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OA WK Qatar - Op de Lijn 

Korte toelichting 

In deze werkvorm gaan leerlingen met elkaar in gesprek naar aanleiding van verschillende stellingen. Leerlingen 

vormen na het zien van een stelling een lijn waarbij ze gaan kijken in welke mate ze het eens zijn met de 

stellingen en gaan hierover in gesprek met elkaar. 

 

Tijd 

15 – 25 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid stellingen.  

 

Benodigdheden 

• PowerPoint 

 

Handleiding 

1. Vertel dat het WK in Qatar is begonnen en dat er veel discussie is over dit gastland.  

2. Bekijk een paar minuten van het uitlegfilmpje van NOS Stories (7.55 – 11.00 minuten). Hierin worden de 3 

punten uitgelegd waar Qatar kritiek op krijgt als gastland van het WK:  

a. Corruptie 

b. Lhbti-rechten 

c. Arbeidsomstandigheden 

3. Maak een echte of een denkbeeldige lijn op de grond waar leerlingen op kunnen gaan staan.  

4. Leg uit dat de leerlingen straks op een lijn gaan staan waarin de keuze steeds is ‘helemaal eens’, ‘een 

beetje eens’, ‘neutraal’, ‘een beetje oneens’ of ‘helemaal oneens’. 

5. Gebruik de PowerPoint om steeds een stelling te introduceren. Als de leerlingen extra informatie nodig 

hebben, kun je putten uit de achtergrondinformatie onderaan deze handleiding. 

Kies bij voorkeur de stellingen waarbij de leerlingen/studenten van mening verschillen.  

6. Laat de leerlingen na elke stelling op de lijn gaan staan van ‘helemaal eens’ naar ‘helemaal oneens’. 

Benadruk dat er geen goed en fout is.  

7. Bespreek met de leerlingen de keuze die ze hebben gemaakt en welke argumenten ze hebben voor hun 

positie op de lijn. Als leerlingen na het horen van elkaars argumenten willen wisselen kan dat, geef dan ook 

ruimte om ze te laten toelichten waarom ze van mening zijn veranderd.  

8. Behandel een of meerdere stellingen, afhankelijk van de tijd.  

 

 

Stellingen 

1. Ik zou wel een gratis kaartje voor het WK willen, ook als ik in ruil daarvoor positief moet doen op socials. 

 

Introductie bij de stelling: 

Vijftig Oranjefans gaan op kosten van gastland Qatar naar het wereldkampioenschap voetbal. Zowel de 

vlucht als het verblijf wordt door het land betaald. In ruil daarvoor moeten zij zich positief uitlaten over het 

WK op social media. Die uitingen gebruikt de WK-organisatie voor marketingdoeleinden1. Dit blijkt uit 

onderzoek van de NOS en dit gebeurt dus echt. Zouden de leerlingen/studenten ingaan op zo’n aanbod?  

 
1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5343343/qatar-wk-voetbal-nederlands-elftal-fans 

https://www.youtube.com/watch?v=4NpkIwzvtlo
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Artikel in de PowerPoint bij de stelling:  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5343343/qatar-wk-voetbal-nederlands-elftal-fans 

 

2. Het is geen probleem dat het WK in Qatar plaatsvindt. 

 

Introductie bij de stelling: 

Jullie hebben het filmpje van NOS op 3 gezien waarin uitleg werd gegeven over 3 punten waar Qatar veel 

kritiek op krijgt. Nu je dit weet: vind je het een probleem dat het WK in Qatar plaatsvindt? 

 

3. De koning moet niet naar het WK in Qatar. 

 

Introductie bij de stelling: 

Sommige politieke partijen vinden dat Nederland niemand van de regering of het koningshuis naar het WK 

in Qatar moet sturen vanwege de mensenrechtenschendingen. De regering wil toch een delegatie sturen 

vanwege diplomatieke belangen (handel). Wat vinden jullie? Moet de koning naar het WK in Qatar? 

 

Artikel in de PowerPoint bij de stelling:  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-stuurt-sportminister-conny-helder-naar-wk-in-

qatar-delegatie-met-koning-nog-niet-

uitgesloten~bac9c562/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

4. Je bent schijnheilig als je vindt dat het WK niet in Qatar moet plaatsvinden, maar wel naar de 

wedstrijden van het Nederlands elftal gaat kijken. 

 

Introductie bij de stelling: 

Er zijn mensen die pleiten voor 

een boycot tegen het WK, uit weerzin tegen de locatie en de manier waarop de keuze voor die locatie tot 

stand kwam. Eén op de zeven Nederlanders gaat bewust niet naar de wedstrijden kijken terwijl zij dat 

anders wel zouden doen. Wat vind jij? Is het schijnheilig om kritiek te hebben op de locatie van het WK 

maar intussen wel naar de wedstrijden te kijken? 

 

Artikel in de PowerPoint bij de stelling:  

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/oranjekoorts-is-ook-een-paar-

dagen-voor-het-wk-ver-te-zoeken-thuis-kijken-met-de-rolluiken-dicht/ 

 

5. Grote sportevenementen zoals het WK en de Olympische Spelen, mogen alleen plaatsvinden in landen 

met persvrijheid. 

 

Introductie bij de stelling: 

Qatar is een dictatuur waar bijna geen persvrijheid is. Dat betekent nu concreet dat ook Nederlandse 

journalisten tijdens het WK voetbal te maken hebben met zeer beperkende maatregelen. Zo mogen ze op 

veel plekken niet filmen of zomaar mensen interviewen. Ook worden ze met een app constant gevolgd. 

Eerder vonden de Olympische Spelen plaats in China. Daar werden journalisten tegengewerkt bij hun 

pogingen verslag te doen van de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen2. 

 

Artikel in de PowerPoint bij de stelling:  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5340759/qatar-media-journalisten-persvrijheid-nvj-

filmen-wk-werkkamp  

 

 

 
2 https://www.trouw.nl/sport/persvrijheid-ook-rond-winterspelen-in-china-in-het-gedrang-journalisten-voortdurend-

tegengewerkt~b754493d/ 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5343343/qatar-wk-voetbal-nederlands-elftal-fans
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-stuurt-sportminister-conny-helder-naar-wk-in-qatar-delegatie-met-koning-nog-niet-uitgesloten~bac9c562/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-stuurt-sportminister-conny-helder-naar-wk-in-qatar-delegatie-met-koning-nog-niet-uitgesloten~bac9c562/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-stuurt-sportminister-conny-helder-naar-wk-in-qatar-delegatie-met-koning-nog-niet-uitgesloten~bac9c562/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/oranjekoorts-is-ook-een-paar-dagen-voor-het-wk-ver-te-zoeken-thuis-kijken-met-de-rolluiken-dicht/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/oranjekoorts-is-ook-een-paar-dagen-voor-het-wk-ver-te-zoeken-thuis-kijken-met-de-rolluiken-dicht/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5340759/qatar-media-journalisten-persvrijheid-nvj-filmen-wk-werkkamp
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5340759/qatar-media-journalisten-persvrijheid-nvj-filmen-wk-werkkamp
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6. Het Nederlands elftal had een gele kaart moeten accepteren om toch de OneLove-armband te dragen.  

 

Introductie bij de stelling: 

De aanvoerder van het Nederlands elftal wilde tijdens het WK gaan spelen met de regenboogband. Acht 

andere landen sloten zich aan bij deze OneLove-campagne. Maar doordat de FIFA vlak voor het begin van 

het WK zei dat aanvoerders met een regenboogband een gele kaart zouden krijgen, hebben Nederland en 

deze andere landen er toch van afgezien. In Nederland schrapte de KNVB eerder de OneLove-actie na 

ophef die ontstond omdat aanvoerders Orkun Kokcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) 

weigerden de OneLove-aanvoerdersband met regenboogkleuren te dragen3. 

 

Artikel in de PowerPoint bij de stelling:  

https://nos.nl/artikel/2453245-nederland-en-andere-landen-zien-af-van-onelove-band-na-aangekondigde-

gele-kaart  

 

7. Als je naar een gastland gaat moet je de regels van dat land respecteren, zelfs als je het er niet mee eens 

bent.  

 

Introductie bij de stelling: 

Jullie hebben het filmpje van NOS op 3 gezien waarin uitleg werd gegeven over de 3 punten waar Qatar 

veel kritiek op ontvangt. Er werd onder meer verteld dat in Qatar homoseksualiteit verboden is. Ook is het 

drinken van alcohol verboden. Hier zou een uitzondering op worden gemaakt tijdens het WK, maar nu 

verbiedt Qatar het toch. Wat vind jij: moet je als bezoeker van Qatar deze regels respecteren, ook als je 

niet met die regels eens bent? 

 

Artikel in de PowerPoint bij de stelling:  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1004935254/qatar-verbiedt-plotseling-bier-in-en-bij-wk-stadions  

 

 

  

 

 

 

 
3 https://www.parool.nl/nederland/knvb-schrapt-beoogde-onelove-actie-na-ophef-onbegrip-bij-lhbtq-

organisaties~bbf9100b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://nos.nl/artikel/2453245-nederland-en-andere-landen-zien-af-van-onelove-band-na-aangekondigde-gele-kaart
https://nos.nl/artikel/2453245-nederland-en-andere-landen-zien-af-van-onelove-band-na-aangekondigde-gele-kaart
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1004935254/qatar-verbiedt-plotseling-bier-in-en-bij-wk-stadions

