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OneLove-band
Ophef over verbod OneLove-band tijdens WK voetbal

Uitleg

Het WK voetbal in Qatar zorgt al een tijd voor commotie. Het nieuwste discussiepunt? De OneLove-
band. Twee jaar geleden startte de KNVB de OneLove-campagne om duidelijk te maken dat de 
bond voor verbinding staat en tegen elke vorm van discriminatie is. De campagne, waarvan de 
OneLove-band onderdeel is, kreeg navolging in andere landen. De aanvoerders van verschillende 
landen zouden de band gaan dragen tijdens de wedstrijden in Qatar. Maar uiteindelijk is dit niet 
gebeurd; de FIFA heeft aangegeven dat spelers met een OneLove-band een gele kaart krijgen. De 
KNVB zei teleurgesteld te zijn, maar besloot toch om spelers de OneLove-band niet te laten dragen. 
Wedstrijden winnen op het WK heeft namelijk prioriteit, aldus de KNVB. Ook de voetballers zelf 
willen geen gele kaart riskeren. Wel blijven spelers en de KNVB de OneLove-boodschap uitdragen.

De kwestie roept een hoop vragen op: in hoeverre is het voetbalveld de plek om je uit te laten over 
zaken anders dan voetbal? Mag de FIFA spelers straffen als ze op het veld laten zien dat ze tegen 
discriminatie en racisme zijn? En wat heeft het verbod op homoseksualiteit in Qatar hiermee te 
maken? Gebruik deze #Trendingles om met elkaar in gesprek te gaan over de OneLove-band en het 
WK voetbal. Deze les verloopt als volgt: 
–  Je bekijkt met je klas een fragment over de OneLove-band en het WK en gaat hierover in 

gesprek. (10 minuten)
–  Studenten bespreken stellingen over de OneLove-band en het WK. Zij geven daarbij argumenten 

en stellen elkaar vragen. (30 minuten)
– Je blikt met de klas terug op de gesprekken die zijn gevoerd. (5 minuten)

Benodigdheden

– Powerpointpresentatie ‘OneLove-band’
– smartboard of beamer
– knipblad met stellingkaarten*

Lesopbouw

1. Introductie (5 minuten)
–  Toon dia 1 en bespreek met je studenten waar de #Trendingles over gaat. Vraag je studenten wat 

ze al over het onderwerp weten.
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*  Het is handig als je deze stellingkaarten al uitgeknipt hebt voordat de les begint. Per groepje is één knipblad nodig. Je 

kunt er ook voor kiezen de stellingen te tonen via de PowerPoint (dia 4 tot en met 9).

https://onsvoetbalisvaniedereen.nl/one-love/
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2. Een fragment bekijken (5 minuten)
–  Toon dia 2 en bekijk met je studenten het fragment ‘Waarom is er gedoe over de One Love-

band?’ Het fragment opent in een nieuw venster. Speel het fragment af tot 1 minuut 26. Bespreek 
daarna de volgende vragen met je studenten:

 • Wat willen spelers laten zien door de OneLove-band te dragen?
 • Waarom heeft Nederland uiteindelijk besloten om geen OneLove-band te dragen tijdens het WK?
 • Wat is de reactie van het Duitse team op het verbieden van de OneLove-band? 

3. Stellingkaarten (30 minuten)
–  Toon dia 3 en leg aan je studenten uit dat jullie een gesprek gaan voeren over de ophef rondom 

het dragen van de OneLove-band tijdens het WK voetbal.
– Bereid het gesprek als volgt voor:
 • Verdeel je studenten in groepjes van vier.
 • Geef elk groepje de stellingkaarten, die je van tevoren hebt uit het knipblad hebt geknipt.
 • Laat de groepjes de stellingkaarten schudden en in een stapel op tafel leggen.

Deel je studenten niet in groepjes in, maar laat hen het gesprek klassikaal voeren. Het is 
dan handig om de stellingen via de PowerPoint te laten zien (dia 4 tot en met 9).

Laat de studenten die het eens zijn met de stelling hun hand opsteken en samen of alleen 
argumenten voor de stelling bedenken. De studenten die het niet met de stelling eens 
zijn, doen hetzelfde. Laat je studenten daarna tijdens een klassengesprek om de beurt 
argumenten noemen en op elkaar reageren.

– Laat je studenten het gesprek als volgt in hun groepje voeren:
 • De studenten bepalen wie begint. Dit is student A.
 • Student A pakt een kaart van de stapel en leest de stelling voor zichzelf.
 •  Student A bedenkt of hij het eens is met de stelling of niet en bedenkt daarvoor een 

argument. Student A geeft dan zijn mening en argument aan zijn groepje.
 •  De andere studenten in het groepje reageren op de stelling en het argument door een 

tegenargument te geven of een vraag te stellen.
 • Student A reageert op de tegenargumenten en vragen van zijn groepje.
 •  Als het gesprek is afgerond, begint het gesprek opnieuw met een nieuwe stellingkaart en een 

andere student die zijn mening en argument geeft. 

–  Laat je studenten alle stellingkaarten bespreken of laat hen van tevoren een aantal 
stellingen kiezen.

– Geef studenten per stellingkaart beperkt de tijd, bijvoorbeeld drie minuten. 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2453679-waarom-is-er-gedoe-over-de-one-love-band.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2453679-waarom-is-er-gedoe-over-de-one-love-band.html
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4. Afsluiting (10 minuten)
– Toon dia 10 en sluit de les af door de volgende vragen in de klas te bespreken:
 •  Ben je door deze les anders gaan denken over het ter sprake brengen van maatschappelijke 

kwesties tijdens een sportevenement?
 • Is er nog iets wat je kwijt wilt over dit onderwerp?

Extra informatie
–  Lees het artikel ‘Nederland en andere landen zien af van OneLove-band na aangekondigde 

gele kaart’ van NOS.nl van 28 november 2022. 
–  Lees het artikel ‘Zwarte shirts, hand voor de mond: dit zijn de statements op het WK (tot nu 

toe)’ van het Parool van 24 november 2022.
–  Lees het artikel ‘”Mond gesnoerd”: Duits elftal maakt statement over verbod One Love-

band’ van RTL Nieuws van 23 november 2022.

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.parool.nl/wk-in-qatar/zwarte-shirts-hand-voor-de-mond-dit-zijn-de-statements-op-het-wk-tot-nu-toe~b93d74ac/
https://www.parool.nl/wk-in-qatar/zwarte-shirts-hand-voor-de-mond-dit-zijn-de-statements-op-het-wk-tot-nu-toe~b93d74ac/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5348756/wk-qatar-duitsland-japan-statement
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5348756/wk-qatar-duitsland-japan-statement
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