenvoudigd. 

Voorbeeld: 

Via dit principe zouden we een klasse Werknemer en een klasse Student kunnen 

definiëren die gegevens en methoden erven van de klasse Persoon. 

Tevens zouden we de klasse Werknemer kunnen aanvullen met member-gegevens zoals 

loon en werknemernummer. De klasse Student kan worden aangevuld met een 

studentennummer en een indicatie of de student op kamers woont. 

De System.Object klasse is de basisklasse voor al de klassen. Met andere woorden, 

wanneer we geen basisklasse definiëren, erft een klasse impliciet over van de 

System.Object klasse. 

De syntax om een klasse van een andere klasse te laten overerven is als volgt: 

Class AfgeleideKlasse Inherits BasisKlasse 

... 

End Class 

VB.NET ondersteunt geen multiple inheritance zoals bv. C++ 

I.15.3.  Constructor van de basisklasse oproepen 

Constructors kunnen niet worden overgeërfd. Men zal een aparte constructor moeten maken 

in de afgeleide klasse. Om de constructor van de directe basisklasse uit te voeren, kunnen we 

het sleutelwoord base gebruiken. Wanneer men de constructor van de basisklasse niet 

expliciet oproept, zal de compiler de defaultconstructor van de basisklasse oproepen vóór de 

constructor van de subklasse wordt uitgevoerd. Dit kan echter voor problemen zorgen als de 

basisklasse geen publieke default constructor heeft. Voor ons voorbeeld ziet dit er als volgt 

uit: 
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Class Persoon 

    Private _naam As String 

    Public Sub New(ByVal aNaam As String) 

        _naam = aNaam 

    End Sub 

    Public Sub ToonNaam() 

        Console.WriteLine("Deze persoon heet " & _naam) 

    End Sub 

End Class 

Class Werknemer 

    Inherits Persoon 

    Private _loon As Decimal 

    Public Sub New(ByVal aNaam As String, ByVal aLoon As 

Decimal) 

        MyBase.New(aNaam) 

        _loon = aLoon 

    End Sub 

End Class 

 

We kunnen in de klasse Werknemer niet met de variabele “_naam” werken, aangezien deze 

als private gedeclareerd staat. Om deze bereikbaar te maken in de afgeleide klassen, moet 

deze in plaats van private, protected gedeclareerd worden. Protected variabelen en 

methodes zijn alleen toegankelijk vanuit de eigen klasse en de afgeleide klassen. 

I.15.4.  Toegankelijkheid van de klasse 

Toch moeten we opletten bij het gebruik van de access-modifier protected bij 

membergegevens. 

De afgeleide klassen kunnen zo foute waarden toekennen. Het is beter om gebruik te maken 

van protected properties, zodat er nog steeds een controle kan gebeuren alvorens de waarde 

aan de variabele wordt toegekend: 

Class Persoon 

    Protected Property Naam As String 

    Public Sub New(ByVal aNaam As String) 

        Naam = aNaam 

    End Sub 

    Public Sub ToonNaam() 

        Console.WriteLine("Deze persoon heet " & Naam) 

    End Sub 

End Class 

Class Werknemer 

    Inherits Persoon 

    Private _loon As Decimal 

    Public Sub New(ByVal aNaam As String, ByVal aLoon As 

Decimal) 

        MyBase.New(aNaam) 

        _loon = aLoon 

    End Sub 

    Public Sub GeefLoon() 

        Console.WriteLine("De werknemer {0} verdient {} 
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EUR", Naam, _loon) 

    End Sub 

End Class 

16.  Polymorfisme, method overloading en method overriding 

Stel dat we een instantie creëren van de klasse Persoon en van de klasse Werknemer en we 

vragen van beiden de naam op. 

Dim p As Persoon = New Persoon("Peter") 

p.ToonNaam() 

Dim w As Werknemer = New Werknemer("Jos", 1000) 

w.ToonNaam() 

De output hiervan is 

"Deze persoon heet Peter" 

"Deze persoon heet Jos" 

Willen we de output ”Deze werknemer heet Jos” dan kunnen we in de klasseWerknemer de 

methode GeefNaam implementeren als volgt: 

Public Sub ToonNaam() 

    Console.WriteLine("Deze werknemer heet " & Naam) 

End Sub 

De output zou dan zijn 

"Deze persoon heet Peter" 

"Deze werknemer heet Jos" 

Wanneer een basisklasse en een afgeleide klasse twee methodes met dezelfde naam en 

parameters declareren, dan zal de methode van de afgeleide klasse de methode van de 

basisklasse verbergen en de compiler zal hierover ook een waarschuwingsboodschap geven. 

Wanneer een methode zowel in de basisklasse als in de subklasse voorkomt, spreken we van 

method overriding.  Het is ook mogelijk om binnen één klasse verschillende versies van een 

methode te implementeren, op voorwaarde dat de signatuur van deze methodes verschillend 

is.  Dit noemen we method overloading. 

Indien men expliciet deze methode van de basisklasse wil verbergen, kan men het 

sleutelwoord Shadows voor de methode van de afgeleide klasse zetten. Het sleutelwoord 

Shadows verandert niets aan de situatie, maar zorgt er enkel voor dat de compiler geen 

waarschuwing stuurt. 

Public Shadows Sub ToonNaam() 

    Console.WriteLine("Deze werknemer heet " & Naam) 

End Sub 

 

Alle objecten van een afgeleide klasse zijn ook objecten van de basisklasse. De omgekeerde 

bewering geldt niet. Alle werknemers zijn personen, maar niet alle personen zijn werknemers. 

We kunnen dus een variabele declareren van een basisklasse, vervolgens een instantie creëren 

van een afgeleide klasse en deze toekennen aan de variabele van de basisklasse: 

Dim p As Persoon = New Werknemer("Peter") 

p.ToonNaam() 

We zien nu volgende output: 

"Deze persoon heet Peter" 

Dat is jammer, want eigenlijk wilden we de output 
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”Deze werknemer heet Peter” 

Wanneer er in een afgeleide klasse specifiekere zaken moeten worden uitgevoerd, dan kunnen 

we de methoden of properties van de basisklasse herdefiniëren door het sleutelwoord 

Overrides voor de methode of property in de afgeleide klasse te schrijven. Dit kan echter 

enkel wanneer er bij de methode of property in de basisklasse het sleutelwoord 

Overridable staat. 

Class Persoon 

    Protected Property Naam As String 

    Public Sub New(ByVal aNaam As String) 

        Naam = aNaam 

    End Sub 

    Public Overridable Sub ToonNaam() 

        Console.WriteLine("Deze persoon heet " & Naam) 

    End Sub 

End Class 

Class Werknemer 

    Inherits Persoon 

    Private _loon As Decimal 

    Public Sub New(ByVal aNaam As String) 

        MyBase.New(aNaam) 

    End Sub 

    Public Overrides Sub ToonNaam() 

        Console.WriteLine("Deze werknemer heet " & Naam) 

    End Sub 

    Public Sub GeefLoon() 

        Console.WriteLine("De werknemer {0} verdient {} 

EUR", Naam, _loon) 

    End Sub 

End Class 

We krijgen nu als output 

"Deze persoon heet Peter" 

"Deze werknemer heet Jos" 

Overridable betekent dat de compiler bij het aanroepen van een member-methode naar 

het “echte” type van het object (en niet alleen naar het type van de verwijzing), het run-time 

type, moet kijken. Zo kan de compiler de methode aanroepen van het gecreëerde object. 

We zouden in plaats van een methode van de basisklasse te overschrijven, een aantal 

codelijnen kunnen toevoegen in de afgeleide klasse. Stel dat we volgende output op het 

scherm willen zien verschijnen: 

"Deze persoon heet Peter" 

"Deze persoon heet Jos" 

"Deze werknemer heet Jos" 

Met het sleutelwoord MyBase, dat we al bij de constructors van afgeleide klassen hebben 

gezien, kunnen we ervoor zorgen dat eerst de methode van de basisklasse wordt uitgevoerd en 

daarna de methode van de afgeleide klasse. De klasse werknemer dient op deze manier 

aangepast te worden: 

Class Werknemer: Inherits Persoon 

Public Sub New(eenNaam As String)  
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    MyBase.New(eenNaam) 

End Sub 

 

Public Overrides Sub GeefNaam() 

 

 MyBase.GeefNaam() 

 Console.WriteLine("Deze werknemer heet " & Naam) 

End Sub 

End Class 

 

De wensen van gebruikers wijzigen voortdurend. De ontwikkelde software zou dan ook 

gemakkelijk aanpasbaar moeten zijn om snel rekening te kunnen houden met nieuwe of 

gewijzigde eisen. 

Polymorfisme (polymorphism) betekent “meerdere vormen". In algemene termen wordt 

hierbij verwezen naar een entiteit (attribuut, methode, object) die een aantal verschillende 

voorstellingswijzen kan aannemen. Een bepaalde naam van een attribuut, methode of object 

kan in het geval van polymorfisme verschillende waarden of gedragingen aannemen. 

Bij method overloading kan de naam van een methode meerdere malen opnieuw worden 

gebruikt. De keuze van de methode die zal worden gebruikt dient te gebeuren op basis van de 

naam van de methode aangevuld met de lijst van parameters. De naam van de methode samen 

met de parameters worden aangeduid als de signatuur (signature) van de methode. Methodes 

worden dan onderscheiden op basis van volgende informatie: 

• de naam van de methode; 

• het aantal parameters; 

• het type van de parameters. 

De constructor is een methode die automatisch wordt opgeroepen bij de creatie van een 

object. Method overloading kan ook worden toegepast op de constructor. Dit betekent dat er 

meerdere constructors in een klasse kunnen worden gedefinieerd. Alle constructoren 

verschillen dan van elkaar op basis van de signatuur. 

Bijvoorbeeld: 

Class Persoon 

 

' default contructor (constructor zonder parameters) 

Public Sub New() 

 Naam = "onbekend" 

End Sub 

 

' constructor met parameter 

public Sub New(aNaam As String) 

 Naam = aNaam; 

End Sub 

... 

End Class 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

        ' Constructor met parameters 
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        Dim persoon1 As Persoon = New("Jos") 

        persoon1.GeefNaam() 'Jos 

        Dim persoon2 As Persoon = New() 

        persoon2.GeefNaam() 'onbekend 

    End Sub 

End Module 

Indien een methode die gedefinieerd is in een superklasse opnieuw wordt gedefinieerd in een 

subklasse dan wordt de methode uit de superklasse overschreven (overrides). In dit geval zal 

een object van een subklasse natuurlijk gebruik maken van de methode die in de subklasse is 

gedefinieerd en niet meer van de methode die in de superklasse beschikbaar is gesteld. 

Het overschrijven van methodes kan het gedrag van een object uit de subklasse beïnvloeden. 

Een object uit de subklasse krijgt op deze manier het gedrag zoals door de methode die is 

overschreven wordt gedefinieerd. Indien dan een array zou worden gecreëerd van objecten uit 

de superklasse dan kan deze array natuurlijk ook objecten bevatten uit de subklassen. Bij het 

doorlopen van de array zal de aard van het object dan bepalend zijn welke methode juist 

wordt opgeroepen. Dit is het principe van “late binding": het type van het object op het 

moment van de uitvoering bepaalt de methode die zal worden gebruikt. 

Dit idee wordt toegepast in volgend codefragment, waar een tabel zowel objecten van de 

klasse Werknemer als objecten van de klasse Persoon bevat. 

Dim persoonTabel(3) As Persoon 

persoonTabel(0) = New Persoon("Joris") 

persoonTabel(1) = New Persoon("Jos") 

persoonTabel(2) = New Werknemer("Piet") 

persoonTabel(3) = New Werknemer("Jan") 

For Each pers As Persoon In persoonTabel 

pers.ToonNaam() 

Next 

Merk op dat bij het toepassen van polymorfisme en method overloading handig gebruik 

gemaakt wordt van het feit dat we aan een variabele die gedeclareerd is als object van de 

superklasse, steeds probleemloos een object van een subklasse kunnen toewijzen. (Een object 

van een subklasse is immers (ook) een object van de superklasse.) Het type van het object dat 

gebruikt wordt om een bepaalde methode uit te voeren, bepaalt dan in welke klasse de 

methode "gezocht"moet worden. 

Merk op dat voor objecten die gedeclareerd worden als object van een superklasse, enkel de 

methodes en attributen uit de superklasse beschikbaar zijn, zelfs al verwijst zo'n object naar 

een object uit een subklasse (met meerdere methodes).  Zo is het in bovenstaand voorbeeld 

niet toegestaan om te schrijven: 

persoonTabel(2).Loon = 1500 

omdat property Loon niet gedefinieerd is in de basisklasse Persoon, zelfs al verwijst 

persoonTabel[2] naar een object van klasse Werknemer en is Loon een public property die 

gedefinieerd is in die subklasse. 

I.16.1.  MustInherit klassen en MustOverride methoden 

Een MustInherit(abstracte) klasse is zoals een “gewone" klasse een verzameling van 

methoden en attributen. In tegenstelling met een gewone klasse laat een abstracte klasse 

echter toe dat er methoden worden gedeclareerd die niet verder worden 

uitgewerkt(MustOverride). De instructies van deze methoden dienen in de subklassen 

opgenomen te worden. 
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Het is onmogelijk om van een abstracte klasse een instantie te creëren. Een abstracte klasse 

kan enkel worden gebruikt als superklasse voor de subklassen. 

Tot hiertoe hoeft een afgeleide klasse van Persoon de methode GeefNaam niet te 

implementeren. Indien deze de methode niet heeft, erft die de methode GeefNaam van de 

basisklasse. Hierdoor kunnen er fouten in het programma sluipen. Om programmeurs te 

verplichten om bepaalde methoden te implementeren kan men de basisklasse als MustInherit 

klasse implementeren. 

Een abstracte klasse kan gedefinieerd worden door het sleutelwoord MustInherit voor de 

klassedefinitie te plaatsen. De member-methode GeefNaam() wordt gemarkeerd als een 

MustOverride methode, hetgeen betekent dat alle klassen die zijn afgeleid van Persoon de 

methode GeefNaam() moeten implementeren. De klasse Persoon ziet er dan als volgt uit: 

MustInherit class Persoon 

 

Public Sub New(aNaam As String) 

 Naam = aNaam 

End Sub 

MustOverride public Sub GeefNaam() 

 

Protected Property Naam As String 

End Class 

Aangezien de methode GeefNaam geen inhoud meer heeft, kan van de klasse Persoon geen 

instantie worden gemaakt. Voor het overige kan men de klasse Persoon als een gewone klasse 

behandelen. Wanneer men de methode GeefNaam in de afgeleide klasse vergeet te 

implementeren, krijgt men een compileerfout. Hetzelfde geldt voor het implementeren van de 

methode zonder het sleutelwoord Overrides. Zonder Overrides wordt er geen relatie gelegd 

met de methode GeefNaam van de basisklasse en gaat de compiler er van uit dat de methode 

GeefNaam nog steeds niet geïmplementeerd is. 

I.16.2.  NotInheritable klassen 

Wanneer we niet willen dat er van een basisklasse wordt afgeleid dan kan men een 

NotInheritable klasse maken. Dit kan men bereiken door voor de klassedefinitie het 

sleutelwoord NotInheritable te plaatsen. 

NotInheritable Class Persoon 

Public Sub New(aNaam As String) 

 Naam = aNaam; 

End Sub 

 

Protected Property Naam As String 

} 

Een praktisch voorbeeld is de klasse System.Math. Deze klasse wordt bijvoorbeeld 

gebruikt voor de methoden Pow, Cos en Sin. Deze methoden mogen uiteraard niet 

geherdefinieerd worden. Indien men van deze klasse zou willen afleiden, krijgt men de 

volgende compileerfout: 

cannot inherit from sealed class 'System.Math' 

17.  Interfaces 

Interfaces zijn verwant aan abstracte klassen. Zij worden gebruikt wanneer er geen 
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basisklasse voorhanden is om van af te leiden. Een interface kan er voor zorgen dat 

verschillende klassen, die niets met elkaar te maken hebben, toch een aantal dezelfde 

methodes en/of properties moeten implementeren. 

In VB.NET kan een klasse afgeleid worden van een andere klasse. Deze kan op zijn beurt 

weer van een derde klasse afgeleid zijn, enz., zodat een hiërarchische klassestructuur ontstaat. 

Zoals reeds eerder gezegd is het in VB.NET niet mogelijk om een klasse (rechtstreeks) af te 

leiden van meerdere superklassen. 

Als men toch meervoudige overerving zou willen toepassen, kan men gebruik maken van een 

ander concept: interfaces. 

Een interface lijkt erg veel op een abstracte klasse. Eigenlijk is het een klasse die alleen uit 

constanten en methoden zonder body bestaat. In de definitie van een interface wordt het 

sleutelwoord Interface gebruikt in plaats van het sleutelwoord Class. 

I.17.1.  Kenmerken van een interface 

• Een interface begint met het sleutelwoord Interface en bevat een lijst methoden en 

properties zonder body. Zij moeten niet voorafgegaan worden door een accessmodifier 

aangezien alle methoden en properties steeds als public geïmplementeerd moeten worden. 

• Een interface mag geen member-gegevens bezitten. 

• Aangezien de methoden geen werkelijke functionaliteit bezitten kunnen er geen instanties 

gecreëerd worden van interfaces. 

• Een klasse kan meerdere interfaces implementeren. 

• De afspraak in het .NET framework is dat elke interface naam vooraf gegaan wordt door 

een hoofdletter I. 

Een voorbeeld: 

De klassen Werknemer, Boom en Auto hebben op het eerste zicht niet veel met elkaar 

gemeen. Zij kunnen dus niet van dezelfde basisklasse worden afgeleid. Toch hebben zij 

allemaal een leeftijd. We kunnen hiervoor de interface ILeeftijd maken: 

Interface ILeeftijd 

    Property Leeftijd As Integer 

    Sub Verjaar() 

End Interface 

We kunnen de hoger vermelde klassen verplichten om de property Leeftijd en de methode 

Verjaar te implementeren door ze te koppelen aan de interface ILeeftijd: 

Class Werknemer 

    Implements ILeeftijd 

    Private _naam As String 

    Private _leeftijd As Integer 

    Public Sub New(ByVal naam As String, ByVal leeftijd As 

Integer) 

        _naam = naam 

        _leeftijd = leeftijd 

    End Sub 

    Public Property Leeftijd As Integer Implements 

ILeeftijd.Leeftijd 

        Get 

            Return _leeftijd 
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        End Get 

        Set(value As Integer) 

            _leeftijd = value 

        End Set 

    End Property 

 

    Public Sub Verjaar() Implements ILeeftijd.Verjaar 

        _leeftijd += 1 

    End Sub 

End Class 

Indien bijvoorbeeld de property Leeftijd niet geïmplementeerd wordt zal de compiler 

volgende fout geven: 

Persoon does not implement interface member 

ILeeftijd.Leeftijd 

 

Het is niet altijd zeker of duidelijk of een object een bepaalde interface ondersteunt. In de 

code moet men soms controleren of het object de interface implementeert. 

We hebben gezien dat de klasse Werknemer kan worden afgeleid van de klasse Persoon. 

Stel dat de klasse Werknemer de interface ILeeftijd implementeert, maar de basisklasse 

Persoon niet. We hebben op pagina 30 gezien dat alle objecten van een afgeleide klasse ook 

objecten van de basisklasse zijn. We kunnen dus een array aanmaken waarin we zowel 

instanties van de klasse Persoon als instanties van de klasse Werknemer stockeren. Indien we 

de leeftijd willen opvragen voor de objecten uit die array, kunnen we dit enkel als de instantie 

van de klasse Werknemer is, want enkel deze heeft de interface ILeeftijd geïmplementeerd. 

Met de operator is kunnen we controleren of het object een instantie van een bepaalde klasse 

is of een bepaalde interface ondersteunt. Indien dit zo is, kunnen we dit object converteren 

naar een variabele van die klasse of interface: 

Class Persoon 

    Private _naam As String 

    Public Sub New(ByVal naam As String) 

        _naam = naam 

    End Sub 

    Public Property Naam As String 

        Get 

            Return _naam 

        End Get 

        Set(value As String) 

            _naam = value 

        End Set 

    End Property 

End Class 

 

Class Werknemer 

    Inherits Persoon 

    Implements ILeeftijd 

    Private _leeftijd As Integer 

    Public Sub New(ByVal naam As String, ByVal leeftijd As Integer) 

        MyBase.New(naam) 

        _leeftijd = leeftijd 

    End Sub 

    Public Property Leeftijd As Integer Implements ILeeftijd.Leeftijd 

        Get 

            Return _leeftijd 

        End Get 
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        Set(value As Integer) 

            _leeftijd = value 

        End Set 

    End Property 

 

    Public Sub Verjaar() Implements ILeeftijd.Verjaar 

        _leeftijd += 1 

    End Sub 

End Class 

 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim personen(4) As Persoon 

        personen(0) = New Persoon("Jos") 

        personen(1) = New Werknemer("Pierre", 25) 

        personen(2) = New Werknemer("Maria", 30) 

        personen(3) = New Persoon("Frans") 

        personen(4) = New Werknemer("Karel", 22) 

        For Each pers As Persoon In personen 

            If TypeOf pers Is ILeeftijd Then 

                Dim iLeeftijd As ILeeftijd = DirectCast(pers, 

ILeeftijd) 

                Console.WriteLine("Werknemer " & pers.Naam & " is " & 

iLeeftijd.Leeftijd & " jaar") 

 

            End If 

        Next 

    End Sub 

End Module 

De output zal zijn: 

Werknemer Pierre is 25 jaar 

Werknemer Maria is 30 jaar 

Werknemer Karel is 22 jaar 

Met de operator TryCast kunnen we de controle combineren met de daadwerkelijke 

conversie. 

We controleren of het type van de linker operand expliciet kan geconverteerd worden naar de 

rechter operand. Indien dit zo is, wordt dit object effectief geconverteerd in de rechter 

operand. Indien de conversie mocht mislukken, geeft de operator Nothing terug. De 

methode Main ziet er dan als volgt uit. 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim personen(4) As Persoon 

        personen(0) = New Persoon("Jos") 

        personen(1) = New Werknemer("Pierre", 25) 

        personen(2) = New Werknemer("Maria", 30) 

        personen(3) = New Persoon("Frans") 

        personen(4) = New Werknemer("Karel", 22) 

        For Each pers As Persoon In personen 

            Dim iLeeftijd As ILeeftijd = TryCast(pers, ILeeftijd) 

            If iLeeftijd IsNot Nothing Then 

                Console.WriteLine("Werknemer " & pers.Naam & " is " & 

iLeeftijd.Leeftijd & " jaar") 

            End If 

        Next 

    End Sub 

End Module 
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I.17.2.  Meervoudige implementatie 

In tegenstelling tot overerving bij klassen, kan een klasse meer dan één interface 

implementeren. 

Bijvoorbeeld: 

Class SportLeraar 

      Implements ILeraar, ISportbeoefenaar 

... 

End Class 

I.17.3.  Interfaces die gebaseerd zijn op interfaces 

Interfaces kunnen ook worden gecombineerd om nieuwe interfaces te vormen. Dit wordt op 

dezelfde manier genoteerd als bij het afleiden van klassen: 

Interface IMijnInterface: Inherits IInterfaceA, IInterfaceB 

... 

End Interface 

I.17.4.  Ontwerprichtlijnen 

Interfaces en abstracte klassen hebben een vergelijkbaar gedrag. Van beiden kunnen er geen 

instanties gemaakt worden en beide zorgen ervoor dat het verplicht is methoden en properties 

te implementeren. Daarom kunnen enkele richtlijnen omtrent het gebruik van beiden van nut 

zijn: 

• Een eerste controle is of de klasse een ”is een ” relatie heeft tot de abstracte klasse of 

interface. In ons voorbeeld zou je de vraag kunnen stellen: Is Werknemer een Leeftijd? 

Neen, dit heeft weinig betekenis, dus gebruiken we hier beter een interface dan een 

abstracte klasse. Is Werknemer een Persoon?  Inderdaad, dit is zo, dus Persoon kan best een 

(abstracte) klasse zijn. 

• We zouden ook een lijst kunnen maken van de klassen die van deze mogelijkheid gebruik 

zouden willen maken. Indien de klassen in die lijst geen echte relatie met elkaar hebben, is 

een interface de betere keuze. 

18.  Delegates en events 

I.18.1.  Delegates 

Delegates zijn klassen waarmee men een referentie naar een methode kan leggen.  Zij laten 

toe dat methodes ook als parameter gebruikt kunnen worden. Delegates worden daarom ook 

’veilige functie pointers’ genoemd.  Een delegate is een type dat beschrijft welke signatuur 

methodes moeten hebben en kan dus ook als declaratietype gebruikt worden. 

I.18.1.1.  De declaratie van een delegate 

Een delegate kan buiten een klasse gedeclareerd worden. Hij bezit zelf geen body. De syntax 

ziet er als volgt uit: 

Delegate Function|Sub EenDelegatie(param1, param2, ...) 

Dit definieert de vorm van de methoden, waarop de delegate van toepassing kan zijn.  

Volgende delegate: 

Delegate Function MijnDelegatee(ByVal getal1 As Double, 



 

 - 36 - 

ByVal getal2 As Double) As Double 

is gedefinieerd voor methoden die 2 parameters van het type double ontvangen en een 

double teruggeven. 

I.18.1.2.  Werken met een delegate 

Een instantie van een delegate wordt gemaakt door de naam van een methode met de juiste 

vorm als parameter te gebruiken. 

Bijvoorbeeld: 

Delegate Function DelegBereken(ByVal getal1 As Double, 

ByVal getal2 As Double) As Double 

Class Calculaties 

    Public Shared Function Vermenigvuldigen(ByVal g1 As 

Double, ByVal g2 As Double) As Double 

        Return g1 * g2 

    End Function 

End Class 

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim cal As DelegBereken = AddressOf 

Calculaties.Vermenigvuldigen 

        ToonResultaat(cal, 8.5, 6) 

        cal = AddressOf Math.Pow 

        ToonResultaat(cal, 8.5, 6) 

        ToonResultaat(AddressOf Math.Max, 8.5, 6) 

    End Sub 

    Sub ToonResultaat(ByVal aDelegBereken As DelegBereken, 

ByVal g1 As Double, ByVal g2 As Double) 

        'Deze methode hoeft niet te weten welke methode 

        'ze uitvoert 

        Dim resultaat As Double = aDelegBereken(g1, g2) 

        Console.WriteLine(resultaat) 

    End Sub 

End Module 

We hebben een delegate gedeclareerd die een referentie naar een methode met twee 

parameters van het type double kan accepteren en die een double teruggeeft. Bij het creëren 

van een instantie van de delegate geven we de naam van gewenste methode mee als 

parameter. 

Dat kan een methode zijn uit een eigen klasse, al dan niet static maar ook een methode uit het 

.NET Framework zoals Math.Pow, die de machtsberekening uitvoert. We geven deze delegate 

mee als parameter van de methode ToonResultaat. We kunnen de meegegeven methode doen 

uitvoeren door aan de delegate de vereiste parameters van de methode mee te geven (twee 

variabelen van het type double) en de delegate zorgt ervoor dat de methode uitgevoerd wordt. 

De delegate fungeert dus als een alias voor een bepaalde methode. De methode ToonResultaat 

hoeft niet te weten welke. 

We kunnen ook een lambda expression gebruiken om een anonieme methode te maken.  De 

syntax van een lambda expression is als volgt: 

Function|Sub(parameterlijst) statement_of_blok 

De parameters mogen als untyped parameters (zonder vermelding van het type) gedefinieerd 
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worden.  Als rechts van de lambda parameterlijst één statement  staat, moeten we het 

sleutelwoord return niet vermelden vóór dat statement. 

Zo kunnen we aan voorgaand voorbeeld nog een delegate toevoegen met een lambda 

expressie: 

ToonResultaat(Function(g1, g2) g1 - g2, 8.5, 6) 

Lambda expressies bieden veel mogelijkheden en zijn erg handig in LINQ-expressies (zie p. 

77). 

I.18.2.  Events 

Een event is een manier om cliënten van een klasse mee te delen wanneer er iets interessants 

is gebeurd. Bij grafische gebruikersinterfaces worden events vaak gebruikt om aan te 

kondigen dat de gebruiker een actie (muisklik, toetsindruk) heeft ondernomen. Ze kunnen 

echter ook gebruikt worden bij asynchrone bewerkingen, zoals een bestand dat wordt 

gewijzigd of een e-mail bericht dat binnenkomt. 

De routine die een event aanroept is een delegate. 

De conventie bepaalt dat bij het werken met events de naam van de delegate steeds eindigt op 

EventHandler. De delegate bezit steeds twee parameters: 

• Het object dat het event laat gebeuren, sender genoemd 

• Het object dat de informatie over het event bevat, e genoemd. Dit object kan afgeleid zijn 

van de klasse System.EventArgs 

Bijvoorbeeld: 

Public Delegate Sub MijnDelegateEventHandler(sender As 

Object, e As MijnKlasseEventArgs) 

Public Event MijnEvent As MijnDelegateEventHandler 

De parameter sender is steeds een instantie van het type object (de klasse Object), zelfs 

al kent men de specifieke klasse. Het return type van deze delegate is steeds void. 

Men kan op de volgende wijze een methode koppelen aan het event: 

AddHandler MijnEvent, AddressOf MijnMethode 

Wanneer men de methode wil ontkoppelen kan dit als volgt : 

RemoveHandler MijnEvent, AddressOf MijnMethode 

Een event wordt uitgevoerd wanneer men de juiste type parameters noteert achter het event: 

MijnEvent(sender, e); 

In het volgende voorbeeld definiëren we een wekker die na x aantal milliseconden een alarm 

zal laten klinken. Een methode die geïnteresseerd is om verwittigd te worden wanneer het 

alarm is afgelopen, kan een delegate hangen aan het Alarm event. Belangrijk hierbij is dat 

men beseft wie verantwoordelijk is voor wat: 

• De module is bepaalt wat er moet gebeuren wanneer het alarm is afgelopen 

• De Klok bepaalt wanneer het alarm afloopt 

Om het uur te weten wanneer het alarm is afgelopen, kunnen we die informatie laten 

meegeven door de klok in een KlokEventArgs object. 

 

Public Class KlokEventArgs 



 

 - 38 - 

    Inherits EventArgs 

    Private _uur As Integer 

    Public Sub New(anUur As Integer) 

        _uur = anUur 

    End Sub 

    Public ReadOnly Property Uur As Integer 

        Get 

            Return _uur 

        End Get 

    End Property 

End Class 

Public Delegate Sub AlarmEventHandler(Sender As Object, e As 

KlokEventArgs) 

Public Class Klok 

    Public Event Alarm As AlarmEventHandler 

    Dim _alarmTijd As Integer 

    Public Sub New(anAlarmTijd As Integer) 

        _alarmTijd = anAlarmTijd 

    End Sub 

    Public Sub Start() 

        Threading.Thread.Sleep(_alarmTijd) 

        Dim e As New KlokEventArgs(DateTime.Now.Hour) 

        OnAlarm(e) 

    End Sub 

    Private Sub OnAlarm(e As KlokEventArgs) 

        RaiseEvent Alarm(Me, e) 

    End Sub 

End Class 

 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

        Dim _klok As Klok = New Klok(5000) 

        AddHandler _klok.Alarm, AddressOf Handler 

        _klok.Start() 

    End Sub 

    Sub Handler(sender As Object, e As KlokEventArgs) 

        Console.WriteLine("De wekker is afgelopen om {0} uur", e.Uur) 

    End Sub 

 

End Module 

19.  Generics 

I.19.1.  Wat zijn generics ? 

Generics laten toe om flexibele types te definiëren die werken met objecten van één of 

meerdere types die pas bepaald worden op het moment dat we een instantie van een generiek 

type maken.  We kunnen bijvoorbeeld een generiek type definiëren dat een stack voorstelt, 

zonder op het ogenblik dat we het stack type definiëren al vast te pinnen wat het type van de 

elementen die op de stack bewaard worden zal zijn.  Later kunnen we dat generieke stack type 

zowel gebruiken om een stack met gehele getallen te maken als om een stack met objecten 

van de zelfgeschreven klasse BelastingAangifte te maken. 

De voordelen van het gebruik van generics kunnen als volgt samengevat worden: 

• performantie: Als we bij het schrijven van de klasse nog niet vast willen pinnen welk type 

bepaalde member-variabelen of parameters hebben, zouden we deze declaratietype 

Object kunnen geven.  Dit heeft als nadeel dat bij gebruik heel wat boxing en unboxing 
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toegepast zal worden.  Dit zal niet het geval zijn als we een generieke klasse maken en 

daar later voor een value type of concrete subklasse een instantie van maken.  De compiler 

weet dan welke concrete types de instantie van de generieke klasse gebruikt en er hoeft 

geen (un)boxing meer te gebeuren. 

• type safety: Aangezien de compiler weet welke concrete types de instantie van de 

generieke klasse gebruikt, zal de compiler nakijken of we overal in plaats van de formele 

types de juiste concrete types gebruiken. 

• hergebruik van binary code:  Een generieke klasse wordt eenmaal gedefinieerd en 

vervolgens kunnen we zoveel instanties met zoveel verschillende concrete types creëren 

als we willen. 

Vooral bij het werken met collecties (zie hoofdstuk IV) biedt het principe van generics grote 

voordelen. 

I.19.2.  Gebruik van generics 

Om een instantie van een generiek type te maken, schrijven we de typenaam en vermelden we 

tussen een kleiner-dan en een groter-dan teken de specifieke types die we willen gebruiken. 

Zo bestaat er in .NET 2.0 bijvoorbeeld een generieke klasse List, die toelaat om een 

dynamische lijst met elementen te maken, er elementen aan toe te voegen, uit te halen, enz. 

Vooraleer we zo'n List kunnen maken, moeten we bij de declaratie het type van de elementen 

in de lijst opgeven. Als we met een lijst met decimale getallen willen werken, declareren we 

deze als volgt:    Dim decimalLijst As List(Of Decimal) 

Het type van decimalLijst is NIET List, maar List(Of Decimal. 

De compiler weet en controleert nu dat alle elementen van decimalLijst decimals zijn. 

Zoals steeds maken we het object aan met de new-operator vooraleer we ermee kunnen 

werken. 

Bijvoorbeeld:  decimalLijst = New List(Of Decimal)() 

Overal waar bij de definitie van de generieke klasse een formeel type is opgegeven 

(bijvoorbeeld als parameter) verwacht de compiler in het voorbeeld met decimalLijst een 

variabele van het type Decimal.  Zo is in de klasse List de methode Add gedefinieerd, die als 

parameter een element verwacht dat aan de lijst toegevoegd moet worden.  Deze methode 

wordt in onderstaand programmafragment, waarin twee verschillende types lijsten gemaakt 

worden, gebruikt: 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

        Dim getal As Integer = 5 

        Dim integerLijst As New List(Of Integer)() 

        integerLijst.Add(getal) 

        integerLijst.Add(10) 

        'compiler error (met Option Strict On) 

        'integerLijst.Add("Hallo")  

        For Each g As Integer In integerLijst 

            Console.WriteLine(g) 

        Next 

        Dim s As String = "Hallo" 

        Dim stringLijst As New List(Of String)() 

        stringLijst.Add(s) 

        'stringLijst.Add(getal) 
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        stringLijst.Add(" Allemaal") 

        For Each str As String In stringLijst 

            Console.WriteLine(str) 

        Next 

    End Sub 

 

End Module 

 

Aangezien stringLijst en integerLijst een verschillend type hebben in bovenstaand voorbeeld, 

is het niet mogelijk om stringLijst toe te kennen aan integerLijst of vice versa. 

I.19.3.  Definiëren van een generieke klasse 

Bij de definitie van een generieke klasse schrijven we na de klassenaam tussen haakjes “Of” 

gevolg door de types die in de klasse gebruikt kunnen worden. De formele types worden bij 

het gebruik van de generieke klasse vervangen door specifieke types. 

In volgend voorbeeld definiëren we een generieke klasse Val, waarin we later instanties van 

een bepaald type willen vangen.  Aangezien we deze klasse willen gebruiken om 

verschillende vallen voor verschillende types objecten te kunnen maken, gebruiken we in de 

definitie het formele type T: 

Class Val(Of t) 

    Dim gevangene As t 

    Public Sub Vang(slachtoffer As t) 

        gevangene = slachtoffer 

    End Sub 

    Public Function Bevrijd() As t 

        Dim tmp As t = gevangene 

        'omdat we niet weten wat het type is, gebruiken we deze  

        'constructie om de juiste default waarde te definiëren 

        gevangene = CType(Nothing, t) 

        Return tmp 

    End Function 

 

End Class 

Deze klassedefinitie kan nu gebruikt worden zowel om een val voor objecten van klasse Muis 

te maken (Dim muizenval As New Val(Muis)()), als om een Val voor objecten van 

klasse Student (Dim studentenval As New Val(Student)();) te maken.  De 

compiler zorgt ervoor dat in de muizenval enkel Muis-objecten gevangen worden en dat in de 

studentenval enkel Student-instanties gevangen worden.  In het geval van de muizenval wordt 

het formele type T in de klassendefinitie vervangen door Muis; in het geval van studentenval 

wordt het formele type T in de klassendefinitie vervangen door Student. 

Het is ook mogelijk om bij de definitie van een generieke klasse aan te geven dat het specieke 

type dat het formele type gaat vervangen een value type moet zijn, een reference type moet 

zijn, afgeleid moet zijn van een bepaalde klasse, een bepaalde interface moet implementeren, 

of een publieke default constructor moet hebben. 

20.  Zelfgedefinieerde value types maken met enumerations en 
structs 

I.20.1.  Value types 

De types in .NET worden onderverdeeld in twee groepen: de value types en de reference 

types. Een variabele van het value type wordt bewaard op de stack, terwijl een variabele van 

het reference type bewaard wordt op de heap. Aangezien het werken op de stack sneller en 
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efficiënter kan zijn, is het soms interessant om zelf value types te maken. Deze kunnen in 

twee vormen voorkomen : enumerations en structs. In de volgende paragrafen wordt belicht 

hoe deze types aangemaakt kunnen worden. 

I.20.2.  Enumerations 

I.20.2.1.  Definitie van een enumeration 

Enumerations zijn een soort beperkte lijsten, waarvan de waarden gelimiteerd zijn tot een set 

van symbolische namen. 

Voorbeeld: Een seizoen kan slechts 4 waarden aannemen: lente, zomer, herfst en winter. We 

kunnen een enumeration Seizoen maken op de volgende manier: 

Enum Seizoen 

    Winter 

    Lente 

    Zomer 

    Herfst 

End Enum 

Elk element representeert een integer waarde, beginnend bij 0. Dus lente = 0, zomer = 1, 

enzovoort. Indien we de lijst met een andere waarde willen laten beginnen, dan moet dit 

expliciet gedeclareerd worden: 

Enum Seizoen 

    Winter 

    Lente = 3 

    Zomer  

    Herfst 

End Enum 

In deze lijst zal winteer 1 representeren, lente 3, zomer 4 en herfst 5. 

I.20.2.2.  Werken met enumerations 

Eens een enumeration type is gedeclareerd, kan het gebruikt worden zoals elk ander value 

type.  Een variabele van het type Seizoen wordt bijvoorbeeld op de volgende manier gemaakt: 

Dim eenSeizoen As Seizoen 

Daarna kunnen we een waarde toekennen aan deze variabele: 

eenSeizoen = Seizoen.Herfst 

Console.WriteLine(eenSeizoen) 

De output van dit codefragment is Herfst. In tegenstelling tot bijvoorbeeld C++ wordt hier de 

naam van de waarde getoond en niet de onderliggende numerieke waarde. Wanneer we de 

numerieke waarde willen opvragen moeten we dit eerst converteren: 

Dim eenSeizoen As Seizoen = Seizoen.Herfst; 

Console.WriteLine(DirectCast(eenSeizoen, Integer)); 

I.20.3.  Structs 

I.20.3.1.  Definitie van structs 

Een tweede value type dat we zelf kunnen aanmaken en dat op de stack bewaard wordt, is de 

struct. Bekend in C++ als de voorloper van de klasse, bekleedt het in .NET een andere 
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functie. Structs zijn  vergelijkbaar met klassen. Zij hebben ook eigen velden, methoden en 

constructors, maar zij worden op de stack bewaard en niet op de heap. Dit maakt het gebruik 

van structs interessant, omdat zij snel gecreëerd worden en goedkoop qua geheugen zijn. We 

gebruiken structs voor types waarvan de membervariabelen niet meer dan 16 bytes in beslag 

nemen. Voor meer complexe types kunnen we beter een klasse gebruiken. Overerving kunnen 

we niet toepassen bij structs. 

Het definiëren van een struct gebeurt op vergelijkbare manier als het definiëren van een 

klasse: 

Structure Tijd 

    Private uur, min, sec As Integer 

    Public Function GeefUur() As Integer 

        Return uur 

    End Function 

End Structure 

I.20.3.2.  Structs en constructors 

In tegenstelling tot klassen, wordt voor een struct door de compiler steeds een 

defaultconstructor voorzien. Deze zorgt ervoor dat de membergegevens geïnitialiseerd worden 

op 0, False of Nothing. Wanneer we een eigen constructor willen toevoegen, moeten we 

er op te letten dat we al de membergegevens zelf initialiseren. De .NET runtime verbiedt het 

om een eigen defaultconstructor te schrijven voor structs. 

Structure Tijd 

    Private uur, min, sec As Integer 

    Public Sub New(eenUur As Integer, eenMinuut As Integer) 

        uur = eenUur 

        min = eenMinuut 

        sec = 0 

    End Sub 

    Public Function GeefUur() As Integer 

        Return uur 

    End Function 

End Structure 

Het weglaten van sec = 0; in de constructor zou een compileerfout geven. Aangezien de 

defaultconstructor of de eigen constructors steeds de membergegevens initialiseren, is het niet 

mogelijk om de membergegevens bij de declaratie al te initialiseren, zoals bij klassen. 

I.20.3.3.  Het gebruik van structs 

Structs kunnen aangemaakt worden met het sleutelwoord new, net zoals bij klassen. Hiermee 

zijn meteen al de membergegevens geïnitialiseerd en kan men de membermethoden en 

properties aanroepen: 

Dim t = New Tijd(); 

Console.WriteLine(t.GeefUur()); 

Als output geeft dit 0, aangezien de defaultconstructor werd aangeroepen en deze alle 

membergegevens initialiseert op hun standaardwaarde. 

I.20.3.4.  Verschil tussen structs en klassen 

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillen tussen structs en klassen. 
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 struct class 

Type value type reference type 

Geheugenbeheer stack heap 

Eigen default constructor declareren nee ja 

Automatische initialisatie van gegevens in eigen constructors nee ja 

Initialiseren van gegevens bij declaraties nee ja 

Overerving kan niet kan wel 

Tabel 1: Verschillen tussen structs en klassen 

21.  Lokale variabelen met een impliciet type 

Sinds Visual Basic 9 zijn we niet meer verplicht het declaratietype van een lokale variabele 

expliciet op te geven. In plaats van zelf een type op te geven, mogen we bij de declaratie het 

type weglaten.  Hiermee geven we aan dat het (strong) type van die variabele door de 

compiler bepaald moet worden aan de hand van de waarde die we meteen na declaratie 

toekennen aan de lokale variabele.  We zijn immers verplicht om de declaratie en de 

initialisatie van een zogenaamde implicitly typed local variable op dezelfde lijn te doen, zoals 

in dit codefragment: 

Dim i = 5 

In dit voorbeeld wordt i gecompileerd als een integer.  We kunnen i in dit geval alleen 

gebruiken alsof i gedeclareerd is als een integer. 

Arrays kunnen ook op deze manier gedeclareerd worden.  We zijn dan verplicht om 

sleutelwoord new[]voor de initialisatie van de array te vermelden.  Zo declareren we in het 

volgende fragment impliciet een tabel met strings: 

Dim words = {"appel", "aardbei", "druif", "perzik"} 

 

In de volgende paragraaf bekijken we wat anonieme types zijn. Het gebruik van implicitly 

typed local variables wordt pas nuttig in combinatie met anonieme types. 

22.  Anonieme types 

Het is in .NET ook mogelijk om een anoniem type te definiëren.  Een anonieme klasse laat toe 

om een aantal publieke properties, die enkel opgevraagd moeten kunnen worden, te groeperen 

in een type dat geen naam krijgt.  De compiler maakt zelf een nieuw type op basis van de 

properties die opgegeven worden bij het instantiëren van een object. 

Objecten van een anonieme klasse kunnen enkel toegekend worden aan implicitly typed 

variabelen. 

Bijvoorbeeld: 

Dim jan = New With {.Naam = "Jan", .Leeftijd = 35} 

Dim piet = New With {.Naam = "Piet", .Leeftijd = 39} 



 

 - 44 - 

Dim joris = New With {.Naam = "Joris", .Leeftijd = 27} 

De compiler is intelligent genoeg om te detecteren dat jan, piet en joris hetzelfde anonieme 

type hebben. 

We kunnen de naam en de leeftijd van jan, piet en joris wel opvragen via de properties Naam 

en Leeftijd; maar het is niet mogelijk iets anders te doen met een van deze objecten. 

Anonieme klassen bewijzen hun nut als we met LINQ gegevens willen opvragen.  Op p. 79 

staat een voorbeeld waarbij in LINQ een anonieme klasse gebruikt wordt.



Hoofdstuk II.  Exception handling 

Een exceptie is een indicatie van een probleem dat tijdens de uitvoering van het programma 

voorkomt. Met het afhandelen van excepties kan de programmeur fouten afhandelen of bij erge 

fouten de gebruiker op de hoogte stellen en de applicatie op een correcte wijze afsluiten. Dit 

resulteert in robuuste en fout-tolerante programma’s. 

In programmeertalen die geen exceptions ondersteunen kan men gebruik maken van de 

returnwaarde van een functie.  Elke methode moet true teruggeven wanneer de methode 

succesvol is uitgevoerd of false als fouten bij de uitvoering zijn opgedoken. 

Stel dat de methode Bewaren een returnwaarde teruggeeft van het datatype boolean: 

Dim succes As Boolean = Bewaren() 

If  Not success Then 

 Console.WriteLine("De gegevens zijn niet bewaard") 

End If 

Dit werkt zolang de returnwaarde daadwerkelijk gecontroleerd wordt. Zonder controle ontstaan er 

bugs en kan de applicatie vastlopen. 

Excepties daarentegen kunnen niet genegeerd worden. 

1.  Het try-catch blok 

Voor het opvangen van fouten kan men een blok code markeren dat mogelijke fouten kan 

opleveren. Dit wordt gedaan door het sleutelwoord try rond het blok, dat tussen accolades staat, te 

plaatsen. 

Na het try gedeelte zet men het catch gedeelte, ook tussen accolades.  Deze code handelt de fouten 

af. Wanneer geen fout is opgetreden in het try-blok, komt men niet in het catch-gedeelte.  Na elke 

catch is men verplicht om tussen ronde haken te vermelden welke categorie fouten men wil 

opvangen. 

Bijvoorbeeld: 

Dim teller, noemer, quotient As Integer 

Try 

     Console.Write("Geef de teller: ") 

     teller = Int32.Parse(Console.ReadLine) 

     Console.Write("Feef de noemer: ") 

     noemer = Int32.Parse(Console.ReadLine) 

     quotient = teller / noemer 

     Console.WriteLine("Na de deling: " & quotient) 

Catch ex As Exception 

     Console.WriteLine("De volgende fout is opgetreden: " & 

ex.Message) 

End Try 

Console.WriteLine("Na de catch") 

Wanneer een deling door nul wordt uitgevoerd in het try-blok, of de gebruiker voert een ongeldig 

geheel getal in, wordt de overige code in het try-blok niet meer uitgevoerd. De output ”Na de 

deling” wordt dan niet meer getoond, maar er wordt meteen naar het catch gedeelte gesprongen. 

2.  Hiërarchie van excepties 

Exception is een klasse, die o.a. de property Message heeft, waarin de foutboodschap 

gestockeerd wordt.  Het .NET Framework biedt vele exceptieklassen aan. Wanneer men toch zijn 

gading niet vindt, kan men eigen exceptieklassen maken. Hier zullen we later op ingaan. 
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In het voorgaande voorbeeld worden alle excepties op dezelfde manier afgehandeld. Als we dit 

willen verfijnen kunnen we verschillende catch blokken definiëren die verschillende fouten op 

verschillende manieren zullen afhandelen. Zo kunnen we een foutafhandeling maken voor een 

deling door nul en één voor een niet-integer invoer. 

Een deling door nul veroorzaakt een DivideByZeroException.  We kunnen in het catch 

gedeelte vermelden dat we deze uitzondering willen opvangen: 

Catch ex As DivideByZeroException 

 Console.WriteLine("U mag niet delen door nul") 

End Try 

Bij het invoeren van een ander gegeven dan een integer, wordt de exceptie FormatException 

gegenereerd. Hiervoor kunnen we het volgende catch gedeelte maken: 

Catch ex As FormatException 

 Console.WriteLine("U mag enkel integers invoeren"); 

End Try 

Voor het opvangen van de overige fouten kunnen we onze algemene boodschap nog behouden: 

Catch ex As Exception 

 Console.WriteLine("Volgende fout is opgetreden: " &   

 ex.Message) 

End Catch 

Merk op dat de verschillende catch-blokken die bij een try-blok horen onmiddellijk na elkaar 

moeten staan. 

Wanneer de gebruiker foute gegevens inbrengt zal de .NET Runtime de uitvoering van de code in 

het try-blok stoppen en naar het catch-blok gaan. Wanneer er meerdere catch-blokken gevonden 

worden, wordt het eerste catch-blok waarvan de opgetreden fout past in de exception vermeld na de 

catch, uitgevoerd. Merk op dat de volgorde waarin verschillende exceptions afgehandeld worden 

dus belangrijk is. De meest specifieke exceptions moeten opgevangen worden vóór algemenere 

exceptions. Wanneer men een verkeerde volgorde gebruikt, zal de compiler een foutmelding geven: 

A previous catch clause already catches all exceptions of this or 

a super type ('System.Exception') 

Indien in de methode geen try-block is voorzien wordt er uit de methode gesprongen en wordt er in 

de aanroepende methode naar een try-block gezocht. Indien dit gevonden wordt, wordt het 

bijbehorende catch-block uitgevoerd. Wanneer er geen try-block voorzien is, wordt de exceptie 

opgevangen door de exceptie-afhandeling genaamd ’Last chance’(laatste kans). Al naargelang de 

configuratie van de runtime wordt er een bepaalde actie ondernomen.Meestal wordt er een 

dialoogvenster getoond met daarin de informatie over de exceptie en het programma wordt gestopt. 

II.2.1.  De throw instructie 

Stel dat je een methode hebt die een integer van 0 tot 6 aanvaardt en de naam van de dag (0 = 

zondag) teruggeeft: 

Dim vandaag As String = NaamVanDag(1) 

Bij het uitvoeren van NaamVanDag(458) geeft dit problemen, ook al zal dit geen exceptie geven. 

Met Throw kan men zelf excepties opwerpen, die men in een catch gedeelte van de aanroepende 

methode kan verwerken. 

Een throw statement heeft twee delen: 

Het eerste deel is het sleutelwoord Throw. Men geeft aan dat men een object van de klasse 

Exception (of een afgeleide daarvan) wilt ”opwerpen”. Het tweede deel is het object dat men wil 
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gooien. Met de code New ArgumentOutOfRange(”slechte dag”), roept men de 

constructor aan van de klasse ArgumentOutOfRange. 

Public Function NaamVanDag(dag As Integer) As String 

Select Case dag 

case 0 

   Return "zondag" 

case 1 

   Return "maandag" 

case 2 

   Return "dinsdag" 

. 

. 

. 

Case Else 

 Throw New ArgumentOutOfRangeException("slechte dag"); 

End Select 

End Function 

3.  Eigen excepties creëren 

We kunnen bij het vorige voorbeeld ook een specifiekere exceptie werpen door zelf een exceptie 

klasse te maken. In de aanroepende methode kan men dan een catch-blok definiëren dat naar een 

object zoekt van deze klasse. Een eigen exceptie klasse maken we door deze af te leiden van de 

klasse Exception en drie constructors te definiëren. We kunnen dan de eigen exceptie klasse 

gebruiken, zoals men de exceptie klassen van het .NET Framework gebruikt. 

Bijvoorbeeld: 

public class BuitenDeWeekException  

             Inherits Exception 

Public Sub New() 

End Sub 

 

Public Sub New(message As String) 

    Mybase.New(message) 

End Sub 

 

Public Sub New(message As String, 

 inner As Exception) 

    Mybase.New(message, inner) 

End Sub 

} 

 

class TestKlasse 

{ 

Public Function NaamVanDag(dag As Integer) As String 

Select Case dag 

case 0 

   Return "zondag" 

case 1 

   Return "maandag" 

case 2 

   Return "dinsdag" 
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. 

. 

. 

Case Else 

 Throw New BuitenDeWeekException("slechte dag"); 

   End Select 

    End Function 

 

Sub Main() 

Try 

    Dim dag As String = NaamVanDag(231) 

    Console.WriteLine(dag) 

Catch e As BuitenDeWeekException 

    Console.WriteLine(e.Message); 

End Try 

End Sub 

 

4.  Het finally blok 

We hebben gezien dat wanneer er een exceptie optreedt de code na de exceptie binnen het try-blok 

niet meer wordt uitgevoerd. Dit kan problemen geven wanneer men bijvoorbeeld met bestanden 

werkt, omdat men geen kans meer heeft om deze te sluiten. Een goede manier om ervoor te zorgen 

dat bepaalde code steeds wordt gevoerd, of er nu een exceptie gegooid wordt of niet, is het 

implementeren van een finally-block. Dit schrijft men onmiddellijk na het try-blok of onmiddellijk 

na het laatste catch-blok. Een finally-block bestaat uit het code woord finally, gevolgd door de 

code die uitgevoerd moet worden, omsloten door accolades: 

Try 

... 

finally 

 

 Console.WriteLine("Deze code wordt steeds uitgevoerd") 

End Finally 

Het finally block noemt men ook een resource protection block. Wanneer er in het try-block 

operating system resources (unmanaged resources) gealloceerd worden zoals bijvoorbeeld file 

handles of window handles kunnen die in het finally block terug worden vrijgegeven. 

Een alternatief voor een resource protection block is het using statement: 

Using MyFont As Font = New Font("Arial", 10.0f) 

  ‘ gebruik MyFont 

End Using ‘ compiler roept MyFont.Dispose op 

Deze constructie is hetzelfde als 

Dim MyFont As Font = New Font("Arial", 10.0f) 

Try 

  ‘ gebruik MyFont 

Finally 

 

  MyFont.Dispose(); 

End Try



Hoofdstuk III.  Windows programmeren 

We gaan hier verder op in en bespreken enkele meer geavanceerde aspecten in verband met 

windowstoepassingen. 

1.  Klassieke windowsapplicaties 

We beginnen dit onderdeel met een woordje uitleg over het manipuleren van componenten tijdens 

de uitvoering van een programma. 

Vervolgens bekijken we hoe we met behulp van ErrorProviders en Tooltips de 

gebruiksvriendelijkheid van windowsapplicaties kunnen verhogen. 

Dankzij visual inheritance kunnen we alle vensters in een windowsapplicatie eenvoudig dezelfde 

look and feel geven. 

Daarna bespreken we hoe we zelf controls kunnen ontwerpen en bekijken we hoe we MDI 

applicaties kunnen ontwerpen. 

III.1.1.  Manipulatie van componenten tijdens de uitvoering van een 
programma 

Elk venster wordt beschreven door een subklasse van System.Windows.Forms.Form.  Voor 

elke component die we in design view op een form plaatsen, definieert Visual Studio een 

membervariabele van het juiste type in die Form-klasse.  In de  methode 

InitializeComponent, die Visual Studio.net gegenereerd heeft, worden de componenten 

effectief gecreëerd en worden de eigenschappen van de componenten ingevuld. 

We zien hier dat de waarde van een property van een control dus ook in programmacode gewijzigd 

kan worden. 

Algemeen kunnen we stellen dat we de waarde van een property p van een control c in 

programmacode kunnen wijzigen door te schrijven 

c.p = nieuwe_waarde 

waarbij nieuwe_waarde de nieuwe waarde is die we aan property p willen toekennen.  Het 

spreekt voor zich dat het type van nieuwe_waarde hierbij compatibel moet zijn met het type van 

p. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld als datum voor een DateTimePicker met de naam 

dtpGeboortedatum 23 juli 1950 toekennen in code als volgt: 

dtpGeboorteDatum.Value = new DateTime(1950,7,23) 

Het is natuurlijk ook mogelijk om in code controls te creëren en op een formulier te plaatsen. 

Volgend codefragment creëert bijvoorbeeld een TextBox: 

' declaratie van het tekstvak: 

private txtCursusCode As TextBox 

... 

‘ creatie van het tekstvak: 

txtCursusCode = new TextBox() 

‘ eigenschappen van het tekstvak invullen: 

txtCursusCode.Location = new System.Drawing.Point(120, 64) 

txtCursusCode.Name = "txtCursusCode" 

txtCursusCode.Size = new System.Drawing.Size(184, 20) 

txtCursusCode.TabIndex = 2 

txtCursusCode.Text = "" 

... 
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‘ tekstvak toevoegen aan het formulier: 

Controls.Add( txtCursusCode ) 

Merk hierbij op dat het nodig is om de control toe te voegen aan de lijst met controls die op het 

formulier staan.  Elk formulier bezit hiervoor een collectie met de naam Controls, waaraan ook 

dynamisch controls toegevoegd kunnen worden met de methode Add. 

III.1.2.  ErrorProvider, ToolTip 

III.1.2.1.  Tooltips tonen 

Wanneer de gebruiker met de muisaanwijzer over een control komt, toont de ToolTip informatie 

over deze control. In Figuur 6 wordt de tooltip van het tekstvak getoond om meer uitleg over het 

tekstvak te verschaffen aan de eindgebruiker. 

 

Om tooltips te tonen gebruiken we een ToolTip control en slepen deze van de ToolBox naar het 

gewenste formulier.  (Merk op dat de tooltip steeds onderaan het formulier getoond wordt in design 

view.)  Hierdoor wordt bij elke control een property bijgevoegd: ToolTip on t, waarbij t de 

naam van de ToolTip is.  Vervolgens geven we een waarde aan deze property voor elke control 

waarvoor we een tooltip willen laten verschijnen.  Dit wordt geïllustreerd in Figuur 7. 

In code kunnen we de tekst van een ToolTip t, die getoond moet worden bij control c wijzigen als 

volgt: 

t.SetToolTip( c, ”dit is de tekst van de tooltip bij c” ); 

Figuur 7. ToolTip in Design View 

Figuur 6. Tooltip van een tekstvak 
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Een alternatief waarbij we vermelden hoeveel milliseconden de tooltip getoond wordt, is het 

volgende: 

t.Show(”dit is de tekst van de tooltip bij c”, c, 3000 ) 

III.1.2.2.  Het gebruik van een ErrorProvider control 

Wanneer we meerdere fouten moeten rapporteren is het tonen van een berichtvenster niet altijd 

ideaal. De gebruiker moet dan al de foutboodschappen wegklikken en de fouten onthouden. Dit is 

niet erg gebruiksvriendelijk. Met behulp van een ErrorProvider kunnen we aan de gebruiker 

alle fouten tegelijk tonen. Daar waar er een foute invoer gebeurd is, knippert er een fouticoontje aan 

de control. Wanneer de gebruiker de muispunt over het icoontje beweegt verschijnt een 

foutboodschap. 

Om dit te realiseren slepen we een ErrorProvider control op het formulier. (zie Figuur 8) 

Onderaan het formulier zien we een instantie van de klasse ErrorProvider verschijnen. We 

geven property BlinkStyle waarde BlinklfDifferentError om ervoor te zorgen dat het 

icoontje flikkert.  We kunnen de frequentie waarmee het error icoontje knippert wijzigen met de 

property BlinkRate.  Elke control heeft een property bij gekregen, namelijk Error on e, 

waarbij e de naam van de ErrorProvider is. De waarde van deze property is de foutboodschap 

die verschijnt wanneer de gebruiker de muispunt over het error icoontje van die control houdt. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er continu een boodschap verschijnt.  Meestal moet dit 

gebeuren vanuit code.  Dit kan door de methode SetError toe te passen op de 

ErrorProvider.  De eerste parameter van deze methode is de control waarvoor we de tekst van 

de ErrorProvider invullen, de tweede parameter het foutbericht.  Als we als foutbericht de lege 

string gebruiken, wordt het fouticoontje niet getoond. 

Bijvoorbeeld: 

e.SetError( c, “ongeldig gegeven ingevoerd in c” ) 

III.1.2.3.  Form validatie 

Elke control heeft een Validating en een Validated event.  Het Validating event treedt 

op wanneer de inhoud van een control moet gevalideerd worden. Via een parameter van het type 

CancelEventArgs kunnen we definiëren of de control gevalideerd is. Wanneer de validatie 

gelukt is, zal het Validated event optreden. Hierin kunnen we de foutmelding, die in een 

ErrorProvider getoond kan worden, bijvoorbeeld leegmaken. 

Om een manuele validatie uit te voeren, moeten we de AutoValidate property van de form op 

Figuur 8. ErrorProvider 
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disable zetten.  Op het moment dat alle controls gevalideerd moeten worden, roepen we methode  

ValidateChildren van de form op.  Deze methode geeft true terug als alle validaties 

geslaagd zijn. 

III.1.3.  Visual inheritance 

Aangezien formulieren gewone klassen zijn, afgeleid van de klasse 

System.Windows.Forms.Form kunnen we ook van onze eigen formulieren afleiden. Deze 

afgeleide formulieren hebben dan het uitzicht en de functionaliteiten van het basisformulier. Visuele 

overerving kan interessant zijn om de visuele consistentie in een applicatie te verzekeren. Men kan 

een basisformulier maken waarin de layout vastligt zoals kleur, een voor-gedefinieerde menubalk, 

een logo, .... Programmeurs kunnen alle formulieren van het basisformulier afleiden en zo 

uniformiteit in de applicatie bewaren. 

Figuur 9. Een basis formulier kiezen 
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III.1.3.1.  Een formulier afleiden 

Om van een formulier dat reeds bestaat in het project te kunnen afleiden moeten we het project eerst 

bouwen. 

Selecteer vervolgens het menu-item Project/Add New Item. Volgend dialoogvenster wordt getoond 

(zie Figuur 10). Selecteer in het venster Installed templates “Windows Forms”, kies template 

“Inherited Form”, vul de naam van het nieuwe formulier in en klik op de knop Open. We zien nu 

een dialoogvenster zoals in Figuur 9. In dit dialoogvenster kunnen we het basisformulier kiezen. 

Indien het gewenste formulier er niet bij staat, moeten we het project eerst “bouwen” door op het 

menu-item Build/Build Solution te klikken. 

Wanneer we het basisformulier gekozen hebben wordt het afgeleid formulier gecreëerd. 

Controls die geërfd worden van het basisvenster zijn in Design View te herkennen door een pijltje in 

de linkerbovenhoek van de control. (Zie bijvoorbeeld Figuur 11) 

Merk op dat de controls die op het basisvenster staan, standaard niet gewijzigd kunnen worden 

aangezien zij in het basisformulier als private gedeclareerd worden.  Indien we willen dat een 

 
Figuur 10. Een afgeleid venster maken 

Figuur 11 Voorbeeld van een afgeleid formulier 
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control in het afgeleide venster gewijzigd kan worden, moeten we de waarde van de property 

Modifiers van de control op het basisformulier wijzigen. 

III.1.3.2.  Een dll bouwen 

Als een formulier ook buiten het project zal gebruikt worden als basisformulier, zullen we dit 

project moeten bouwen als een dll als volgt: 

Klik met de rechtermuisknop op het project in het Solution Explorer venster. Kies vervolgens uit het 

snelmenu het menu-item Properties.  Kies Output Type ”Class Library” op tabblad Application (zie 

Figuur 12).  Bouw het project opnieuw. 

Een bestand met de extensie .dll wordt gemaakt in de map bin/debug binnen de project map. 

Merk op dat de klasse die we ter beschikking willen stellen om in andere projecten te hergebruiken, 

public gedefinieerd moet zijn. 

III.1.3.3.  Een formulier afleiden van een formulier uit een dll 

De werkwijze om een formulier af te leiden van een formulier uit een dll is vrijwel hetzelfde als de 

manier waarop een afgeleid formulier binnen één project gemaakt wordt. 

Wanneer we in een bestaande windows applicatie het menu-item Project/Add New Item kiezen en 

de template “Inherited Form” selecteren, verschijnt in het venster Inheritance Picker een 

boodschap. (zie Figuur 13)  Klik op de knop Browse... om de dll te zoeken. Eens deze geselecteerd 

is worden de formulieren uit de dll getoond en kunnen we er één uit selecteren om deze te 

gebruiken als “basisformulier”. 

Figuur 12. Een dll maken 
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III.1.4.  Eigen componenten maken 

Indien het aanbod van componenten in het Toolbox venster ontoereikend blijkt, kunnen we steeds 

eigen componenten maken die we kunnen toevoegen aan het Toolbox venster. 

Er zijn drie manieren om een eigen component te maken: 

• Een component afleiden van een bestaande component en daaraan extra functionaliteiten 

toevoegen. 

• Een component maken, afgeleid van de klasse System.Windows.Forms.UserControl. 

Deze kan samengesteld worden uit verschillende bestaande componenten, waarbij hun 

functionaliteiten gecombineerd kunnen worden. 

• Een component afleiden van de klasse System.Windows.Forms.Control. De 

programmeur dient alles te bepalen zoals het uitzicht en de functionaliteiten. 

III.1.4.1.  Een UserControl voor het eigen project maken 

We zullen een klokje maken dat we later op een formulier kunnen plaatsen. Hiervoor hebben we 

o.a. een timer nodig. 

Een Timer is een niet-visuele control die toelaat om code automatisch te herhalen na een bepaald 

tijdsinterval.  Als we een Timer op een formulier plaatsen, wordt de control steeds onderaan het 

venster geplaatst. 

De property Interval geeft aan om de hoeveel milliseconden de code, die aan het Tick event 

van de Timer gekoppeld is, uitgevoerd moet worden.  Een Timer begint te werken vanaf het 

moment dat de eigenschap Enabled de waarde true heeft. 

Om het klokje te maken gaan we als volgt te werk: 

Selecteer in de Solution Explorer het project en klik met de rechtermuisknop. In het snelmenu 

selecteren we Add/User Control.... Er verschijnt een Add New Item scherm waarin we de naam van 

de control kunnen schrijven. Zorg ervoor dat de template User Control geselecteerd is. Klik 

vervolgens op de knop Add. 

Het grijze vlak dat de IDE toont stelt de usercontrol voor. Hierop plaatsen we de componenten die 

nodig zijn voor ons project. We slepen een Timer en een Label op de usercontrol zoals in Figuur 

14. 

 

Figuur 13. Inheritance picker 
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Geef het label de naam lblKlok en timer1 de naam timer. Zet in de properties van het label de 

property Dock op Fill. Verklein de hoogte van de usercontrol tot de gewenste hoogte. 

Voor de Timer controleren we dat de Interval property de waarde 100 heeft en we zetten de 

property Enabled op True. Dubbelklik op het event Tick, zodat we code kunnen toevoegen aan de 

methode timer_Tick. Volgende code zorgt ervoor dat in het label de tijd verschijnt telkens de timer 

het Tick event afvuurt. De huidige tijd wordt opgehaald met de methode Now van de klasse 

DateTime. Met de methode ToLongTimeString kunnen we de tijd converteren naar een 

string: 

Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) 

Handles Timer1.Tick 

 

End Sub 

Bouw de applicatie en keer terug naar het hoofdvenster in Design View. Bovenaan in de Toolbox  is 

een nieuwe groep componenten voor deze applicatie toegevoegd waarin de nieuwe control staat, die 

we kunnen gebruiken zoals de bestaande controls. 

III.1.4.2.  Een UserControl voor verschillende projecten maken 

Om een usercontrol te maken die gebruikt kan worden in verschillende projecten, maken we een 

nieuw project, maar in plaats van een Windows Application te maken, kiezen we de template 

Windows Control Library. 

Voeg de nodige controls en code toe en bouw dit project. We kunnen het niet starten, aangezien het 

om een Windows Control Library gaat en niet om een applicatie. Sluit het project. 

Om de nieuwe control te kunnen gebruiken, moeten we zorgen dat de control in de Toolbox 

verschijnt. Dit doen we door met de rechtermuisknop te klikken terwijl de muisaanwijzer op de 

Toolbox staat. Selecteer uit het snelmenu het menu-item Choose Items .... 

Figuur 15 toont het venster met de lijst van de componenten in het tabblad .NET Framework 

Components. Met de knop Browse kunnen we de nieuwe control selecteren. 

Figuur 14. Componenten toevoegen aan een usercontrol 
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De dll zal aan de lijst worden toegevoegd en zal aangevinkt staan. Klik op de knop OK. 

Nu kunnen we de control uit de ToolBox op een formulier slepen. 

III.1.5.  MDI toepassingen 

Tot hiertoe hebben we, misschien zonder het te weten, enkel SDI applicaties gemaakt. Met Single 

Document Interface (SDI) applicaties kunnen we slechts met één document tegelijkertijd werken. 

Voorbeelden hiervan zijn Paint en Notepad, beiden van Microsoft. Adobe Photoshop is een 

applicatie van het type Multiple Document Interface (MDI). In zulke applicaties kunnen we 

meerdere documenten openen en bewerken. Zij hebben één Parent Window dat verschillende Child 

Windows kan bevatten. Deze Child Windows hoeven niet van hetzelfde type te zijn. 

In Microsoft Visual Studio .NET kunnen we een MDI applicatie als volgt maken: 

We maken een nieuwe windows applicatie.  Een nieuw project wordt aangemaakt en een leeg 

formulier wordt getoond. Zorg ervoor dat dit formulier geselecteerd is en zoek in het Property 

venster naar de property IsMdiContainer. Deze property krijgt de waarde true. Meteen 

verandert het formulier van uitzicht. Het wordt het Parent Window van de applicatie. Een applicatie 

kan maar één Parent Window bevatten.  Een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 16. 

Nu moeten we ervoor zorgen dat een tweede form, die het child window zal worden, aan het project 

wordt toegevoegd.  Dit kan door een bestaande form aan het project toe te voegen via de 

menukeuze Project/Add Existing Item of door een nieuwe form aan het project toe te voegen via de 

menukeuze Project/Add New Window. We vullen de naam van het parent window in bij de property 

MdiParent van dit tweede venster in om ervoor te zorgen dat dit een child window van het eerste 

window wordt. 

Zorg er bij applicaties met meerdere vensters voor dat ofwel het “hoofdformulier” als Startup 

Object ingesteld is in de properties van het project of dat in de Main-methode, die standaard terug te 

Figuur 16. Parent window van een MDI applicatie 

Figuur 15. de dll toevoegen 
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vinden is in het bestand Program.vb, een instantie van de klasse die het parent window voorstelt, 

gecreëerd wordt. 

Meestal worden child windows dynamisch gecreëerd.  Als we veronderstellen dat deze child 

windows gedefinieerd zijn in de klasse FrmChild, kunnen we dit als volgt realiseren: 

' creëer een nieuw child window: 

Dim frmChild = new FrmChild() 

' zorg ervoor dat het een child window wordt: 

frmChild.MdiParent = Me 

' toon het child window: 

frmChild.Show() 

Om ervoor te zorgen dat onder de menu-items van een menukeuze tijdens de uitvoering van het 

programma automatisch een lijst getoond wordt met de geopende child windows, volstaat het om de 

property MdiWindowListItem van de MenuStrip te laten verwijzen naar het gewenste 

ToolStripMenuItem. We kunnen een child window activeren door het uit de lijst te selecteren. 

De verschillende child windows kunnen in het parent window geschikt worden met behulp van de 

methode LayoutMdi.  Deze methode verwacht een parameter van het type MdiLayout, die 

aangeeft hoe de vensters geschikt moeten worden: MdiLayout.Cascade voor een trapsgewijze 

schikking, MdiLayout.TileHorizontal voor een horizontale schikking, 

MdiLayout.TileVertical voor een verticale schikking.  In Figuur 17 worden enkele van 

deze mogelijkheden geïllustreerd. 

Wanneer een child venster een eigen menu bezit met dezelfde menutitels als het Parent Venster dan 

Figuur 17. Mogelijkheden om MDIChildren te schikken 
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kan men er voor zorgen dat deze verweven wordt met de menubalk van het Parent Venster. Hoe dit 

verweven van menu's gebeurt, wordt bepaald door de waarde van de property MergeAction.  

Mogelijke waarden hiervoor zijn terug te vinden in Tabel 9. 

waarde van 

MergeAction 

betekenis 

Append het menu item wordt toegevoegd aan de menubalk van het parent window, na 

de items uit het menu van het parent window 

Insert het menu item wordt tussen de items uit het menu van het parent window 

gevoegd 

MatchOnly de keuzes uit gelijknamige menu-items worden samengevoegd tot een grote 

lijst 

Remove het menu uit het child window verdwijnt als het wordt samengevoegd met het 

menu van het parent window 

Replace als in het parent venster een menu-item met dezelfde naam van de voorkomt, 

wordt het menu-item uit het parent venster vervangen door dat uit het child 

window 

Tabel 2 waarden voor property MergeAction 

Eigenschap MergeIndex kan gebruikt worden om de volgorde waarin menu-items samengevoegd 

moeten worden te beïnvloeden.  Met property AllowMerge geven we aan of menu's al dan niet 

samengevoegd kunnen worden. 

In een parent window kunnen we het actieve child venster opvragen met de property 

ActiveMdiChild.  Deze property geeft null terug als er geen actief child window is. 

2.  Windows Presentation Foundation (WPF) 

In dit onderdeel bekijken we aan de hand van een voorbeeld de belangrijkste aspecten van WPF 

applicaties. 

III.2.1.  XAML 

Als we in Visual Studio een nieuwe WPF applicatie maken, zien we in de solution explorer twee 

XAML-files staan: App.xaml en Window1.xaml. 

Deze XAML-files beschrijven respectievelijk de applicatie en een WPF-form in xml.  We vinden er 

de structuur van de applicatie en het window terug en zien welke onderdelen op welke manier 

genest worden, alsook welke eigenschappen ze hebben.  We kunnen een XAML-bestand in “design 

view” of in “code view” bekijken.  In “code view” zien we duidelijk dat een XAML-bestand een 

xml-bestand is. 

Het root-element voor de WPF form is <Window>: 

<Window x:Class="VoorbeeldWPF.Window1" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/XAML/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/XAML" 

Title="WPF voorbeeld" Height="300" Width="300"> 

Elk element in de XAML-file duidt eigenlijk aan dat een instantie van de opgegeven klasse gemaakt 

moet worden.  Elk venster in WPF wordt dus beschreven door een subklasse van 
System.Windows.Window. 

http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
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Er worden twee namespaces gedefinieerd.  De meeste elementen in het bestand zijn gedefinieerd in 

de ...XAML/presentation namespace.  Het Class-attribuut is gedefinieerd in de...XAML namespace.  

We zien hier hoe we een titel invullen en de hoogte en de breedte van de form bepalen.  Het Class-

attribuut verwijst naar de klasse die gekoppeld is aan het XAML-bestand.  Deze klasse wordt 

standaard gedefinieerd in het XAML.vb bestand. 

Het applicatiebestand App.XAML bepaalt het window waarmee opgestart wordt via StartupUri. 

In een XAML-bestand zijn slechts drie soorten root-elementen toegestaan, die corresponderen met 

de typische WPF-klassen: 

● <Window>: beschrijving van een subklasse van System.Windows.Window.  Deze 

klasse is de WPF-tegenhanger van de Form uit klassieke windowsapplicaties 

(System.Windows.Forms.Form). 

● <Page>: beschrijving van een subklasse van System.Windows.Controls.Page.   

Deze klasse is de WPF-tegenhanger van de klassieke webpagina 

(System.Web.UI.Page) uit asp.NET. 

● <Application>: beschrijving van een subklasse van 

System.Windows.Application die informatie over de applicatie bevat. 

III.2.2.  Codebehind file 

Bij elk XAML-bestand hoort ook een zogenaamd codebehind bestand ....xaml.cs.  Daarin vinden 

we de partiële definitie van de applicatie, de webpagina of het window en kunnen we aanvullende 

VB.NET code schrijven. 

III.2.3.  Layout controls 

We kunnen direct onder het <Window>- of het <Page>-element maar één control zetten.  Daarom 

gebruiken we layout controls om de componenten in een form te rangschikken.  Binnen het 

Window vinden we een lege Grid4 terug.  De elementen in de grid worden op een (onzichtbaar) 

rooster op een op te geven rij en kolom geschikt. 

Eerst moeten we de kolommen en rijen van de grid definiëren.  Dit kunnen we bijvoorbeeld doen 

door de grid  in “design view” te selecteren en vervolgens met behulp van de editor de properties 

ColumnDefinitions en RowDefinitions te wijzigen.  Als we één kolom en vier rijen 

toevoegen aan de grid, verschijnt volgende code in de XAML-file.  Uiteraard mogen we deze code 

ook meteen intikken in de XAML-file. 

<Grid> 

        <Grid.ColumnDefinitions> 

            <ColumnDefinition /> 

        </Grid.ColumnDefinitions> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition /> 

            <RowDefinition /> 

            <RowDefinition /> 

            <RowDefinition /> 

        </Grid.RowDefinitions> 

</Grid> 

                                                 
4Zie syllabus “.NET: initiatie”, hoofdstuk 4 voor een overzicht van de belangrijkste layout controls. 
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Hier komen we in aanraking met de “property element syntax” van XAML.  Dit is één van de 

manieren waarop we een element kunnen definiëren.  We overlopen kort de mogelijkheden: 

1. object element syntax: Een voorbeeld hiervan is het <Window>-element.  De inhoud van 

dit element is in dit geval een <Grid>-element.  Deze grid is een child-element van het 

window.  Via object element syntax kunnen we een hiërarchie van objecten definiëren. 

2. attribute syntax: een element heeft ook eigenschappen, die we kunnen meegeven in de 

vorm van xml-attributen.  Een voorbeeld hiervan zijn de Width- en Height-attributen van 

het <Window>-element. 

3. property element syntax: sommige eigenschappen zijn niet weer te geven als een 

eenvoudige string omdat ze op hun beurt objecten zijn.  Een voorbeeld hiervan is de 

“RowDefinitions”-eigenschap van een grid.  Deze eigenschap bevat een reeks 

RowDefinition objecten.  Dat kunnen we niet meer weergeven met attribute syntax.  We 

gebruiken hiervoor als child element de speciale syntax: 

parent_element_naam.Eigenschap.  Een voorbeeld hiervan zien we bij 

<Grid.RowDefinitions>...</Grid.RowDefinitions>.  RowDefinitions 

is een eigenschap van een Grid. 

Een attribuut zou ook ingevuld kunnen worden met property element syntax, maar meestal 

wordt property element syntax voorbehouden voor niet-string waarden. 

4. content syntax: heel wat controls worden gebruikt om content of inhoud te tonen (namelijk 

alle controls die zijn afgeleid van System.Windows.Controls.ContentControl). 

Die inhoud wordt meestal meegegeven als tekstinhoud van het element.  We kunnen deze 

inhoud ook meegeven via de attribute syntax als property Content.  Als voorbeeld hiervan 

plaatsen we op de onderste rij van de grid een knop met de tekst OK: 
<Button Name=”btnOK” Grid.Row="2" Grid.Column="0">OK</Button> 

Elke control die we in de grid zetten, krijgt een aantal zogenaamde attached properties 

zoals Grid.Row en Grid.Column van de grid.  Een attached property wordt toegevoegd 

doordat een control een child control wordt van een andere control.  De naam van een 

attached property wordt gevormd uit de naam van het hoofdelement en de naam van de 

property.  De syntax wil eigenlijk zeggen dat Row en Column geen attributen zijn die horen 

bij Button, maar bij Grid.  Wanneer we de Button control zouden gebruiken buiten een 

grid, krijgt de knop de (attached) properties Grid.Row en Grid.Column niet. 

Het gebruik van de property Name is belangrijk als we in de codebehind file willen 

verwijzen naar een control.  In code zullen we deze knop kunnen aanspreken als btnOK. 

Voor het vervolg van het voorbeeld plaatsen we nog een label en twee tekstvakken in de grid: 

<Label Name=”lblBegroeting” Grid.Row="0" Grid.Column="0" 

Content=”Welkom”></Label> 

<TextBox Name=”txtNaam” Grid.Row="1" Grid.Column="0"></TextBox> 

<TextBox Name="txtOutput" Grid.Row="3" Grid.Column="0" 

VerticalScrollBarVisibility="Auto" 

HorizontalScrollBarVisibility="Auto"></TextBox> 

Bij het laatste tekstvak hebben we ervoor gezorgd dat er schuifbalken getekend worden indien 

nodig. 

III.2.4.  Event handling 

We breiden het voorbeeld verder uit en zorgen ervoor dat de tekst van het label aangepast wordt als 
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de gebruiker op de OK-knop klikt.  In de XAML-file geven we aan welke methode uitgevoerd moet 

worden als het Click-event van de knop afgevuurd wordt: 

<Button Name="btnOK" ... Click="btnOK_Click">OK</Button> 

 

In de codebehind file moeten we de methode btnOK_Click schrijven: 

Public Partial class Window1  

                Inherits Window 

... 

   Private Sub btnOK_Click(sender As Object, e As 

RoutedEventArgs) Handles btnOK.Click 

        If txtNaam.Text = String.Empty Then 

            lblBegroeting.Content = "Welkom" 

        Else 

            lblBegroeting.Content = "Welkom, "& txtNaam.Text 

        End If 

   End Sub 

End Class 

 

WPF kent routed events.  Wanneer we op een control klikken, wordt het event niet rechtstreeks 

naar een control gestuurd (zoals in een klassieke windowsapplicatie).  Er zijn namelijk twee soorten 

events gedefinieerd voor bijvoorbeeld een MouseDown: PreviewMouseDown en de eigenlijke 

MouseDown.  De termen “tunneling” en “bubbling” worden hierbij gebruikt.  Om dit te 

illustrereren voegen we volgende methode toe in de codebehind file: 

Private Sub handler_MouseDown(sender As Object,               

  e As MouseButtonEventArgs)  

  txtOutput.Text = String.Format( 

  "{0} event {1} opgetreden voor control {2} (source= {3})\n", 

  txtOutput.Text, e.RoutedEvent.Name, sender.ToString(), 

  (DirectCast(e.Source, FrameworkElement).Name) 

End Sub 

 

Vervolgens duiden we in XAML bij het <Window>-element, het <Grid>-element en het eerste 

label aan dat we het PreviewMouseDown en het MouseDown event willen afhandelen met deze 

methode: 

PreviewMouseDown="handler_MouseDown"   MouseDown="handler_MouseDown" 

Wanneer de gebruiker op het bovenste label klikt, “tunnelen” de events van het window over de grid 

naar het label via de PreviewMouseDown events.  Daarna “bubbelen” de events terug van het 

label over de grid naar het window via de MouseDown events. 

Wanneer we een aantal knoppen hebben in een layout control, kunnen we voor elke knop een 

Click-event schrijven.  We kunnen alle knoppen naar dezelfde eventhandler laten verwijzen, maar 

we zullen wel voor elke knop een toewijzing moeten doen.  Als alternatief kunnen we een 

ButtonBase.Click event definiëren voor de layout control.  Dat event geldt dan voor alle 

knoppen in de control.  Via e.Source kunnen we in de eventhandler de control opvragen waarop 

geklikt werd. 

Als we op deze manier een eventhandler schrijven voor alle controls in een layout container, 

noemen we dit een attached event. 
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Aangezien we in dit voorbeeld maar één knop gebruiken, heeft het hier geen zin om het Click-

event te programmeren als een attached event.  We proberen ter illustratie toch uit hoe dit werkt en 

definiëren het ButtonBase.Click event voor de Grid.  Bij de Button halen we het Click-

event weg: 

<Grid ... ButtonBase.Click="btnOK_Click">... 

<Button Name="btnOK" Grid.Row="2" Grid.Column="0">OK</Button>... 

III.2.5.  Resources 

We kunnen resources definiëren in het XAML-bestand van een applicatie of een window.  Deze 

resources kunnen eender welke soorten objecten zijn.  Alnaargelang de plaats waar ze gedefinieerd 

worden, kunnen ze gebruikt worden bij één control, in een window, op een webpagina, in heel de 

applicatie of zelfs in een externe assembly.  We definiëren resources via de attached property 

Resources. 

Elke resource krijgt bij definitie een sleutel (attribuut x:Key in XAML).  Deze sleutel wordt 

gebruikt op het moment dat we de resource willen gebruiken en naar de resource willen verwijzen.  

Hierbij hebben we twee mogelijkheden: ofwel weten we bij het ontwerpen van de pagina welke 

resource nodig is en is het niet nodig om die resource in de loop van het programma te veranderen.  

In dat geval gebruiken we best een static resource zoals in het volgende fragment.  Om naar een 

static resource te verwijzen, gebruiken we de markup extension syntax {StaticResource 

resourceKey}, waarbij resourceKey de sleutel is die bij de definitie van de resource vermeld is.  

We kunnen in ons voorbeeld een “borstel” als resource definiëren en deze later gebruiken om de 

achtergrond van de knop te bepalen: 

.<Window ...> 

  <Window.Resources> 

    <!-- definitie van een resource --> 

    <SolidColorBrush x:Key="goudkleurigeBorstel" Color="Gold"/> 

  </Window.Resources> 

... 

   <!-- verwijzing naar een resource --> 

  <Button ... Background="{StaticResource goudkleurigeBorstel}"> 

... 

Als de resource tijdens de uitvoering van het programma gewijzigd moet worden, moeten we een 

dynamic resource gebruiken.  In plaats van het sleutelwoord StaticResource schrijven we dan 

DynamicResource. 

III.2.6.  Stijlen en templates 

Met behulp van stijlen kunnen we controls opmaken zoals we wensen.  Een stijl is een set 

eigenschappen die in één maal toegepast kunnen worden op een control. 

WPF controls hebben een property Style, waaraan een object van de klasse Style toegekend 

kan worden om het uitzicht van de control te bepalen.  De klasse Style bevat in essentie een reeks 

Setter-objecten.  Elk Setter-object is verantwoordelijk voor het invullen van de waarde van 

een bepaalde property.  We gebruiken hiervoor de properties Property en Value van het 

Setter-object. 

Om de opmaak van de button in ons voorbeeld wat te verfraaien (nou ja ... ;-)), zouden we als volgt 

een stijl kunnen definiëren bij de knop: 

<Button ...> 

   <Button.Style> 

       <Style> 

          <Setter Property="Button.FontFamily" Value="Gigi"/> 

          <Setter Property="Button.FontSize" Value="24"/> 
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          <Setter Property="Button.Foreground"> 

             <Setter.Value> 

               <SolidColorBrush Color="DarkGoldenrod" /> 

             </Setter.Value> 

          </Setter> 

       </Style> 

   </Button.Style>OK 

</Button> 

Hierbij hebben we binnen de stijldefinitie bij de properties die ingevuld moeten worden expliciet 

moeten vermelden dat het om properties van Button gaat.  We kunnen dit ook korter noteren door 

bij de definitie van de stijl het TargetType op te geven: 

<Button.Style> 

   <Style TargetType="Button"> 

        <Setter Property="FontFamily" Value="Gigi"/> 

        <Setter Property="FontSize" Value="24"/> 

        <Setter Property="Foreground"> 

            <Setter.Value> 

                 <SolidColorBrush Color="DarkGoldenrod" /> 

            </Setter.Value> 

        </Setter> 

   </Style> 

</Button.Style> 

 

Aangezien stijlen vaak gebruikt worden als resource bij controls, is het mogelijk om een 

stijlresource te definiëren zonder sleutel.  Die stijl zal dan toegepast worden op alle controls met het 

opgegeven TargetType.  Als voorbeeld definiëren we een resource dat ervoor zorgt dat alle 

labels in het window goudkleurig, gecentreerd en met een speciaal “gloei-

effect”(BitmapEffect) getoond worden: 

<Window.Resources> 

  <Style TargetType="Label"> 

   <Setter Property="BitmapEffect"> 

     <Setter.Value> 

      <OuterGlowBitmapEffect GlowSize="30" GlowColor="Gold" /> 

     </Setter.Value> 

   </Setter> 

   <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Center" /> 

   <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center" /> 

   <Setter Property="Foreground"> 

    <Setter.Value> 

     <SolidColorBrush Color="DarkGoldenrod" /> 

    </Setter.Value> 

   </Setter> 

  </Style> 

... 

 

Een template is een hiërarchie van controls die bepaalt hoe het uitzicht van een control opgebouwd 

moet worden.  We passen ons voorbeeld aan en definiëren een stijl voor knoppen.  In die stijl 

definiëren we een template om te bepalen hoe de knoppen getekend moeten worden. 

<Window.Resources> 

 <Style TargetType="Button"> 

  <Setter Property="FontFamily" Value="Gigi"/> 

  <Setter Property="FontSize" Value="24"/> 

  <Setter Property="Foreground"> 

   <Setter.Value> 

    <SolidColorBrush Color="DarkGoldenrod" /> 

   </Setter.Value> 

  </Setter> 

  <Setter Property="Template"> 
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   <Setter.Value> 

    <ControlTemplate TargetType="Button"> 

     <Border BorderBrush="Goldenrod" BorderThickness="2" CornerRadius="45"> 

      <Grid> 

       <Grid.ColumnDefinitions> 

        <ColumnDefinition Width="75" /> 

        <ColumnDefinition /> 

        <ColumnDefinition Width="75" /> 

       </Grid.ColumnDefinitions> 

       <Ellipse Grid.Column="0" Fill="DarkGoldenrod" Margin="5,5,5,5" /> 

       <Label Grid.Column="0" FontFamily="WingDings">z</Label> 

       <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" 

                 VerticalAlignment="Center" Grid.Column="1"/> 

       <Ellipse Grid.Column="2" Fill="DarkGoldenrod" Margin="5,5,5,5" /> 

       <Label Grid.Column="2" FontFamily="WingDings">z</Label> 

      </Grid> 

     </Border> 

    </ControlTemplate> 

   </Setter.Value> 

  </Setter> 

 </Style> 

... 

<Grid> ... 

<Button Name="btnOK" Grid.Row="2" Grid.Column="0">OK</Button> ... 

In de definitie van het ControlTemplate-element bepalen we hoe WPF een Button-element 

(TargetType=”Button”) moet voorstellen: rond elke button moet een goudrode rand getekend 

worden (<Border>) en daarbinnen een grid met drie kolommen.  In de eerste en de laatste kolom, 

die allebei 75 pixels breed zijn, laten we een ellips tekenen (<Ellipse>).  Over de ellipsen laten 

we een labeltje met het WingDings-symbool voor de letter 'z' schrijven.  In de tweede kolom moet 

de “echte” knop geplaatst worden.  Dit stellen we voor door het ContentPresenter-element. 

Het uiteindelijke resultaat van het voorbeeld is te zien in Figuur 18. 

III.2.7.  Animatie 

Om deze kennismaking met WPF af te sluiten, proberen we uit hoe eenvoudig animaties ingebouwd 

kunnen worden in XAML.  We gaan ervoor zorgen dat de ellipsen op de OK-knop voortdurend 

Figuur 18: Schermvoorbeeld WPF applicatie 
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groeien en terug krimpen en ondertussen van kleur veranderen. 

1. In WPF zijn verschillende subklassen van de abstracte klasse 

System.Windows.Media.Animation.Animatable gedefinieerd.  Zo laten alle 

subklassen van AnimationTimeLine toe om heel eenvoudig properties van controls 

gedurende een op te geven tijdsspanne de volgende waarde uit een bereik van waarden te 

geven.  We kunnen tevens opgeven met welke frequentie deze waarden moeten wijzigen.  In 

ons voorbeeld gebruiken we de animatieklassen ColorAnimation en 

DoubleAnimation om de kleur, de hoogte en de breedte van de ellipsen aan te passen. 

<Window.Resources> 

 <Storyboard x:Key="KrimpEnGroei"> 

  <ColorAnimation Storyboard.TargetProperty="Fill.Color" From="White" 

    To="DarkGoldenrod" Duration="0:0:10" AutoReverse="true" 

    RepeatBehavior="Forever"/> 

  <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Height" From="0" To="55" 

    Duration="0:0:10" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"/> 

  <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Width" From="0" To="55" 

     Duration="0:0:10" AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"/> 

 </Storyboard> 

... 

 

We gebruiken properties From en To van de animatie-objecten om respectievelijk de ondergrens en 

de bovengrens van het bereik van waarden op te geven.  Via Duration geven we aan hoe lang de 

animatie moet lopen.  Met RepeatBehavior vullen we in hoe vaak de animatie herhaald moet 

worden (“altijd” in ons geval).  AutoReverse geeft aan of de animatie de waarden in het 

opgegeven bereik bij herhalingen al dan niet in omgekeerde volgorde moet overlopen.  Belangrijk is 

ook de property TargetProperty van een animatie.  Deze geeft namelijk aan welke property de 

animatie later zal moeten wijzigen. 

De animaties worden gegroepeerd in een Storyboard, dat we nodig hebben om aan te geven 

wat er allemaal moet gebeuren als een bepaald event getriggerd wordt.  Deze code vinden we terug 

bij de ellipsen: 

       <Ellipse Grid.Column="0" Fill="DarkGoldenrod" Margin="5,5,5,5" > 

         <Ellipse.Triggers> 

           <EventTrigger RoutedEvent="Ellipse.Loaded"> 

            <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource KrimpEnGroei}" /> 

           </EventTrigger> 

         </Ellipse.Triggers> 

       </Ellipse> 

We sommen op welke “triggers” we willen opvangen.  Wanneer het routed event 

Ellipse.Loaded afgevuurd wordt (d.i. als de ellips geladen wordt), zullen de animaties in het 

storyboard starten.



Hoofdstuk IV.  Collections 

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal klassen en interfaces die het mogelijk maken om op een 

eenvoudige manier met "array-achtige" objecten te werken.  Deze objecten kunnen dynamisch 

groeien en krimpen alnaargelang de behoeften van een programma en laten bijvoorbeeld toe om op 

een makkelijke manier al de elementen te overlopen. In de namespace System.Collections 

zijn een aantal "klassieke" datastructuren voorzien met de bijhorende operaties, die het leven van de 

programmeur aangenamer kunnen maken. Deze klassen zijn zo geïmplementeerd dat het geheugen 

efficiënt gebruikt wordt en dat de instructies zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Het is de 

bedoeling van al deze klassen om een groep van gegevens (collection) te kunnen manipuleren. 

In de eerste versies van .NET bevatten deze collecties instanties van klasse Object, waardoor heel 

wat (un)boxing toegepast werd om elementen van een specifiek type in een collectie te bewaren. 

Deze collecties zijn dus niet type-safe en kunnen alle soorten objecten bevatten.  Met de invoering 

van generics in .NET 2.0 (zie p.38) heeft men ook generieke versies van de verschillende soorten 

collecties ingevoerd.  De meest gangbare zijn gedefinieerd in de namespace 

System.Collections.Generic.  Omwille van performantie en type safety is het aanbevolen 

waar mogelijk de generieke collecties te gebruiken. 

1.  Array 

Klasse System.Array is de basisklasse van alle “array-achtige” klassen en bevat methoden om 

tabellen te creëren, te manipuleren, te doorzoeken en te sorteren.  We gaan hier even dieper in op 

deze klasse, die reeds besproken werd in de syllabus “VB.NET: inleiding”.  De klasse Array 

behoort niet tot de namespace System.Collections.  Toch kan deze klasse beschouwd 

worden als een collectie, omdat ze de interface IList implementeert. 

Om de functionaliteit van de verschillende collecties te begrijpen, is het belangrijk een idee te 

hebben van de interfaces die deze klassen implementeren.  In Tabel 3 worden al de interfaces die 

geïmplementeerd worden door de klasse Array en door alle collecties opgesomd.  We gaan hier 

verder in deze tekst dieper op in.  Voor IList, ICollection en IEnumerable zijn ook 

generieke versies gedefinieerd. 

Interface gebruik 

ICloneable ondersteunt “cloning”, i.e. het creëren van nieuwe instanties van een klasse 

met dezelfde waarde als een bestaande instantie 

IList voorstelling van een collectie objecten die individueel geïndexeerd zijn 

ICollection definieert grootte, enumerators5, ... 

IEnumerable stelt de enumerator, die toelaat om op een eenvoudige manier de elementen uit 

de collectie te overlopen, ter beschikking 

Tabel 3. interfaces geïmplementeerd door collections 

Voor een overzicht van methodes en eigenschappen die specifiek zijn voor arrays, verwijzen we 

naar de cursustekst “VB.NET: inleiding”. 

                                                 
5Een enumerator is GEEN enumeration.  Een enumeration is een type waarbij enkel constante waarden zijn toegelaten, 

zoals bijvoorbeeld: enum Seizoenen {Lente, Zomer, Herfst, Winter};  Een enumerator 

daarentegen wordt gebruikt om gegevens uit een collectie één voor één te lezen. 
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IV.1.1.  Elementen overlopen 

IV.1.1.1.  IEnumerable 

Enumerators zijn bedoeld om de gegevens in een collectie op een eenvoudige manier te kunnen 

lezen.  Het mag niet mogelijk zijn om met een enumerator de elementen in de onderliggende 

collectie te wijzigen.  Hiertoe moet de enumerator de methode GetEnumerator van de interface 

IEnumerable (bij voorkeur de generieke versie) implementeren. 

Als we met collecties werken, zijn er twee mogelijkheden om een enumerator te schrijven: 

1. door een kopie te maken van de items in de collectie 

hierdoor zijn we er zeker van dat het onmogelijk is de elementen uit de collectie te wijzigen, 

maar dit gaat ten koste van performantie en geheugengebruik en wordt gewoonlijk niet toegepast 

voor grote collecties. 

2. door een verwijzing (referentie) naar de collectie terug te geven 

hierdoor verspillen we niet nodeloos geheugen en boeten we ook geen performantie in, maar dan 

moet er op één of andere manier voor gezorgd worden dat de elementen uit de collectie niet 

gewijzigd kunnen worden via de enumerator. 

Klassen die IEnumerable implementeren hebben een property Current die het huidige 

element uit de collectie terug geeft. 

Het is o.a. de taak van een enumerator om ervoor te zorgen dat een verwijzing naar het huidige 

element uit de collectie bewaard wordt.  Als er geen huidig item is (de enumerator is gepositioneerd 

voor het eerste element of na het laatste element), veroorzaakt het opvragen van de property 

Current een exceptie. 

Verder vereist IEnumerable ook dat de methoden MoveNext en Reset geïmplementeerd 

worden. 

MoveNext verplaatst de enumerator naar het volgende element uit de collectie en retourneert of er 

al dan niet een volgend element was. 

Reset verplaatst de enumerator naar z'n initiële positie, d.i. vóór het eerste item. 

Initieel is de enumerator gepositioneerd voor het eerste element in de collectie. 

Nadat een enumerator gecreëerd is of nadat methode Reset werd uitgevoerd, moet methode 

MoveNext uitgevoerd worden om naar het eerste item te gaan voordat de waarde van Current 

gelezen kan worden. 

In volgend codefragment wordt expliciet gebruik gemaakt van een enumerator om de getallen uit 

een tabel te overlopen: 

Sub Main() 

    Dim getallen = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

    Dim e As IEnumerator = getallen.GetEnumerator() 

    While e.MoveNext 

        Console.WriteLine(e.Current) 

    End While 

End Sub 

Door ervoor te zorgen dat een klasse IEnumerable implementeert, wordt het mogelijk om de 

elementen in de klasse te overlopen met een for-each lus.  De for-each lus zal het resultaat van 

methode GetEnumerator overlopen zolang de methode MoveNext true oplevert. 

Voorgaand programmafragment kan herschreven worden als 

Dim getallen = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 
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   Dim e As IEnumerator = getallen.GetEnumerator() 

   While e.MoveNext 

       Console.WriteLine(e.Current) 

   End While 

   For Each getal As Integer In getallen 

       Console.WriteLine(getal) 

   Next 

Om de elementen in een collectie te kunnen sorteren en doorzoeken, moet het mogelijk zijn om de 

elementen met elkaar te vergelijken.  De interfaces IComparable en IComparer (en hun 

generieke opvolgers) werden hiervoor gedefinieerd. 

IV.1.1.2.  Elementen vergelijken 

De interface IComparable(Of T) verplicht om de methode CompareTo te definiëren.  Deze 

methode vergelijkt het doorgegeven object object2 met het object object1 waarop ze wordt 

toegepast, en geeft dan een getal terug dat bepaalt of object1 al dan niet voor object2 komt. Als het 

resultaat van deze methode strikt kleiner dan 0 is, komt object1 voor object2.  Bij uitkomst 0 zijn 

beide objecten gelijk, en een strikt positieve returnwaarde betekent dat object1 na object2 komt. 

De methode Compare uit de interface IComparer(Of T) heeft volgende signatuur: 

Compare(object1 As T, object2 As T) As Integer 

Het resultaat heeft dezelfde betekenis als bij de methode CompareTo. 

De klasse Comparer is de default implementatie voor deze interface.  Hierbij is de Compare 

methode geprogrammeerd als volgt: 

• als de klasse waartoe object1 behoort de interface IComparable implementeert, wordt het 

resultaat van object1.CompareTo( object2 ) terug gegeven. 

• In het andere geval, wanneer de klasse waartoe object2 behoort de interface IComparable 

implementeert, wordt het resultaat van object2.CompareTo( object1 ) terug gegeven. 

Elk niet-null object is per definitie groter dan de null-referentie, en vergelijken van twee null-

referenties levert op dat deze gelijk zijn. 

IV.1.1.3.  Elementen sorteren 

Sommige collecties, waaronder Array, hebben een (statische) methode Sort die gebruikt kan 

worden om de items in de collectie te sorteren. 

Voor de klasse Array gebruikt de Sort methode de default Comparer klasse, die een 

implementatie is van IComparable, om te bepalen in welke volgorde de elementen geplaatst 

moeten worden bij sortering.  Het resultaat van methode CompareTo bepaalt of twee elementen al 

dan niet in de juiste volgorde staan. 

Voor deze klassen kunnen we de Sort methode overschrijven door ervoor te zorgen dat de klasse 

waartoe de elementen in de collectie behoren IComparable implementeert.  In dit geval zal de 

CompareTo methode uit die klasse gebruikt worden bij sortering. 

In volgend voorbeeld wordt dit toegepast om studenten te sorteren.  Een eerste sortering gebeurt op 

basis van het leerjaar waartoe de studenten behoren.  Bij gelijke waarde voor het leerjaar wordt er 

gesorteerd op naam. 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

        Dim studentTabel(9) As Student 
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        For i As Integer = 0 To studentTabel.Length - 1 

            studentTabel(i) = New Student("student" & i, 

(studentTabel.Length - i) Mod 6) 

        Next 

        Console.WriteLine("Studenten voor sortering") 

        For Each s As Student In studentTabel 

            Console.WriteLine(s) 

        Next 

        Array.Sort(studentTabel) 

        Console.WriteLine("Studenten na sortering") 

        For Each s As Student In studentTabel 

            Console.WriteLine(s) 

        Next 

    End Sub 

 

End Module 

Class Student 

    Implements IComparable(Of Student) 

    Private _naam As String 

    Private _leerjaar As Integer 

    Public Sub New(aNaam As String, aLeeftijd As Integer) 

        _naam = aNaam 

        _leerjaar = aLeeftijd 

    End Sub 

    Public Overrides Function ToString() As String 

        Return _leerjaar & " " & _naam 

    End Function 

    Public Function CompareTo(other As Student) As Integer Implements 

IComparable(Of Student).CompareTo 

        If other Is Nothing Then Return 1 

        If _leerjaar < other._leerjaar Then 

            Return -1 

        ElseIf _leerjaar = other._leerjaar Then 

            Return _naam.CompareTo(other._naam) 

        Else 

            Return 1 

        End If 

    End Function 

End Class 

 

Andere klassen, zoals SortedList, hebben constructoren die toelaten om via parameters door te 

geven welke sorteervolgorde gebruikt moet worden.  In deze klassen is het niet mogelijk om de 

Sort methode te overschrijven zoals hierboven beschreven. 

2.  Collecties 

De namespaces System.Collections en System.Collections.Generic bevatten 

interfaces en klassen die verschillende soorten collecties definiëren, zoals lijsten, queues, arrays, 

hashtables en dictionaries. 

In Tabel 4 staat een overzicht van de belangrijkste generieke collecties. 

Enkele van deze collecties worden verder besproken in de volgende paragrafen. 

Klasse beschrijving 

List<T> Implementatie van IList<T> die een array gebruikt die dynamisch groeit 

en krimpt 

Dictionary<K,V> Collectie waarbij de hashcode van de objecten gebruikt wordt als key om 
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Klasse beschrijving 

de bijhorende waarde te vinden 

HashSet<T> Implementatie van ISet<T> die een set elementen voorstelt 

Queue<T> First-in, First-out collectie 

SortedList<K,V> Collectie waarin key-value paren gesorteerd bewaard worden.  Objecten uit 

een SortedList kunnen opgevraagd worden via hun key of via hun 

index. 

SortedSet<T> Implementatie van ISet<T> die een gesorteerde set elementen voorstelt 

Stack<T> Last-in, First-out collectie 

Tabel 4. collecties uit namespace System.Collections.Generic 

IV.2.1.  Lijsten 

IList is een interface die gebruikt wordt door klassen die een geordende collectie voorstellen, 

waarbij het mogelijk moet zijn om de elementen van de collectie individueel te benaderen door hun 

index te gebruiken.  Voorbeelden hiervan zijn de klassen Array, List<T>, 

StringCollection en TreeNodeCollection, die een definitie bevatten voor de methodes 

uit IList. 

In Tabel 5 en Tabel 6 zijn de properties en methoden terug te vinden die voorzien moeten worden in 

elke klasse die IList implementeert. 

Property gebruik 

IsFixedSize Geeft aan of de lijst al dan niet een vaste grootte heeft 

IsReadOnly Geeft aan of (de elementen uit) de lijst al dan gewijzigd kan worden 

Item Indexer voor de klasse.  Laat toe om het element op de opgegeven positie op te 

vragen of te wijzigen. 

Tabel 5. Properties van IList 

Methode gebruik 

Add Voegt een item toe aan de lijst 

Clear Verwijdert alle items uit de lijst 

Contains Geeft aan of een opgegeven item al dan niet voorkomt in de lijst 

IndexOf Geeft de index van een opgegeven item 

Insert Voegt op de opgegeven positie een item toe aan de lijst 

Remove Verwijdert het eerste voorkomen van het opgegeven item uit de lijst 
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Methode gebruik 

RemoveAt Verwijdert het item op de opgegeven positie 

Tabel 6. Methodes van IList 

In onderstaand codefragment wordt een List gebruikt.  Merk op dat het in dit geval niet nodig is 

om bij de creatie van deze collectie op te geven hoeveel items in de lijst vervat kunnen zijn en dat 

het mogelijk is om de items uit deze lijst te overlopen met een for-each-lus of met een for-lus 

waarbinnen de index van de items gebruikt wordt. 

Dim kleuren = new List(Of String)(); 

kleuren.Add("rood") 

kleuren.Add("geel") 

kleuren.Add("blauw") 

kleuren.Add("oranje") 

For Each item As String in kleuren 

 Console.WriteLine(item); 

Next 

kleuren.Remove("oranje") 

for (itemnr As Integer =0 To kleuren.Count-1 

 Console.WriteLine(kleuren(itemnr)) 

Next 

IV.2.2.  Sets 

Een set is een collectie niet-geordende elementen zonder duplicaten. Om te bepalen of een object al 

dan niet voorkomt in een set, wordt de methode Equals gebruikt.  Daarom is het aanbevolen deze 

methode en methode GetHashCode uit klasse Object te overschrijven voor objecten die in een 

set bewaard moeten worden. 

De meest kenmerkende methodes van ISet zijn opgesomd in Tabel 7.  In deze interface zijn 

methodes voorzien die de standaardoperaties uit de verzamelingenleer voorstellen om bijvoorbeeld 

het verschil, de unie of de doorsnede van sets te berekenen. 

 

Methode gebruik 

Add Voegt een item toe aan de set 

Clear Verwijdert alle items uit de set 

Contains Geeft aan of een opgegeven item al dan niet voorkomt in de set 

ExceptWith Verwijdert de items van de doorgegeven collectie uit de set 

IntersectWith Zorgt ervoor dat enkel items die zowel in de doorgegeven collectie als de set 

zitten, in de set zitten 

IsSubsetOf Bepaalt of de set een subset is van de doorgegeven collectie 

IsSuperSetOf Bepaalt of de set een superset is van de doorgegeven collectie 

Remove Verwijdert het eerste voorkomen van het opgegeven item uit de set 
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Methode gebruik 

UnionWith Voegt de items uit de doorgegeven collectie die nog niet in de set zitten, toe 

aan de set 

Tabel 7: Methodes van ISet 

HashSet en SortedSet zijn voorbeelden van klassen die deze interface implementeren. 

IV.2.2.1.  HashSet 

De klasse HashSet is een implementatie van interface ISet.  Bij deze implementatie bepalen de 

methodes GetHashCode en Equals de uniciteit van de objecten in de set. 

In onderstaand voorbeeld worden objecten van de eerder gedefinieerde klasse Student toegevoegd 

aan een HashSet.  De student met naam “Joske” en studiejaar 3 zal maar eenmaal toegevoegd 

worden aan de set.  Bij het overlopen van de elementen in de set, worden deze overlopen in de 

volgorde waarin ze zijn toegevoegd. 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

        Dim studenten As ISet(Of Student) = New HashSet(Of 

Student)() 

        studenten.Add(New Student("Joske", 3)) 

        'Onderstaande lijn zal de student niet toevoegen 

        studenten.Add(New Student("Joske", 3)) 

        For i As Integer = 1 To 10 

            studenten.Add(New Student("student" & i, (10 - i) 

Mod 6)) 

        Next 

        For Each s As Student In studenten 

            Console.WriteLine(s) 

        Next 

    End Sub 

 

End Module 

Class Student 

    Private _leerjaar As Integer 

    Private _naam As String 

    Public Sub New(naam As String, leerjaar As Integer) 

        _leerjaar = leerjaar 

        _naam = naam 

    End Sub 

    Public Overrides Function GetHashCode() As Integer 

        Dim hash As Long = 17 

        hash = hash * 23 + _naam.GetHashCode 

        hash = hash * 23 + _leerjaar 

        Return CInt(hash And &H7FFFFFFFL) 

    End Function 

    Public Overrides Function Equals(obj As Object) As Boolean 

        If obj Is Nothing Then Return False 

        If Not Me.GetType Is obj.GetType Then Return False 
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        Dim other As Student = DirectCast(obj, Student) 

        Return Me._leerjaar = other._leerjaar And Me._naam = 

other._naam 

    End Function 

    Public Overrides Function ToString() As String 

        Return _naam & " " & _leerjaar 

    End Function 

End Class 
 

IV.2.2.2.  SortedSet 

Een sortedset is een set waarin de elementen in gesorteerde volgorde bewaard worden.  Objecten in 

een SortedSet moeten de interface IComparable implementeren.  Hierdoor wordt de volgorde 

van de elementen in de set bepaald. 

Als we in het vorige codefragment in plaats van een HashSet een SortedSet gebruiken, 

worden de elementen in de foreach-lus overlopen in de volgorde bepaald door methode 

CompareTo. 

IV.2.3.  Dictionaries 

IDictionary is een interface om te werken met collecties die bestaan uit zogenaamde key-value 

paren.  De key mag niet gelijk zijn aan null, maar het object dat bij een key hoort mag wel null 

zijn.  De klassen Hashtable, DictionaryBase en SortedList zijn hiervan voorbeelden. 

In Tabel 8 en Tabel 9 staan enkele properties en methodes van IDictionary.  De volledige lijst 

met members van IDictionary is te vinden in de documentatie van .NET framework SDK. 

Property Gebruik 

IsFixedSize Geeft aan of de lijst al dan niet een vaste grootte heeft 

IsReadOnly Geeft aan of (de elementen uit) de lijst al dan gewijzigd kan worden 

Item Indexer voor de klasse.  Laat toe om het element met de opgegeven sleutel op te 

vragen of te wijzigen. 

Keys Geeft een ICollection die de keys van de lijst bevat 

Values Geeft een ICollection die de waarden van de lijst bevat 

Tabel 8. Properties van IDictionary 

Methode Gebruik 

Add Voegt een key-value paar toe aan de lijst 

Clear Verwijdert alle key-value paren uit de lijst 

Contains Geeft aan of een item met de opgegeven key al dan niet voorkomt in de lijst.   

In de generieke versies is deze methode vervangen door de methode 

ContainsKey. 
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Methode Gebruik 

GetEnumerator Geeft een IDictionaryEnumerator voor de lijst 

Remove Verwijdert het eerste voorkomen van het item met de opgegeven key uit de 

lijst 

Tabel 9. Methodes van IDictionary 

IV.2.3.1.  Dictionary 

Een hashtable is een klasse die IDictionary implementeert en waarbij de keys en de bijhorende 

values in de collectie bewaard worden op basis van de hashcode van de key.  Objecten die in een 

hashtable gebruikt worden als key moeten een definitie bezitten voor de methodes GetHashCode 

en Equals (uit klasse Object). 

Als we een for-each-lus willen gebruiken om al de elementen in een generieke hashtable te 

overlopen, moeten we hiervoor in de lus een object van het type KeyValuePair gebruiken, dat 

een combinatie van een key en een value voorstelt.  Objecten van deze klasse hebben een property 

Key en een property Value om de sleutel en de waarde van het element te kunnen opvragen. 

In het volgende voorbeeld wordt een Dictionary gebruikt om het unieke studentennummer en 

de naam van een aantal studenten te bewaren.  Zowel de sleutels als de bijhorende waarden zijn van 

het type String. 

Module Module1 

Sub Main() 

  Dim studenten As Dictionary(Of String, String) = New 

Dictionary(Of String, String) From { 

            {"001", "Mark"}, 

            {"002", "Stephan"}, 

            {"003", "Kristel"}, 

            {"004", "Koen"}, 

            {"005", "David"} 

    } 

  For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String) In studenten 

      Console.WriteLine(kvp.Key & ": " & kvp.Value) 

  Next 

  If studenten.ContainsKey("004") Then 

      Console.WriteLine("Student met key '004' gevonden") 

  End If 

  If studenten.ContainsValue("David") Then 

      Console.WriteLine("Student met waarde 'David' gevonden") 

  End If 

End Sub 

End Module 

IV.2.3.2.  SortedList 

Een SortedList houdt intern een reeks van key-value paren bij. Zowel IDictionary, 

IEnumerable, ICloneable als ICollection worden geïmplementeerd in deze klasse. 

Property Count telt het aantal items in de lijst.  Methode Add voegt een element toe aan de lijst.  

De operator [] kan gebruikt worden om de key als index te gebruiken en zo een item met de 
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opgegeven sleutel of op een positie te vinden in de lijst. 

Doordat de sleutels in een SortedList gesorteerd worden zoals opgegeven in de implementatie 

van IComparable, verloopt het werken met een SortedList trager dan het werken met een 

Dictionary. 

In volgend voorbeeld wordt gewerkt met een SortedList waarbij zowel de sleutel als de 

bijhorende waarde strings zijn, om enkele van de bovenstaande methodes te illustreren. 

Dim sl As SortedList(Of String, String)= 

 New SortedList(String, String)() 

sl.Add( “key3”, “derde waarde” ) 

sl.Add( “key1” , ”eerste waarde” ) 

sl.Add( “key2”, “waarde 2” ) 

For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String) in sl 

 Console.WriteLine( kvp.Key & “: “ & kvp.Value ) 

Next 

Sl(“key1”) = sl(“key1”) & “tje”; 

IV.2.4.  Collection initializers 

Het is mogelijk om bij creatie van een collectie meteen een aantal elementen die aan de collectie 

toegevoegd moeten worden op te geven zonder de methode Add op te roepen voor elk van deze 

elementen.  Bijvoorbeeld: 

 List<String> namen = 

                new List(Of String) From { "Jan", "Piet", "Joris" 

} 

IV.2.5.  Richtlijnen 

Arrays en collecties lijken voor een stuk op elkaar, maar de performantie van beide structuren 

verschilt. 

Als bewerkingen om dynamisch elementen toe te kunnen voegen of te verwijderen ondersteund 

moeten worden (Add, Remove) is het bijvoorbeeld aanbevolen om een collectie te gebruiken in 

plaats van een tabel. 

Merk ook op dat de elementen uit een array steeds gewijzigd kunnen worden. 

Hierna volgt nog een vragenlijst die kan helpen om te beslissen welke collectie best gebruikt wordt 

in een bepaalde situatie, waarbij generieke of type-safe klassen zoals StringCollection steeds 

de voorkeur krijgen boven andere klassen: 

• moeten de elementen slechts tijdelijk bewaard worden ? 

• Ja => gebruik een Queue of een Stack 

• is het nodig om de elementen in een bepaalde volgorde te kunnen doorlopen ? 

• First-in, first-out => gebruik een Queue 

• Last-in, First-out => gebruik een Stack 

• de overige collecties laten random access toe 

• moeten de elementen opgevraagd kunnen worden met een index? 

• Zero-based index => gebruik een List of een StringCollection 

• sleutel van het element gebruiken als index => gebruik een Dictionary, een 
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SortedList, een ListDictionary of een StringDictionary 

• zero-based index of sleutel van het element gebruiken als index => gebruik een 

NameObjectCollectionBase of een NameValueCollection 

• bevat elk element juist één waarde, één key-value paar of een key waarbij meerdere waarden 

horen ? 

• Juist één waarde => gebruik een collectie die gebaseerd is op IList 

• één key-value paar => gebruik een collectie die gebaseerd is op IDictionary 

• een key waarbij mogelijk meerdere waarden horen => gebruik een 

NameValueCollection of een klasse die daarvan afgeleid is (namespace 

System.Collections.Specialized) 

• moeten de elementen in een andere volgorde in de collectie bewaard (gesorteerd) worden dan de 

volgorde waarin ze zijn toegevoegd ? 

• Sortering op hash code => gebruik een Dictionary 

• sortering op sleutel => gebruik een SortedList 

• sortering zoals opgegeven in IComparer => gebruik een List 

• is snelheid belangrijk ? 

• ListDictionary is sneller dan Dictionary voor kleine collecties met tien of minder 

items 

• moeten er enkel strings bewaard worden in de collectie ? 

• Ja => gebruik een StringCollection of een StringDictionary 

3.  LINQ To Objects 

Dankzij LINQ, de Language Integrated Query, kunnen we verschillende soorten gegevens op een 

gelijkvormige manier opvragen en transformeren.  De kloof tussen de “object georiënteerde wereld” 

en de “wereld met gegevens“ (bijvoorbeeld een dataset in het geheugen, een  relationele databank of 

een XML-bestand) kan eenvoudig gedicht worden met behulp van LINQ.  In versie 3 van .NET zijn 

hiervoor nieuwe sleutelwoorden en types voorzien in de namespace System.Linq.  Dankzij deze 

keywords kan de compiler typechecking uitvoeren en kunnen we in Visual Studio.NET 

codecompletion gebruiken bij het formuleren van statements die LINQ gebruiken. 

In plaats van zelf te programmeren hoe de elementen in een gegevensbron overlopen, gefilterd en 

bewerkt moeten worden, kunnen we met LINQ schrijven welke objecten we willen selecteren, welk 

formaat de gevraagde gegevens moeten hebben en hoe ze gesorteerd moeten worden. 

In het .NET framework zijn providers voorzien voor verschillende soorten gegevensbronnen.  In dit 

hoofdstuk bekijken we hoe we LINQ kunnen gebruiken voor collecties die IEnumerable zijn 

(“LINQ To Objects”). 

Bij het werken met LINQ moeten we volgende stappen uitvoeren: 

1. de gegevensbron die we willen gebruiken klaar zetten. 

2. de LINQ query creëren: we maken een query waarin we aangeven welke gegevens uit welke 

gegevensbron we willen opvragen.  Daarnaast kunnen we ook vermelden hoe deze gegevens 

gegroepeerd en gesorteerd moeten worden. 

Elke query expressie moet beginnen met een from gedeelte, dat o.a. aangeeft welke 

gegevensbron ondervraagd moet worden.  Op het einde van een LINQ query expressie staat 
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een select of een group clausule.  De select geeft aan welke gegevens in welke vorm 

het resultaat van de query moeten zijn.  Met de group clausule kunnen we aanduiden hoe 

de resultaten van de opvraging gegroepeerd moeten worden. 

Bijkomend zijn ondermeer nog volgende optionele onderdelen voorzien:  In het where 

gedeelte bepalen we de filter voor de gegevens.  Hierbij kunnen we op de elementen alle 

operaties toepassen die toegelaten zijn volgens het type van de elementen. Een orderby 

laat toe om het resultaat te sorteren.  Gegevens uit verschillende gegevensbronnen kunnen 

we op basis van een op te geven gelijkheid samenvoegen met het sleutelwoord join. 

3. de LINQ query uitvoeren om de gewenste gegevens op te vragen.  Telkens als we de query 

overlopen met een for-each-lus wordt de query uitgevoerd.  (Dit is dus niet op het ogenblik 

van creatie!)  We kunnen de query ook onmiddellijk na creatie uitvoeren en het resultaat 

ervan in een List of array bewaren met de methodes ToList en ToArray.  Als we het 

resultaat van een zogenaamde aggregate functie opvragen, wordt de query ook meteen 

uitgevoerd. 

Daarenboven zijn er methodes voorzien om de resultaten van verschillende LINQ queries, die 

mogelijk met verschillende type gegevensbronnen werken, samen te voegen op verschillende 

manieren (Concat, Union, Except, Intersect, ...) of om een bepaald element of 

elementen op te vragen (First, Last, ElementAt,Take, Skip, ...). 

IV.3.1.  Basisonderdelen van een LINQ-query 

Om het resultaat van een LINQ-expressie te stockeren moeten we een variabele declareren.  Hier 

wordt vaak een implicitly typed variable voor gebruikt, omdat in het resultaat van een LINQ-query 

anonieme types kunnen voorkomen. 

Aan deze variabele kunnen we vervolgens een LINQ-expressie toekennen. 

Schematisch voorgesteld kan een LINQ-query volgende onderdelen bevatten: 

from   // gegevensbron 

where  // filter (optioneel) 

group by   // groeperingen (optioneel) 

orderby  // sortering (optioneel) 

select  // 'formaat' van resultaat 

Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen verder uitgelegd. 

Elke reeks gegevens die zich in het geheugen bevindt en IEnumerable is, kan als gegevensbron 

gebruikt worden in een LINQ-query.  Die gegevensbron vermelden we in het from-gedeelte van de 

query, dat syntactisch is opgebouwd als volgt: 

 from standIn As type_van_standIn in gegevensbron 

Hierbij is het opgeven van het type van de “standin” variabele niet verplicht. 

Verder zijn we verplicht om in de LINQ-query achter het from-gedeelte een select-gedeelte te 

schrijven.  In dat select gedeelte kunnen we de “standin” variabele gebruiken om aan te geven 

welke gegevens we als resultaat wensen.  Daarbij moeten we erop letten dat we slechts één “ding” 

vermelden in de select.  Dat kan de “standin” variabele zijn, een expressie die de “standin” 

variabele gebruikt, of een object van een anoniem type. 

Na het from-gedeelte kan nog een where-clausule opgenomen worden.  Achter het sleutelwoord 

where schrijven we de voorwaarde waaraan de geselecteerde gegevens moeten voldoen.  Bij het 

formuleren van deze conditie kunnen we uiteraard ook gebruik maken van de “standin” variabele. 

Als we de gegevens willen sorteren, moeten we voor het select-gedeelte een orderby schrijven. 
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De LINQ-query zal pas uitgevoerd worden wanneer we het resultaat ervan overlopen met een (for-

each-)lus, wanneer we het resultaat op een bepaalde positie opvragen (bijvoorbeeld het eerste 

element) of wanneer we een “aggregate functie” berekenen. 

In volgend voorbeeld vragen we uit een tabel een alfabetisch gesorteerd overzicht op van alle 

strings die beginnen met een 'J'.  We hebben er tevens voor gezorgd dat de strings in het resultaat in 

hoofdletters getoond worden. 

Module Module1 

  Sub Main() 

Dim matrozen() As String = {"Jan", "Piet", "Joris", "Corneel"} 

Dim namenMetJ = From s As String In matrozen 

                Where s.StartsWith("J") 

                Order By s Ascending 

                Select s.ToUpper 

For Each matroos As String In namenMetJ 

    Console.WriteLine(matroos) 

Next 

  End Sub 

End Module 

IV.3.2.  Aggregate functies 

We hoeven het resultaat van een LINQ-query niet zelf te overlopen om de kleinste of de grootste 

waarde te vinden of om te tellen hoeveel elementen in het resultaat zitten.  LINQ heeft hiervoor 

“aggregate functies” Min(), Max() en Count().  Voor numerieke resultaten is het bovendien ook 

mogelijk om de som (Sum()) en het gemiddelde (Average()) op te vragen. 

We kunnen deze functies opvragen door ze toe te passen op een LINQ-query.  Zo kunnen we in 

vorig codefragment bijvoorbeeld tellen hoeveel namen met een J beginnen: 

Dim aantalNamenMetJ As Integer = namenMetJ.Count() 

Merk op dat al deze aggregate functies precies één waarde opleveren. 

IV.3.3.  Groeperingen 

Het is mogelijk om de resultaten van een LINQ-query te groeperen.  De gegevens van de 

verschillende groepen kunnen dan gesorteerd worden, we kunnen totalen (aggregate functies) per 

groep opvragen en groepen vergelijken. 

Om de gegevens uit de gegevensbron onder te verdelen in groepen, moeten we na het optionele 

where-gedeelte een groupby schrijven.  In de groupby vinden we drie onderdelen terug: 

group element by sleutel into groepsnaam 

element duidt aan welke elementen gegroepeerd moeten worden (meestal is dit de “standin” 

variabele uit het from-gedeelte).  Elementen met dezelfde waarde voor de expressie sleutel 

komen in dezelfde groep.  Via de groepsnaam kunnen we in de orderby en de select die sleutel 

opvragen door te schrijven groepsnaam.Key. 

Zo kunnen we met een groupby bijvoorbeeld per “beginletter” van de strings uit een tabel opvragen 

hoeveel van de strings met die beginletter starten: 

Dim frequentiePerBeginLetter = From s As String In matrozen 

                  Group s By eerste = s(0) Into groep = Group 

                  Select New With {.BeginLetter = eerste, 

.Aantal = groep.Count} 

For Each item In frequentiePerBeginLetter 
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Console.WriteLine("{1} namen beginnen met de letter {0}", 

item.BeginLetter, item.aantal) 

 Next 

IV.3.4.  Bewerkingen op resultaten van LINQ-queries 

Om de resultaten van verschillende queries te vergelijken of om op basis van de positie van de 

elementen in het resultaat een aantal elementen op te vragen, zijn in LINQ een aantal methodes 

voorzien.  Deze methodes kunnen toegepast worden op een LINQ query.  Een overzicht met de 

belangrijkste methodes is te vinden in Tabel 10. 

Methode Omschrijving 

Except(IEnumerable(Of T) 

source) 

Geeft een overzicht van alle elementen behalve de 

elementen die in source zitten 

First() Geeft het eerste element van het resultaat 

Intersect(IEnumerable(Of T) 

source) 

Geeft een overzicht van alle elementen die ook  in 

source zitten 

Last() Geeft het laatste element van het resultaat 

Skip(int aantal) Geeft alle elementen behalve de eerste aantal 

Take(int aantal) Geeft de eerste aantal elementen 

Union(IEnumerable(Of T) 

source) 

Geeft een overzicht van alle elementen aangevuld 

met de elementen die in source zitten 

Tabel 10: enkele methodes die toegepast kunnen worden op het resultaat van een LINQ-query 

Bij wijze van voorbeeld nemen we de LINQ-query uit het eerste codefragment van dit hoofstuk 

even terug (zie p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).  Om de eerste naam die begint met een 'J' 

op het scherm te tonen volstaat het volgende lijn toe te voegen: 

Console.WriteLine( namenMetJ.First() )



Hoofdstuk V.  Werken met bestanden 

1.  .NET klassen om te werken met bestanden 

Het .NET framework voorziet verschillende klassen om te werken met bestanden. Al deze klassen 

zitten in de System.IO namespace. In essentie kunnen we de klassen indelen in twee groepen: 

1. klassen die specifiek met het filesystem werken: File, FileInfo, Directory, 

DirectoryInfo,... 

2. klassen die met de inhoud werken: TextReader, TextWriter, BufferedStream, 
MemoryStream ... 

We zullen de belangrijkste klassen kort overlopen. In de rest van dit hoofdstuk gaan we dieper op de 

klassen in. 

V.1.1.  Klassen die met het filesystem werken 

Er zijn twee soorten klassen die met het filesystem werken: Directory en File aan de ene kant 

en DirectoryInfo en FileInfo (en ook DriveInfo sinds .NET 2.0) aan de andere kant. 

Beide soorten klassen bevatten gelijkaardige methodes. De methodes van Directory en File 

zijn echter shared methodes. Ze kunnen worden opgeroepen zonder dat we eerst een object hebben 

aangemaakt. 

We gebruiken de shared methodes wanneer we maar één actie op een bepaalde directory of file 

willen uitvoeren. Wanneer we meerdere acties willen uitvoeren op dezelfde directory of file, is het 

efficiënter om gebruik te maken van de info-klassen (FileInfo, DirectoryInfo). We maken 

eerst een object aan en vervolgens voeren we de acties uit met dat object. De controle of de 

gebruiker toegang heeft tot het object gebeurt maar eenmalig. De shared methodes van 

Directory en File voeren elke keer een security check uit. 

Een speciaal geval in deze reeks van klassen is de FileSystemWatcher klasse. Via de 

FileSystemWatcher klasse kunnen we een directory of een file in het oog houden. Via de 

events Changed, Created, Deleted en Renamed kunnen we code schrijven die reageert 

op het wijzigen, creëren, verwijderen en hernoemen van bestanden of directories. 

V.1.2.  Klassen die gebruikt worden om met inhoud te werken 

Bij de klassen die werken met de inhoud van bestanden bestaan er twee soorten: klassen die een 

object beschrijven dat de inhoud bevat en klassen die specifiek gebruikt worden om te lezen en te 

schrijven. De basisklasse om een object te beschrijven dat inhoud bevat is de Stream-klasse. Er zijn 

drie klassen afgeleid van de Stream-klasse in de System.IO namespace: 

• FileStream: beschrijft een bestand op schijf; 

• MemoryStream: beschrijft een bestand in het geheugen; 

• BufferedStream: is een decorator klasse (zie cursus “Design patterns”) om gebufferd te 

lezen en schrijven van en naar een stream. 

Een speciaal geval van een FileStream is een IsolatedStorageFileStream. Via een 

IsolatedStorageFileStream kan men met bestanden werken vanuit een bepaalde 

applicatie zonder in het vaarwater te zitten van een andere applicatie. Isolated Storage komt erop 

neer dat er met bestanden wordt gewerkt die onder de Application Data directory vallen in het 

profiel van de gebruiker. 

Naast klassen in de System.IO namespace zijn er nog andere klassen afgeleid van de Stream 
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klasse: 

• System.Net.Sockets.SocketStream om te werken met netwerkstreams; 

• System.Security.Cryptography.CryptoStream om te werken met geëncrypteerde 

bestanden. 

• System.Data.OracleClient.OracleBFile en 

System.Data.OracleClient.OracleLob: om met Large Object Binary data te werken 

onder Oracle. 

De streamklassen bevatten bijkomend methodes om bytes te lezen of te schrijven. Een streamklasse  

werkt dus niet met character-encoding. 

De klassen die gebruikt worden om te lezen en schrijven van een stream hebben als basisklassen 

TextWriter, TextReader, BinaryReader en BinaryWriter. TextReader en 

TextWriter zijn abstracte klassen die geïmplementeerd zijn in StreamReader (lezen van een 

stream), StringReader(lezen van een string), StreamWriter(schrijven naar een stream) en 

StringWriter (schrijven naar een string). Er zijn nog andere klassen afgeleid van 

StreamWriter die niet in de System.IO namespace vallen: 

• System.Web.HttpWriter: wordt gebruikt door een HttpResponse object om te 

schrijven naar een HTTP output stream; 

• System.Web.UI.HtmlTextWriter: wordt door ASP.NET gebruikt om HTML code te 

genereren voor een client; 

• System.CodeDom.Compiler.IndentedTextWriter: gebruikt een TextWriter om 

een bestand te maken met tekst die inspringt. Deze klasse wordt onder meer gebruikt bij 

CodeDom code generatie. 

2.  Werken met het bestandssysteem 

V.2.1.  Directory, DirectoryInfo, File en FileInfo klassen 

We maken gebruik van de DirectoryInfo- en Directory-klassen om de directories en de 

bestanden in directories te manipuleren. De Directory klasse bevat alleen maar statische 

methodes. Voor de DirectoryInfo klasse moet er eerst een object worden aangemaakt. 

Hetzelfde geldt voor de File- en FileInfo-klassen. We bekijken de verschillende klassen aan 

de hand van een voorbeeldapplicatie. De bedoeling van de applicatie is om verschillende methodes 

en properties te gebruiken van File, FileInfo, Directory en DirectoryInfo. Het is niet 

de bedoeling om de meest efficiënte applicatie te schrijven. 

De applicatie is in staat om directories en bestanden te kopiëren. In Figuur 19 staat de schermafdruk 

van de applicatie. De gebruiker kan twee directories kiezen. In de Listview-componenten 

lvDestination en lvSource wordt de inhoud van de directories getoond. De directories 

krijgen een foldericoontje, de bestanden krijgen een bestandicoontje. Voor de bestanden wordt de 

grootte getoond. Voor directories en bestanden wordt de datum van de laatste wijziging getoond. 

Vervolgens kan de gebruiker één of meerdere items aanduiden en op de kopieerknop (“>” of “<”) 

klikken. Wanneer het geselecteerde item een bestand is, wordt het gekopieerd. Wanneer het item een 

directory is, wordt de directory en de volledige inhoud gekopieerd. De bestemming is altijd de 

directory die in het label vermeld staat (bijvoorbeeld c:\tmp), nooit een eventueel geselecteerde 

directory in de ListView. 



 

 - 83 - 

We zullen de verschillende stappen in deze applicatie één voor één overlopen. De referentie naar de 

volledige code onder de vorm van een Visual Studio-project is terug te vinden in de appendix. 

In een eerste stap moet de gebruiker een directory kiezen. Hiervoor maken we gebruik van een 

FolderBrowserDialog.  In de constructor van de form zorgen we ervoor dat de rootfolder 

vanwaar het bladeren in de browser start, 'My Computer is':       
folderBrowserDialog1.RootFolder = Environment.SpecialFolder.MyComputer; 

Het eigenlijke werk gebeurt in de functie VulListView. In de OnClick eventhandler van de 

knoppen (btnSource en btnDestination) wordt er na het oproepen van de methode 

VulListView nog gekeken of de andere ListView al gevuld was (Items.Count > 0). 

Indien dat het geval was, zou het kunnen dat één of meerdere van de items al geselecteerd waren. 

Om die selectie terug zichtbaar te maken, roepen we de Focus methode op. Om te controleren of 

de kopieerknoppen (“<” en “>”) beschikbaar gemaakt moeten worden, roepen we de 

SelectedIndexChanged event handler op. 

Private _sourceDir As String 

Private _destDir As String 

Private Sub BtnSource_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

btnSource.Click 

    If FolderBrowserDialog1.ShowDialog(Me) = DialogResult.OK Then 

        _sourceDir = FolderBrowserDialog1.SelectedPath 

        VulListView(_sourceDir, lvSource) 

        If lvDestination.Items.Count > 0 Then 

            lvDestination.Focus() 

            lvDestination_SelectedIndexChanged(lvDestination, Nothing) 

        End If 

    End If 

End Sub 

Private Sub VulListView(aFolder As String, aListview As ListView) 

    aListview.Items.Clear() 

    Dim directories() As String = Directory.GetDirectories(aFolder) 

    Dim files() As String = Directory.GetFiles(aFolder) 

    For Each directory As String In directories 

        Dim di As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(directory) 

        Dim li As ListViewItem = New ListViewItem({di.Name, "", 

di.LastWriteTime.ToShortDateString}, 0) 

        aListview.Items.Add(li) 

Figuur 19. File- en directory kopieerder 
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    Next 

    For Each file As String In files 

        Dim fi As FileInfo = New FileInfo(file) 

        Dim li As ListViewItem = New ListViewItem({fi.Name, fi.Length.ToString, 

fi.LastWriteTime.ToShortDateString}, 1) 

        aListview.Items.Add(li) 

    Next 

End Sub 

De methode VulListView begint met de oproep van de shared methodes GetDirectories en 

GetFiles in de klasse Directory. Beide functies geven een array van strings terug. De strings 

bevatten de namen van directories en de bestanden. We hadden dit ook kunnen doen door een 

DirectoryInfo object te maken. We zullen hiervan later in de applicatie nog een voorbeeld 

zien. We halen de directories en de bestanden apart op omdat we ze gegroepeerd willen tonen. 

Eventueel hadden we hier ook gebruik kunnen van de sorteermogelijkheden van de ListView 

klasse. 

De ListView objecten bevatten drie kolommen waarin de naam, de grootte en de datum van de 

laatste wijziging kunnen getoond worden. In de applicatie is ook een ImageList component 

aanwezig die de icoontjes voor de folders en de bestanden bevat. Voor elk van de strings die we 

terugkrijgen maken we een DirectoryInfo- of een FileInfo-object aan. Via die info-

objecten kunnen we de naam (zonder pad), de grootte en de datum van de laatste wijziging 

opvragen. 

Met behulp van die gegevens maken we een ListViewItem-object aan. Het eerste argument van 

de ListViewItem constructor is een array van strings die de verschillende waarden bevat die in 

de kolommen van de ListView control moeten worden getoond: naam, grootte(alleen voor 

bestanden) en datum laatste wijziging. In een laatste stap wordt het ListViewItem toegevoegd 

aan de ListView control. 

De datum van de laatste wijziging hadden we ook kunnen opvragen via de File (of Directory)-

klasse en de methode GetLastWriteTime(string path). In dit geval is het efficiënter om 

met FileInfo (en DirectoryInfo) objecten te werken omdat we ook de naam en de grootte 

opvragen. 

Een tweede belangrijke functionaliteit is het kopiëren van bestanden en directories. Daarvoor is de 

methode KopieerBestanden voorzien met als argumenten een source- en een destination-

ListView. De geselecteerde items in de ListView control kunnen bestanden of directories zijn. 

In plaats van dat op te vragen aan het filesystem, maken we gebruik van het icoontje dat bij het item 

wordt getoond. Icoon 0 in de ImageList is voor een directory. Icoon 1 in de ImageList is voor 

een bestand. De properties sourceDir en destDir verwijzen naar de inhoud van de labels en 

bevatten het pad van de source- en de destination-directory. 

In de methode KopieerBestanden overlopen we eerst alle geselecteerde items in de Source 

ListView. Elk ListViewItem bevat een lijst met SubItems die verwijzen naar de waarden 

in de verschillende kolommen (naam, grootte, datum laatste wijziging). Het eerste subitem bevat 

dus de naam en die gebruiken we om het volledige pad van source en destination samen te stellen. 

Via de controle van de ImageIndex weten we of het item een directory is (ImageIndex == 

0) of een bestand (ImageIndex == 1). Voor een directory roepen we de methode 

KopieerDirectory op, voor een bestand de methode KopieerBestand. 

Na het kopiëren van het bestand of de directory kopiëren we het ListViewItem van de source 
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ListView naar de Destination ListView. Bij het kopiëren houden we rekening met de lijst 

van ListViewSubItems. 

Private Sub KopieerBestanden(aSource As ListView, aDestination As ListView) 

    For Each li As ListViewItem In aSource.SelectedItems 

        Dim su As ListViewItem.ListViewSubItem = li.SubItems(0) 

        Dim sourceBestand As String = _sourceDir & "\" & su.Text 

        Dim destBestand As String = _destDir & "\" & su.Text 

        Try 

            If li.ImageIndex = 0 Then 

                KopieerDirectory(New DirectoryInfo(sourceBestand), destBestand) 

            Else 

                KopieerBestand(New FileInfo(sourceBestand), destBestand) 

            End If 

            Dim subItemArray(li.SubItems.Count - 1) As 

ListViewItem.ListViewSubItem 

            For i As Integer = 0 To li.SubItems.Count - 1 

                subItemArray(i) = li.SubItems(i) 

            Next 

            Dim liDest As ListViewItem = New ListViewItem(subItemArray, 

li.ImageIndex) 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    Next 

End Sub 

Private Sub KopieerBestand(aSource As FileInfo, aDest As String) 

    aSource.CopyTo(aDest, False) 

End Sub 

Private Sub KopieerDirectory(aSource As DirectoryInfo, aDest As String) 

    If Directory.Exists(aDest) Then Throw New IOException("Directory bestaat 

al") 

    Directory.CreateDirectory(aDest) 

    For Each fsi As FileSystemInfo In aSource.GetFileSystemInfos 

        Dim di As DirectoryInfo = TryCast(fsi, DirectoryInfo) 

        If di IsNot Nothing Then 

            KopieerDirectory(di, aDest & "\" & di.Name) 

        Else 

            KopieerBestand(DirectCast(fsi, FileInfo), aDest & "\" & fsi.Name) 

        End If 

    Next 

End Sub 

 

De methode KopieerBestand maakt gebruik van een FileInfo-object. We kunnen geen 

gebruik maken van een statische methode van de File klasse omdat de File klasse alleen een 

methode heeft om het bestand te verplaatsen (Move), niet om het bestand te kopiëren. Het tweede 

argument van de methode CopyTo geeft aan of het bestand mag overschreven worden in de 

doeldirectory. Aangezien we in dit geval meegeven dat het bestand niet mag overschreven worden, 

zal de functie een Exception genereren wanneer het bestand als bestaat (IOException). 

De methode KopieerDirectory maakt eerst de doeldirectory aan via CreateDirectory. 

Wanneer de directory al bestaat, geeft CreateDirectory geen exception. Vandaar dat we zelf 

de controle doen via de statische methode Exists en eventueel een IOException genereren. 

In tegenstelling tot bij de methode VulListView maken we hier bij het opvragen van de inhoud 

van de directory geen onderscheid tussen bestanden en directories. Via de methode 

GetFileSystemInfos van het DirectoryInfo-object krijgen we een lijst van 

FileSystemInfo-objecten. Zowel DirectoryInfo als FileInfo zijn afgeleid van 
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FileSystemInfo. Via het as-keyword en de if-constructie kunnen we controleren of het item 

een directory of een bestand is. Vervolgens roepen we de juiste functie op. 

V.2.2.  FileSystemWatcher klasse 

Via de FileSystemWatcher klasse kunnen we ervoor zorgen dat we gewaarschuwd worden 

wanneer een directory of een bestand gewijzigd wordt. In het vorige voorbeeld zouden we de 

gebruiker bijvoorbeeld kunnen waarschuwen wanneer de inhoud van de source- of de destination-

directory wijzigt. 

Een FileSystemWatcher kan toegevoegd worden via de toolbox (Components) of in code. 

Wanneer we een FileSystemWatcher in het project hebben, kunnen we de code van de 

OnClick eventhandler van de knoppen als volgt wijzigen: 

Private Sub BtnSource_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

btnSource.Click 

    If FolderBrowserDialog1.ShowDialog(Me) = DialogResult.OK Then 

        _sourceDir = FolderBrowserDialog1.SelectedPath 

        VulListView(_sourceDir, lvSource) 

        If lvDestination.Items.Count > 0 Then 

            lvDestination.Focus() 

            lvDestination_SelectedIndexChanged(lvDestination, Nothing) 

        End If 

        fwSource.EnableRaisingEvents = False 

        fwSource.Path = _sourceDir 

        fwSource.NotifyFilter = NotifyFilters.DirectoryName Or 

NotifyFilters.FileName 

        fwSource.IncludeSubdirectories = False 

        fwSource.Filter = "*" 

        AddHandler fwSource.Created, AddressOf OnChanged 

        AddHandler fwSource.Changed, AddressOf OnChanged 

        AddHandler fwSource.Deleted, AddressOf OnChanged 

        fwSource.EnableRaisingEvents = True 

    End If 

End Sub 

Private Sub OnChanged(aSource As Object, e As FileSystemEventArgs) 

    MessageBox.Show("Opgelet: de inhoud van de directories is gewijzigd") 

End Sub 

 

In de constructor van de FileSystemWatcher geven we de directory mee die we willen 

controleren. De NotifyFilters-property stellen we een filter in op de file-events die aanleiding 

zullen geven tot een systeemevent. In dit geval houden we alleen rekening met het wijzigen van 

bestandsnamen en directorynamen. Wanneer we een nieuw bestand of een nieuwe directory 

aanmaken, wijzigt de naam van het bestand of de directory. 

We willen niet gewaarschuwd worden wanneer er iets gebeurt in een subdirectory. Vandaar dat 

IncludeSubdirectory de waarde false krijgt. De Filter-property bepaalt welke 

bestands- of directorynamen we in het oog willen houden. Door de Filter-property leeg te 

maken, houden we rekening met alle bestanden en directories. Het verschil tussen 

NotifyFilters en Filter is dat NotifyFilters werkt op de events die aanleiding zullen 

geven tot een systeemevent. De Filter property wordt achteraf toegepast op de systeemevents. 

Omdat de systeemevents bijgehouden worden in een buffer is het interessant om via 

NotifyFilters de aantal events zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de buffer vol zou 

geraken krijgen we een exception. De Filter property heeft geen invloed op wat er in de buffer 

terechtkomt. 
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De Created-, Changed en Deleted events zijn allemaal gekoppeld aan dezelfde handler 

omdat we de gebruiker alleen willen waarschuwen wanneer er iets gewijzigd is. De waarde true 

voor property EnableRaisingEvents zorgt ervoor dat de FileSystemWatcher begint te 

werken. Elke keer wanneer de inhoud van de geselecteerde directory wijzigt zal de gebruiker 

gewaarschuwd worden via de MessageBox die wordt opgeroepen in OnChanged. 

Via de FileSystemEventArgs zouden we kunnen controleren welk event er opgetreden is met 

behulp van de property ChangeType en welk bestand of directory er gewijzigd is via FullPath. 

3.  Tekstbestanden lezen en schrijven 

Een schermafdruk van de volgende applicatie staat in Figuur 20. De meest aangewezen klasse om 

een tekstbestand te lezen en te schrijven is de StreamReader klasse. Aangezien de meeste 

tekstbestanden bestaan uit regels tekst is de methode ReadLine() hiervoor heel handig. De 

constructor kan opgeroepen worden met de naam van het bestand: 

Dim din As StreamReader= New StreamReader("woorden.txt") 

Wanneer het bestand “woorden.txt” nog niet bestaat zal de constructor een exception genereren. In 

feite is deze code gelijk aan: 

Dim din As StreamReader = File.OpenText("woorden.txt") 

Alhoewel het minder aan de orde is voor een StreamReader, kunnen we ervoor zorgen dat er 

geen exception wordt gegenereerd door aan te geven dat het bestand moet gecreëerd worden 

wanneer het nog niet bestaat. Daarvoor hebben we de File-klasse opnieuw nodig: 

Dim din As StreamReader = 

  New StreamReader(File.Open("woorden.txt",FileMode.OpenOrCreate)) 

 

Wanneer we de strings in het bestand willen bewaren, kunnen we dat bijvoorbeeld doen in een 

List. Aangezien de ReadLine()-methode van StreamReader een Nothing-waarde teruggeeft 

wanneer het einde van het bestand bereikt is, zal het codefragment er als volgt uitzien: 

Dim din As StreamReader = new StreamReader("woorden.txt") 

Dim ar As List(Of String)= new List(Of String)() 

Dim str As String 

str = din.ReadLine() 

While str IsNot Nothing 

 ar.Add(str) 

 str = din.ReadLine() 

End While 

 

Het schrijven van een tekstbestand is zo mogelijk nog eenvoudiger: 

   Dim dout As StreamWriter = new StreamWriter(bestandsnaam) 

   For Each lijn As String in ar 

    dout.WriteLine(lijn) 

   Next 

In de voorbeelden hebben we nog geen rekening gehouden met een eventuele finally-clausule. 

We kunnen een finally-clausule ook schrijven in VB.NET via een using-statement. Wanneer 

we een Windows applicatie zouden schrijven die toelaat om de inhoud van een multiline TextBox 

met naam txtTekst te vullen en weg te schrijven naar een bestand, komen we tot de volgende 

basisfuncties: 

    Private Sub LeesBestand(aBestandsnaam As String) 

        Using din As StreamReader = New StreamReader(aBestandsnaam) 
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            Dim str As String = din.ReadLine 

            While str IsNot Nothing 

                txtInhoud.Text &= str & System.Environment.NewLine 

                str = din.ReadLine 

            End While 

        End Using 

    End Sub 

 

    Private Sub SchrijfBestand(aBestandsnaam As String) 

        Using dout As StreamWriter = New StreamWriter(aBestandsnaam) 

            For Each lijn As String In txtInhoud.Lines 

                dout.WriteLine(lijn) 

            Next 

        End Using 

    End Sub 

De volledige code kan opgehaald worden bij de referentie in de appendix. 

 

 

 

 

Figuur 20. Tekstbestanden lezen en schrijven 
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Hoofdstuk VI.  ADO.NET 

1.  Inleiding 

ADO.NET ligt aan de de basis van hoe .NET programma’s databanken aanspreken. Men kan het 

beschouwen als de object-georiënteerde versie van ADO. In dit hoofdstuk bekijken we kort de 

basisprincipes van ADO.NET. We gaan niet in op de meer gevorderde onderwerpen zoals de 

integratie met LINQ of het Entity Framework. We bekijken hier hoe we een connectie kunnen 

maken met een SQLServer databank maar het principe is hetzelfde voor een MS-Access databank.  

Er zijn twee verschillende manieren om een connectie te maken met een databank via ADO.NET: 

het connected model en het disconnected model. In het connected model moeten we tijdens het 

uitvoeren van de ADO.NET code toegang hebben tot de databank. Het disconnected model heeft 

geen continue verbinding met de databank nodig. Het disconnected model bouwt verder op het 

connected model omdat het vertrekt van een open connectie met de databank (connected). Nadat de 

connectie is gesloten komen de specifieke klassen aan bod die geen connectie nodig hebben met de 

databank (disconnected). Achteraf kan er eventueel terug een databankconnectie worden geopend 

om wijzigingen weg te schrijven. Alles wat we in dit hoofdstuk zien, geldt dus ook voor het 

disconnected model. Maar alleen zolang er een open databankconnectie is. 

ADO.NET probeert om zoveel mogelijk met algemene code te werken die niet databank-specifiek 

is. Dat gebeurt via zogenaamde Data Providers. Voor elk soort databank waarmee we een connectie 

kunnen leggen, moet er een Data Provider voorzien worden. 

Vanaf .NET 2.0 maakt men gebruik van abstracte basisklassen voor de verschillende soorten 

klassen die we nodig hebben in het connected model. In oudere versies van het .NET framework 

werd er gebruik gemaakt van interfaces. Het voordeel van abstracte klassen is dat bijkomende 

methodes en properties in een nieuwe versie minder invloed hebben op bestaande code. Wanneer de 

nieuwe code geïmplementeerd is in de abstracte klasse, moet er weinig veranderen in de afgeleide 

klassen. Wanneer men methodes of properties toevoegt aan een interface, moeten alle afgeleide 

klassen worden aangepast. 

In dit hoofdstuk beginnen we met de verschillende Data Providers die standaard bij het .NET 

Framework worden geleverd te bekijken. Vervolgens onderzoeken we het DbConnection object 

waarmee we via een Connectionstring een verbinding kunnen maken met een databank. 

Daarna bestuderen we hoe we SQL commando's kunnen doorgeven aan de databank. Commando's 

worden gedefinieerd via een DbCommand object. Met behulp van DbParameters kunnen we een 

DbCommand object dynamisch maken. Een resultaatset van een SELECT-statement overlopen doen 

we met behulp van een DbDataReader. 

2.  Data Providers 

ADO.NET kan met verschillende soorten databanken werken. Al deze databanken worden op een 

uniforme manier benaderd. Dit gebeurt met behulp van de .NET Data Providers. 

Een .NET Data Provider wordt gebruikt om connecties te maken met een databank, commando's uit 

te voeren en de resultaten op te halen. In versie 2.0 en later van het .NET Framework worden de 

volgende data providers ondersteund: 

1. Data Provider for SQL Server: geschikt om een connectie te maken met SQL Server 7.0 of 

later. De klassen staan in de System.Data.SqlClient namespace 

2. Data Provider for OLE DB: geschikt om een connectie te maken met Access of met SQL 

Server 6.5 of vroeger. De klassen staan in de System.Data.OleDb namespace 
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3. Data Provider for ODBC: geschikt om een connectie te maken met een ODBC datasource. 

De klassen staan in de System.Data.Odbc namespace 

4. Data Provider for Oracle: geschikt om een connectie te maken een Oracle databank (versie 

8.1.7 of later). De klassen staan in de System.Data.OracleClient namespace 

 

In Figuur 5 is de architectuur van een dataprovider getekend.   De onderdelen uit het blok “.NET 

Data Provider” worden hier uitgelegd.  De DataSet is kenmerkend voor het disconnected model en 

komst niet aan bod in deze cursus. 

De drie abstracte basisklassen die gebruikt worden in ADO.NET  staan in de volgende tabel. De 

DbDataReader is een buitenbeentje, aangezien een DataReader niet wordt gemaakt door een 

DbProviderFactory, maar door een DbCommand. 

Klasse Omschrijving 

DbConnection Zorgt voor een connectie met een databank 

DbCommand Wordt gebruikt om een commando te versturen naar een databank 

DbDataReader Wordt gebruikt om het resultaat van een opvraging te verwerken 

 

Van elk van deze basisklassen worden de klassen afgeleid die specifiek zijn voor een DataProvider. 

Voor de DbConnection klasse zijn de afgeleiden bijvoorbeeld de klassen SqlConnection, 

OleDbConnection, OdbcConnection en OracleConnection. 

3.  DbConnection en connection strings 

De afgeleiden van de klasse DbConnection zijn verantwoordelijk voor het beheren van de connectie 

met een databank. De informatie die nodig is om de verbinding te maken wordt bewaard in een 

connection string. Die string kan worden opgebouwd via een ConnectionStringBuilder. In het 

Figuur 5. ADO.NET structuur 
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onderstaande stukje VB.NET code worden connnection strings opgebouwd: 

Dim Sqlbuilder As SqlConnectionStringBuilder = New SqlConnectionStringBuilder() 

Sqlbuilder.DataSource = ".\SQLExpress" 

Sqlbuilder.InitialCatalog = "adodotnet" 

Sqlbuilder.IntegratedSecurity = True 

Sqlbuilder.Pooling = False 

Console.WriteLine("Sql Connection String: " & Sqlbuilder.ConnectionString) 

De output van dit stukje code levert het volgende op: 

Sql Connection String: Data Source=.\SQLExpress;Initial 

Catalog=adodotnet;Integrated Security=True;Pooling=False 

In de praktijk zal men connection strings niet opbouwen in code. Ze zullen meestal worden 

meegegeven in een configuratie bestand. In het volgende app.config bestand wordt de connectie 

met de databank adodotnet beschreven op een SQL Express databank: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

  <connectionStrings> 

    <add name="adodotnet" providerName="System.Data.SqlClient" 

         connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 

Catalog=adodotnet;Integrated Security=True;Pooling=False"/> 

  </connectionStrings> 

</configuration> 

We kunnen de connectionstring opvragen via 

Dim conn As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings(“adodotnet”).ConnectionString 

Using connection As DbConnection = New SqlConnection(conn) 

 

End Using 

4.  DbCommand en DbDataReader 

Om commando's uit te voeren in een databank, maken we gebruik van een afgeleide van de 

DbCommand klasse. Net zoals bij een DbConnection is de DbCommand klasse Data Provider 

specifiek. We zouden gebruik kunnen maken van de DbProviderFactory om een object van de juiste 

klasse te maken, maar we kunnen ook gebruik maken van de CreateCommand() methode van de 

juiste DbConnection klasse. 

Het commando van het DbCommand object wordt ingevuld via de CommandText property. De 

CommandType property definieert het soort commando dat we willen uitvoeren: 

• Text (SQL commando, default) of 

• StoredProcedure (een stored procedure) 

Er is ook de mogelijkheid om een TableDirect type mee te geven. Dit werkt alleen met de .NET 

Framework Data Provider for OLE DB. Het is een snelle manier om alle gegevens van een tabel op 

te vragen. 

Wanneer we een SELECT statement gebruiken, vragen we het resultaat op via de ExecuteReader 

methode. Het return type van ExecuteReader is een DbDataReader. De DbDataReader is een 

forward, read only cursor. Het is de snelste manier in ADO.NET om een reeks gegevens op te 

vragen uit een databank. 

De DbDataReader haalt een reeks records over van de databank. Met behulp van de Read()-

methode kunnen we de volgende record inlezen. Wanneer er geen volgende record is, geeft Read() 

false terug (in plaats van true wanneer er wel een volgende record is). 

Indien we gepositioneerd staan op een record (via Read()) kunnen we de waarden van de velden 

opvragen. Hiervoor zijn er type-specifieke GetXxx-methodes voorzien (GetString, GetDateTime, 
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...). Als argument geven we het nummer van het veld mee. Met behulp van de hulpfunctie 

GetOrdinal(veldnaam) kunnen we het nummer opvragen van een veld op basis van de naam. De 

indexer van DbDataReader geeft een Object terug en laat ook toe om de waarde van een veld op te 

vragen op basis van de veldnaam. Met onderstaande code kunnen we alle records van een tabel 

persoon opvragen: 

Using connection As DbConnection = new SQLConnection(connstring) 

    Using cmdSelect As DbCommand = connection.CreateCommand() 

       cmdSelect.CommandText = “SELECT id, naam geboortedatum FROM person” 

       connection.Open() 

       datareader As DbDataReader = cmdSelect.executeReader() 

       While reader.Read() 

           Dim id As Integer = reader.GetInt32(0) 

           Dim naam As String = reader.GetString(1) 

           Dim gebDatum As DateTime = reader.GetDateTime(2) 

           Console.WriteLine(“{0}  {1}({2}”, id, naam, gebdatum) 

       End While 

       reader.Close() 

    End Using 

End Using 

Net zoals bij een DbConnection, is het best om een DbDataReader zo snel mogelijk te sluiten. Het 

is niet nodig om een DbDataReader specifiek te sluiten via een try..finally (of using). Het sluiten 

van de DbConnection, sluit meteen ook de datareader. De Close() methode van de DbDataReader 

zorgt ervoor dat eventuele output parameters van het DbCommand object en de RecordsAffected 

property van het DbDataReader object worden ingevuld. Wanneer men deze waarden niet nodig 

heeft, bijvoorbeeld omdat men het lezen van de recordset voortijdig heeft afgebroken, kan men de 

Close()-methode versnellen door eerst de Cancel()-methode van het DbCommand object uit te 

voeren. 

5.  DbCommand en ExecuteScalar 

Wanneer we een SQL commando hebben dat één waarde teruggeeft, bijvoorbeeld het aantal 

records, is het niet nodig om een DbDataReader te gebruiken. De ExecuteScalar methode gaat ervan 

uit dat er maar 1 waarde terugkomt. We krijgen die waarde terug als returnwaarde. Door het feit dat 

de returnwaarde van ExecuteScalar een object is, moeten we nog een cast uitvoeren. 

Using connection As DbConnection = new SQLConnection(connstring) 

    Using command As DbCommand = connection.CreateCommand() 

       command.CommandText = “select count(*) from persoon” 

       connection.Open() 

       Dim aantal As Integer = DirectCast(command.executeScalar, Integer) 

       Console.WriteLine(“Het aantal personen is “& aantal 

    End Using 

End Using 

De ExecuteScalar methode geeft de eerste waarde van de eerste rij terug. Wanneer het commando 

meerdere waarden zou teruggeven, kunnen we alleen de eerste waarde van de eerste record 

opvragen. 

Voor het SQL commando “SELECT COUNT(*), MAX(geboortedatum) FROM persoon”, dat  

meerdere waarden teruggeeft, kunnen we ExecuteScalar niet gebruiken. We moeten een 

DbDataReader aanwenden. Aangezien het commando maar één record teruggeeft, kan het 

interessant zijn om dit expliciet mee te geven met behulp van CommandBehavior.SingleRow. 

6.  Insert, Update en Delete commando’s 

Om SQL commando's uit te voeren die geen ResultSet opleveren, maken we gebruik van de 

ExecuteNonQuery() methode van DbCommand. We kunnen hier gebruik maken van parameters. 

De eerste methode genereert een update statement met behulp van een DbConnection object: 
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Using connection As DbConnection = new SQLConnection(connstring) 

    Using command As DbCommand = connection.CreateCommand() 

         cmdUpdate.CommandText = "update persoon set naam=@naam, 

geboortedatum=@geboortedatum where id=@id" 

         cmdUpdate.Parameters.AddWithValue(“@id”, person.Id) 

         cmdUpdate.Parameters.AddWithValue(“@naam”, person.Naam) 

         cmdUpdate.Parameters.AddWithValue(“@geboortedatum”, 

person.GeboorteDatum) 

         connection.Open() 

         Dim aantalupdates As Integer=cmdUpdate.ExecuteNonQuery() 

         Console.WriteLine(aantalupdates & “ records aangepast”) 

    End Using 

End Using 

De returnwaarde van de ExecuteNonQuery()-methode bevat het aantal records dat gewijzigd werd 

door het uitvoeren van het statement. 
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