Werkstuk

Werkstuk
Het stappenplan, tips en ideeën
Ga je een werkstuk maken?
Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp!
Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een werkstuk te maken.
Een goede voorbereiding is het halve werk!
Stap 1.
Waar wil je het allemaal over gaan hebben? Zet vast even op een rijtje waar je verslag
ongeveer over zal gaan. Schrijf een paar belangrijke woorden op.
Het is handig als je een vraag bedenkt waar je in je spreekbeurt of verslag antwoord op
geeft. Hier vind je zulke vragen. Je kunt één of meerdere thema’s gebruiken voor jouw
spreekbeurt of werkstuk. Bijvoorbeeld:
- Wat is donatie?
- Welke organen en weefsels kun je doneren?
- Wat is een donor?
- Wanneer ben je donor?
- Hoe werkt registreren?
- Wat zijn redenen om wel of niet donor te worden?
Op www.donorwise.nl vind je meer informatie over deze thema’s en vragen.
Stap 2.
Maak een inhoudsopgave.
Welke hoofdstukken ga je schrijven?
Stap 3.
Maak een planning. Wanneer moet het af zijn?
Wanneer ga je informatie verzamelen?
Wanneer ga je schrijven?
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Stap 4.
Verzamel informatie en gebruik juiste bronnen
Je kunt natuurlijk veel informatie vinden op www.donorwise.nl.
Aan het eind van dit stappenplan vindt je nog meer goede bronnen voor informatie en
filmpjes.
Stap 5.
Haal niet alleen informatie uit boeken of van internet.
Ook andere mensen kunnen je veel informatie geven. Bijvoorbeeld een arts, of iemand
die ziek is. Je kunt ook met verschillende mensen een kort (straat)interview houden over
orgaan- en weefseldonatie.
Heb je vragen die je wilt stellen aan iemand die zelf getransplanteerd is? Mail je vragen
dan naar vrijwilliger@transplantatiestichting.nl.
Stap 6.
Zorg voor afwisseling.
Gebruik bijvoorbeeld afbeeldingen uit de beeldbank. Let er wel op dat de afbeelding goed
past bij je verhaal. Anders kun je de afbeelding beter weglaten.
Stap 7.
Schrijf nooit informatie uit je bronnen over, maar gebruik je eigen woorden.
Stap 8.
Beschrijf ook wat je zelf vindt. Leg uit wat jouw mening is over donatie en waarom.
Stap 9.
Maak een mooie voorpagina voor je werkstuk.
Stap 10.
Lees alles nog een keer goed door, om te kijken of er geen fouten meer in zitten.
Veel succes met je werkstuk!
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Extra: bronnen
Je moet informatie gaan verzamelen. Waar doe je dat? Op internet
is natuurlijk veel te vinden. Maar je kunt ook kranten, boeken en
tijdschriften gebruiken. Ook kun je mensen interviewen, enquêtes
afnemen of bij een bedrijf op bezoek gaan.
Hieronder vind je enkele tips.
Gebruik ook de beeldbank van DonorWise voor informatie en afbeeldingen!
Nederlandse Transplantatie Stichting
http://www.transplantatiestichting.nl/
https://www.jaofnee.nl/
http://www.donorregister.nl/
http://www.youtube.com/donorvoorlichting
Bedrijven en instellingen
Nederlandse Transplantatie Stichting: info@donorwise.nl
http://www.nierstichting.nl/nieren/nierziekten/transplantatie
http://www.lwtv.nl/
http://dialyse.venvn.nl/
http://www.sportentransplantatie.nl/
http://www.transplantatievereniging.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie
SchoolTV.nl
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051109_transplantatie01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040319_donor01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20111117_nierziekte01
Overige
http://www.scholieren.com/artikel/2178/recycle-je-organen

