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Kroonprinses wordt militair
Werkwijze
• Motivatie – voor de leerlingen
 Afstuderen is steeds een ingrijpende gebeurtenis in je leven. Weet je nog hoe je met je 

kleuterdiploma op zak naar het eerste leerjaar mocht? Ook na je lagere school krijg je een 
diploma, dat bewijst dat je zes jaar werkte om de basisleerstof te bereiken. Als je de zes 
jaar in het middelbaar doorstaan hebt, word je beloond met een diploma en een plechtige 
proclamatie. Dit jaar gebeurt dit voor veel jongeren in mineur. Het coronavirus stuurt 
ook de afstudeerplechtigheden in de war. Zo ook voor onze kroonprinses Elisabeth. 
Ze zal haar diploma begin juli krijgen, zonder plechtigheid. Vanaf eind augustus zal ze 
weer in België studeren, met name aan de KMS. Naast de academische vorming, die elke 
universiteit aanbiedt, focust de KMS ook op een sportieve, militaire en karakteriële vor-
ming. Het is de eerste keer dat een prinses zal studeren aan de KMS. 

• Doelstellingen – voor de leerkracht
 - De leerlingen sommen basisinformatie over de koningen van België op. 
 - De lln. halen informatie uit een artikel en een website en vullen een identiteitskaart in.
 - De lln. kunnen aan de hand van enkele tips hun weg vinden op een website. 
 - De lln. beantwoorden vragen a.d.h.v. informatie uit een artikel of filmpjes. 

• Werkwijze – voor de leerkracht
 - Instap: Bekijk klassikaal dit filmpje:
 https://www.youtube.com/watch?v=gB5NZMTiQKw Vraag de leerlingen om notities te ne-

men tijdens het bekijken van het filmpje en de belangrijkste zaken te noteren. Geef hun nu het 
werkblad met de eerste twee vragen. Aan de hand van hun genoteerde informatie vullen ze dit 
werkblad in. Nadien volgt een klassikale verbetering. De leerlingen houden bij hoeveel juiste 
antwoorden ze hadden. Achteraf evalueren ze zichzelf: hebben ze goed geluisterd naar het 
filmpje? Kenden ze bepaalde informatie al op voorhand? Wie noteerde de juiste kernwoorden? 

 - Kern: - Vertel de leerlingen dat je hen deze informatie niet zomaar liet invullen. Geef hun de 
Kits-krant en laat hen zoeken naar het artikel dat hiermee te maken heeft. De leerlingen lezen 
het bewuste artikel grondig en onderlijnen de belangrijkste informatie. Vraag hun nu om de 
informatie uit het artikel in te vullen bij vraag 3. Bespreek wat ze gevonden hebben en wat 
niet. De andere informatie mogen ze opzoeken op de website (indien je beschikt over laptops 
per kind, kan dit individueel; indien niet, kan dit via het digibord of de klassikale pc). Hierna 
verbeter je de identiteitskaart klassikaal. 

 - Naast persoonlijke info over de prinses er is ook heel wat info over de KMS en de lessen daar 
te vinden in het artikel. Nog meer info staat te lezen op de website van de KMS zelf. Laat de 
leerlingen naar deze pagina van de site surfen: https://www.rma.ac.be/nl/informatie- 
voor/studenten/toekomstige-studenten/studeren-aan-de-kms-een-droomjob. Er zijn 
steeds twee vragen bij opdracht 4. De leerlingen beantwoorden eerst de vraag over het artikel 
en kijken nadien naar het bijbehorende filmpje van een leerling uit de KMS. Zo krijgen ze ex-
tra informatie om ook de bijkomende vraag te beantwoorden. 

 - Slot: Vraag de leerlingen welk beeld ze nu hebben van de KMS. Vraag hun of zij deze oplei-
ding zouden zien zitten. Laat hen een brief schrijven naar Elisabeth om haar moed te geven 
om aan de opleiding te beginnen. Ze moeten ook enkele vragen stellen over de opleiding. De 
leerlingen richten de brief aan ‘Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van 
Brabant’. Dit is het adres: Koninklijk Paleis, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.


