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Programming – practicumopdracht 5 
Rekenmachine 

Beschrijving 
Deze week gaan we als practicumopdracht een eenvoudige rekenmachine maken. Het programma 

vraagt de gebruiker om een operator (+, -, *, / of %) en twee getallen en toont vervolgens de som, 

inclusief antwoord, op het scherm. 

Stappenplan 
1. Schrijf een methode om te controleren of een operator geldig is. Deze methode moet true 

teruggeven als de operator geldig is en false als de operator niet geldig is. Geef de methode de 

volgende signature: 

static boolean isGeldigeOperator(char karakter) 

De geldige operatoren zijn: +, -, *, / en %. 

Test je methode vanuit de main voordat je verder gaat. 

2. Schrijf een methode die een som en het bijbehorende antwoord op het scherm print. Geef de 

methode de volgende signature: 

static void printSom(char operator, double getal1, double getal2) 

Test ook deze methode vanuit de main voordat je verder gaat. 

3. Vervang vervolgens de testcode in de main door een applicatie die de gebruiker vraagt om een 

operator. Als de operator geldig is vraagt de applicatie de gebruiker om twee kommagetallen en 

toont daarna de som en het bijbehorende antwoord. Als de operator niet geldig is geeft de 

applicatie een foutmelding. Gebruik voor deze stap de methodes uit stap 1 en 2. 

4. Het is natuurlijk niet zo handig als de gebruiker de applicatie voor elke som opnieuw moet 

starten. Pas daarom je programma zo aan, dat de gebruiker herhaaldelijk een som kan invoeren, 

totdat hij als operator de letter S invoert. 

Hints 
1. De Scanner class heeft geen methode nextChar(). Maar je kan wel een String inlezen en 

vervolgens het eerste karakter daarvan opvragen (zie boek § 4.4.6). 
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Input/Output 
Hieronder een voorbeeld van input/output van deze applicatie. Input die de gebruiker invoert is 

schuin en onderstreept. 

Operator (S = stoppen): x 

Operator is ongeldig 

 

Operator (S = stoppen): * 

Eerste getal: 2 

Tweede getal: 5,1 

2.0 * 5.1 = 10.2 

 

Operator (S = stoppen): % 

Eerste getal: 11 

Tweede getal: 3 

11.0 % 3.0 = 2.0 

 

Operator (S = stoppen): - 

Eerste getal: 12 

Tweede getal: 100 

12.0 - 100.0 = -88.0 

 

Operator (S = stoppen): S 

Richtlijnen bij coderen (zie ook HvA HBO-ICT code conventions) 
• Zorg dat je naam en het doel van het programma bovenin staan (ICC #1). 

• Gebruik de juiste inspringing (indentation) bij de lay-out (ICC #2) . 

• Let op juist gebruik hoofdletters en kleine letters (ICC #3). 

• Gebruik goede namen (ICC #4). 

• Voeg waar nodig commentaar toe dat inzicht geeft in je code (ICC#7) 


