
Kroonprinses wordt militair (1)

1. Een beetje geschiedenis. Duid de belangrijke data aan op de tijdlijn. 
 Duid de verschillende periodes van koningschap aan en schrijf er de naam van de juiste koning onder. 
 https://www.monarchie.be/nl/voor-kinderen/geschiedenis 

 Ï België is in 1830 een onafhankelijke staat geworden. De monarchie werd gesticht in . In dat jaar,

 op  juli, werd   gekroond tot de eerste koning van België.

 Ï  , was de tweede, maar oudst levende zoon van Leopold I. Hij volgde zijn vader

 op in 1865. Hij was de oprichter en eigenaar van  - vrijstaat en al zijn mensen. Er stierven veel

 mensen onder zijn Force Publique. 

 Ï De volgende koning ( ) kwam op de troon in 1909. Tijdens zijn heerschappij brak de

  uit. De koning vocht mee naast zijn onderdanen. Dit leverde hem de titel

 Koning-  op. Deze koning kwam tragisch om het leven bij een dodelijke val tijdens het

 beklimmen van rotsen in 1934. 

 Ï Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel Duitsland ons land binnen, ondanks de neutraliteit van België. In 1944

 werd de toenmalige koning  en zijn familie gevangengenomen en naar

 Duitsland en Oostenrijk gebracht. 

 Ï Op 17 juli 1951 werd  de vijfde koning van de Belgen. Tijdens

 het koningschap van deze koning werden vele hervormingen doorgevoerd op het vlak van instellingen:

 de gemeenschappen en de . 

 Ï was 20 jaar koning der Belgen. Op 21 juli 2013 stond hij zijn troon af

 aan zijn zoon . 

 Ï Onze huidige koning ging als kind naar een Franstalige lagere school in Brussel en volgde zijn middelbare

 studies in het Nederlands in Loppem. Daarna studeerde hij aan de .

 Hij is officier in het leger, paracommando, piloot van militaire vliegtuigen en helikopterpiloot. Als koning is

 hij vandaag Generaal van het Belgische leger (lucht- en landmacht).
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2. Hier zie je drie generaties van het koningshuis.
 Vul de juiste namen in. 

 

 Vorige koning: 

 Huidige koning: 

 Kroonprinses: 

3. Elisabeth rondde haar secundaire school succesvol af. 
 En ze heeft al nieuwe plannen.
 In haar nieuwe school vragen ze heel wat informatie over haar.
 Vul aan met de gegevens uit het artikel en zoek de andere gegevens op deze website:
 https://www.monarchie.be/nl/voor-kinderen/de-koning-de-koningin-en-hun-familie
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Naam: 

Voornaam: 

Titel:   

Geboortedatum: 

Dochter van  en 

Broers en zussen: 

Hobby’s: 

Diploma secundair behaald aan  in 

Hogere studies:  in 

Richting: 

Toekomstig beroep:  

In die functie wordt zij  van het . 



4. Als toekomstige student snuffelt Elisabeth even rond op de website van de KMS:  
 https://www.rma.ac.be/nl/informatie-voor/studenten/toekomstige-studenten/studeren-aan-de-kms-een-droomjob.
 Ze hoopt dat studeren aan de KMS ook voor haar een droomjob wordt! 
 Bekijk de filmpjes en antwoord op de vragen die bij het artikel horen.

 a. (artikel) Welke vakken zal Elisabeth onder andere krijgen? .

 (filmpje) Er zijn zowel  als  vakken.

 Schrijf nog minstens twee vakken op die Elisabeth in haar opleiding zal krijgen: 

  en 

 b. (artikel) Waarom heeft Elisabeth gekozen voor de KMS?

(filmpje) Noteer een reden waarom iemand voor de KMS kiest. 

 c. (artikel) Hoe zal een dag op de KMS eruit zien voor Elisabeth?  

(filmpje) Wat moeten de studenten doen om 7u25 en wat doen ze tussen 19 en 21 uur?

 7u25:  19u - 21u: 

 d. (artikel) Elisabeth vertrekt vanaf dag 2 voor vier weken op initiatiekamp naar Elsenborn.

 Wat zal ze daar leren? 

(filmpje) Wat zijn de basisvaardigheden van de militair die je leert in de militaire kampperiodes? 

, , , 

 omgaan met 

 e. (artikel) De dagen in de KMS starten vroeg en duren lang, dus Elisabeth gaat op:

 (filmpje) Hoe heet de groep medestudenten waarmee je samenleeft op de campus? 

5. Nu je heel wat bijgeleerd hebt over de KMS weet je dat Elisabeth het niet gemakkelijk zal krijgen!
 Er zal van haar een ijzeren discipline verwacht worden en er zullen veel ogen op haar gericht zijn!
 Schrijf Elisabeth een briefje om haar een hart onder de riem te steken tijdens haar opleiding, want die zal
 zwaar worden! Stel ook enkele vragen over haar opleiding.
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