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Handreikingen voor een motivatiegesprek door intern begeleider en/of leerkracht. 
 

Vooraf 
Het motivatiegesprek een zeer belangrijk onderdeel van de definitieve selectie op 

schoolniveau.  
Zowel kind als ouder(s) zijn aanwezig bij het gesprek. Indien niet allebei de ouders aanwezig 
kunnen zijn (ook bij gescheiden ouders) zorg er dan voor dat je de mening van de andere 

ouder op een andere manier navraagt. 
Een plek op de Brede School Academie kost veel geld. We kunnen het ons niet permitteren 

‘afhakers’ toe te laten. Beslis dus bij twijfel negatief. De BSA verzorgt geen gedragscursus, 
selecteer dus geen gedragsmoeilijke kinderen, kinderen die “de kans verdienen” of “bij de 
BSA vermoedelijk ander gedrag laten zien”. Benadruk dat de BSA in de eerste plaats een 

‘school’ is, een plaats om te studeren en leren voor kinderen met HAVO/VWO potentie. 
 

Doel van het gesprek 
Boven tafel krijgen van de motivatie van kind en ouder(s). Overzien zij de investering in tijd en 

moeite (gedurende een periode van tenminste een jaar, twee middagen extra naar school, 
huiswerk, brengen/halen)? 
 

Mogelijke vragen aan ouders 
Als ouders op de informatieavond (18-12) waren, complimenteer hen. Zo niet, vraag dan naar 

de reden van afwezigheid. Bedenk dat deze laatste groep waarschijnlijk niet weet wat de 
BSA inhoudt. 

 
- Waarom bent u een geschikte BSA-ouder?   
- Waarom past uw kind op de BSA? 

- Op welke clubs zit uw kind?  
- Gaat uw kind naar de moskee? Op welke dag? 

- Hoe combineert u dat met de BSA? 
- Hoe zal uw kind naar de BSA gaan? 
- Mag uw kind alleen fietsen? Zo nee, hoe komt uw kind op de BSA? 

- Wat doet u, wanneer uw kind de BSA niet leuk vindt? 
- Maakt uw kind altijd huiswerk? 

- Leest uw kind graag? 
- Waarom vindt u de BSA belangrijk? 

- Welke vervolgopleiding past bij uw kind, denkt u? 
 
Mogelijke vragen aan kinderen 

- Waarom wil je naar de BSA? 
- Waarom ben jij een BSA-kind? 

- Welke sporten doe je? 
- Ga je naar de moskee? 

- Hoe ga je dat combineren? 
- Wat doe je als je vrienden lekker gaan buiten spelen en jij moet naar de BSA? 
- Ga je niet liever iets anders doen? 

- Hoe ga je naar de BSA toe? 
- Doe je altijd je huiswerk? 

- Houd je van lezen?  
- Wat is het laatste boek wat je gelezen hebt? 
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- Wat zijn je hobby’s? 
- Kun je die nog blijven doen als je zo veel naar school moet? 

- Vind je leren leuk? 
- Wat doe je als de BSA straks tegenvalt? 

 
Tot slot 
Van dit gesprek hoeft GEEN letterlijk verslag te worden toegevoegd aan het 

aanmeldformulier. Wel vragen wij u belangrijke zaken uit dit gesprek te verwoorden. Zowel 
positief als negatief. 

 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 
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