
Tussenrapportage profielwerkstuk – Pieter van Ede 
 
Resultaat tot nu toe 
Tot nu toe heb ik twee tutorials gelezen, namelijk de Crash Course (Instant Hacking) en twee stukjes 
tekst betreffende objectgeorienteerd programmeren. De officiele Python tutorial van Python.org heb ik 
ook bijna uit, waarna ik aan het eigenlijke programma kan gaan beginnen. Door al dit lezen ben ik wel 
heel wat wijzer geworden betreffende Python, maar heb ik nog geen concrete resultaten. 
 
Nog te doen 
Zodra de tutorial uit is, ga ik de algoritmen om primitieven uit te rekenen en om de getallen exact weer 
te geven eerst wiskundig op papier zetten. Daarna ga ik met behulp van een Programma Structuur 
Diagram uittekenen hoe het programma gaat werken (de samenhang tussen verschillende modules). 
Wanneer dat klaar is ga ik het programma daadwerkelijk programmeren. Aangezien ik geen goede 
indicatie kan geven over de tijd die ik nodig heb om het algoritme per primitieve te bedenken werk ik 
primitieve voor primitieve. Ik schat, nogmaals niet met grote zekerheid, om per primitieve ongeveer 5-
7 uur bezig te zijn. Daarbij zijn wiskundig uitschrijven, PSD’s maken en implementeren inbegrepen. 
De eerste primitieve zal echter meer werk kosten, aangezien ik dan de hele werking van het 
programma eerst moet bedenken, waar ik bij de andere primitieven op kan voortborduren. 
 
Bronnen 
Internetbronnen Boeken Overig 
• www.python.org 
• www.hetland.org 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Object-

oriented_programming 
• http://hkn.eecs.berkeley.edu/~dyoo/pyt

hon/idle_intro/IDLE-vertaling.html 
• http://www.math.toronto.edu/mathnet/a

nswers/imagexist.html 

• Objectgeorienteerde 
software-ontwikkeling 
in C++ door Daniel 
Duffy 

• Informatica voor VWO 
deel 1 

• Moderne Wiskunde xxx 

• Vincent Royen 
• Documentatie in 

de Python 
interpreter 

 
 
Logboek 
Hier volgt mijn logboek tot nu toe (in klokuren): 

Datum Tijd 
uren 

Plaats Verrichte 
werkzaamheden 

Opmerkingen Afspraken 

29 sept 4 Cals 
College 

PC geïnstalleerd om op 
school te gebruiken. 

Het lukt nog niet 
helemaal, want de harde 
schijf is niet bereikbaar. 

Morgen ga ik verder 
en Meneer 
Wijnbergen gaat thuis 
proberen de harde 
schijf te converteren. 

30 sept 2 Cals 
College 

PC is nu goed geïnstalleerd, 
want Meneer Wijnbergen 
heeft een andere harde 
schijf meegenomen. Ik kan 
de pc nu gebruiken. 

Nu is hij klaar. Ik kan op zoek gaan 
naar goede 
documentatie over de 
programmeertaal. 

6 okt 2 Cals 
College 

Naar de bibliotheek centrum 
geweest en mezelf 
ingelezen in de taal. 

Er valt nog veel te lezen 
voordat ik diep in de taal 
kan duiken. 

 

6 okt 1 Thuis Gesproken met Vincent 
over opzet programma. 

Al pratende adviseerde 
hij mij op eerst eens iets 
algemeens te lezen over 
object-geörienteerd 
programmeren. Als ik 
namelijk dit leer aan de 
hand van één bepaalde 
programmeertaal, is het  

Ik ga eerst een 
algemeen artikel 
zoeken en lezen over 
object-geörienteerd 
programmeren. 



7 okt  1,5 Cals 
College 

Een stuk gelezen over 
objectgeoriënteerde 
programmeren. 

http://en.wikipedia.org/w
iki/Object-
oriented_programming  

Ik moet nog verder 
lezen. 

18 okt 3 Thuis Boek ‘Objectgeoriënteerde 
softwareontwikkeling in 
C++’ geleend en het 
algemene deel gelezen over 
objectgeoriënteerd 
programmeren. 

Zoiets ingewikkelds 
begrijp je toch het 
makkelijkst in het 
Nederlands. 

Ik ben klaar om aan 
de taal te beginnen. 

22 okt 2 Thuis De Crash Course gelezen en 
m’n eerste stukje code 
geschreven 

Eerst lukte het niet, maar 
later ging het goed. 
Eindelijk programmeren! 

Wanneer ik weer tijd 
heb ga ik verder. 

28 okt 1 Thuis Verder gegaan met de Crash 
Course. 

 Ik ga morgenochtend 
weer verder. 

29 okt 1,5 Thuis  Verder gegaan met de Crash 
Course. 

 Ik ga weer verder 
wanneer ik tijd heb. 

1 nov 0,25 Cals 
College 

De Crash Course 
afgemaakt. 

 Ik ga verder met de 
online documentatie 
over Python op 
www.python.org.  

5 nov 1,5 Thuis Ik ga verder met de online 
docs. 

Ik heb gebruikt: 
http://hkn.eecs.berkeley.e
du/~dyoo/python/idle_int
ro/IDLE-vertaling.html 
en 
http://en.wikipedia.org/w
iki/Remainder en 
http://www.honors.monta
na.edu/~jjc/easytut/easyt
ut/node4.html#SECTION
00410000000000000000 
en 
http://www.math.toronto.
edu/mathnet/answers/ima
gexist.html  

Ik weet nu wat een 
zogenaamde 
‘remainder’ is. Ook 
kwam ik ‘imaginary 
numbers’ tegen. Ik 
heb uitgezocht wat 
het zijn en kwam 
erachter dat ik dat 
niet hoef te 
beheersen. 

10 nov 2 Cals 
College 

Ik heb Python en alle 
hulpprogramma’s op de 
schoolpc geïnstalleerd en 
heb gewerkt aan de tutorial 
van python.org 

Geen opmerkingen Ik ga weer verder 
wanneer ik tijd heb 
en (op school) het 
hok vrij is. 

12 nov 1,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

15 nov 1,6 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

17 nov 1,6 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

22 nov 1,6 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

24 nov 0,8 Cals 
College 

Ik heb de tussenrapportage 
gemaakt en ben verder 
gegaan met de tutorial van 
python.org 

Ik moet de 
tussenrapportage nu vast 
maken omdat ik op de 
inleverdatum daarvan 
niet op school ben. 

 

Totaal: 28,85     
 


