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Inleiding 
Het doel van de talentontwikkeling binnen de Nevobo is ‘opleiden om structureel tot de top 8 

van de wereld te behoren’. Om dat te bereiken, zijn er centrale opleidingsprogramma’s in Den 

Haag (beachvolleybal) en Papendal (zaalvolleybal). De instroom voor deze programma’s komt 

uit regionale bondsgestuurde programma’s voor zaalvolleybal (RTC’s) én uit het brede 

achterland van niet bondsgestuurde verenigingen, lokale/particuliere initiatieven, 

volleybalscholen, etc. 

 

Om de kwaliteit van de instroom te verhogen en te waarborgen, reorganiseert de Nevobo de 

talentontwikkeling. Hiervoor is een projectteam ‘Herontwerp Talentontwikkeling’ opgericht dat 

een uitvoerige analyse heeft gemaakt. Daarbij is contact geweest met en informatie 

ingewonnen bij tal van betrokken partijen, zoals verenigingsbestuurders, trainers (eredivisie, 

jeugdopleidingen, RTC), volleybalscholen, onderwijsinstellingen, NOC*NSF, Kenniscentrum 

Sport, (ex-)internationals en experts vanuit andere sporten en landen. 

 

Dit heeft geresulteerd in zeven gedefinieerde en breed gedragen uitgangspunten. Deze 

uitgangspunten vormen de basis voor het nieuwe model, waarin de unieke lokale infrastructuur 

als kracht wordt gezien en als zodanig wordt gewaardeerd. Aansluitend daarop wordt een 

bondsgestuurd talentontwikkelingsprogramma geboden met focus op echte talenten (high 

potentials) in een gecombineerd beach/indoor trainingsprogramma dat het gehele jaar rond 

aangeboden wordt. 

 

In dit plan wordt onder andere ingegaan op de aanleiding voor verandering, het nieuw neer te 

zetten ‘Nederlands Model’ en de wijze waarop dit geïmplementeerd zou moeten worden. 

Tevens is een financiële paragraaf toegevoegd waarin de financiering ter sprake komt. 
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Aanleiding 
Het Nederlands topvolleybal heeft internationaal een absoluut hoogtepunt gekend in de jaren 

negentig. De heren veroverden in die periode maar liefst vier medailles op een Europees 

Kampioenschap, waarvan 1x brons, 2x zilver en 1x goud. Bovendien behoorde het 

mannenvolleybalteam structureel tot de top 5 van de World League. En als hoogtepunt wonnen 

de Lange Mannen eerst zilver op de Olympische Spelen in Barcelona, om vier jaar later het 

goud vanuit Atlanta mee naar Nederland te nemen. 

Ook de vrouwen waren in de jaren ’90 zeer succesvol. Zij wonnen immers zilver (1991) en 

goud (1995) op het Europees Kampioenschap en werden zesde (1992) en vijfde (1996) op de 

Olympische Spelen. De bekendheid van de sport in ons land was enorm, wat mede tot uiting 

kwam in de waardering voor het Olympisch goud tot Sportmoment van de Eeuw. 

 

In de twintig jaar daarna zijn nog vele prijzen gewonnen, zowel in het zaal- als beachvolleybal. 

Het damesteam lijkt de aansluiting met de wereldtop teruggevonden te hebben en de mannen 

in het beachvolleybal hebben de absolute top bereikt. Er is echter nog niet in alle gevallen 

sprake van een structurele positie bij de top 8 van de wereld en in het bijzonder voor het 

mannen zaalvolleybalteam lijkt dit doel nog erg ver weg. 

 

Uit vele gesprekken met toptrainers, opleiders en onderzoekers volgt een breed gedragen 

mening dat de opleiding van volleybaltalenten in Nederland efficiënter en kwalitatief beter zou 

kunnen. De kwaliteit van instroom in het opleidingsprogramma en uitstroom richting nationale 

teams wordt te laag bevonden. Dit wordt ondanks de prachtige recente prestaties van de 

beachvolleybalmannen en het vrouwenteam op het EK in 2015 en de OS in 2016 bevestigd 

door de resultaten van de overige vertegenwoordigende teams op internationale toernooien. 

 

Naast het optimaliseren van de bestaande talentopleiding voor zaalvolleybal is er een 

nadrukkelijke wens om ook voor beachvolleybal een (regionaal) opleidingsmodel in te richten. 

Op dit moment voorziet de Nevobo onvoldoende in een decentraal opleidingsmodel voor 

talentvolle jeugd beachvolleyballers, waardoor van een optimale ontwikkeling geen sprake is. 
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De route van een international 
Iedere international begint bij een vereniging. Hij is enthousiast geraakt om te gaan 

volleyballen en meldt zich aan bij een club in de buurt. Daar geniet hij van de trainingen, 

wedstrijdjes en alle randactiviteiten eromheen, zoals het jeugdkamp, verjaardagsfeesten en 

toernooien. Op dit niveau staat uiteraard plezier voorop en wordt de eerste betrokkenheid bij 

de volleybalsport gekweekt. Deze eerste kennismaking is essentieel om toekomstige 

internationals te werven. 

 

Zodra blijkt dat de speler bovengemiddelde aanleg heeft voor volleybal, wordt hij geselecteerd 

voor het eerste jeugdteam in zijn klasse. Hij krijgt een trainer met meer kennis van het spel en 

mag extra uren trainen en spelen, eventueel bij hogere teams. In veel gevallen zal de speler 

zijn eerste club gaan verlaten om zich verder te ontwikkelen bij een (veelal grotere) vereniging 

met een beter aanbod van trainers en spelers. Vanaf dit moment wordt er in de praktijk 

meestal gesproken over een talent, hoewel dit nog niet betekent dat de speler daadwerkelijk 

voldoende potentie heeft om topvolleyballer te worden. 

 

De speler gaat dus gebruik maken van een intensiever en kwalitatief beter 

verenigingsprogramma. Dat kan bij de vereniging ‘in company’ zijn of bij een particuliere 

volleybalschool. Daarnaast bestaat de kans dat de speler wordt geselecteerd om gebruik te 

maken van het bondsgestuurde programma op een Regionaal Topvolleybal Centrum. 

 

Deelnemen aan het bondsgestuurde programma heeft vooral nut als het kwalitatief beter is 

dan het verenigingsprogramma of aanvullend is daarop. Op dit moment zijn er meerdere 

verenigingsprogramma’s die kwalitatief van hoog niveau zijn. Het bondsgestuurde programma 

dient dan ook additioneel te zijn, door het talent extra faciliteiten te bieden om zich breed en 

goed te kunnen ontwikkelen als topvolleyballer. Het gaat hierbij om faciliteiten die bij de 

vereniging veelal niet geboden worden vanwege een tekort aan mensen, middelen, kennis of 

tijd. 

Omdat het leven niet alleen bestaat uit sporten, besteedt het talent zo veel mogelijk tijd in de 

eigen leefomgeving. Er worden afspraken gemaakt met onderwijs in de buurt. Voor het volgen 

van een intensief trainingsprogramma in combinatie met goed onderwijs is de samenwerking 

met de Topsport Talentschool in de buurt een logische. Het kunnen blijven meedoen in de 

oorspronkelijke leefomgeving is ook voor een talent zeer belangrijk. Het bondsgestuurde 

programma is dan wel gericht op het opleiden van een topvolleyballer, maar in de nieuwe 

opzet wordt volop rekening gehouden met de ontwikkeling van de persoon als individu in de 

maatschappij. 

Vanaf vier tot acht jaar voor podiumleeftijd wordt een fulltime bondsgestuurd programma 

geboden, waarbij de sporter ‘intern’ zit. Tenslotte zal de stap naar de Eredivisie en uiteindelijk 

het buitenland gezet worden, zodra het talent in Nederland tegen een ontwikkelplafond 

aanloopt. 
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Huidige situatie 
Op dit moment bestaat het opleidingsmodel uit 10 Regionale Talent Centra (RTC’s) waar ruim 

600 deelnemers extra trainingen volgen. Deze trainingen vinden plaats overdag, zowel 

doordeweeks, al dan niet in combinatie met een Topsport Talent School, als op zondag. Het 

niveau van zowel deelnemers, kader als programma verschilt per locatie. 

 

De talenten trainen zoveel mogelijk centraal met elkaar. Daarvoor volgen de meesten 

onderwijs op een Topsport Talent School in de buurt van het RTC. Zij zijn daardoor 

genoodzaakt om dagelijks te reizen naar hun school. 

 

Vanaf 14/15 jarige leeftijd gaan de beste jeugdspelers centraal trainen. Eerst voor één dag in 

de week (Préjeugd) en vervolgens in een fulltime intern programma op Papendal (zaal) of Den 

Haag (beach) zodra men geselecteerd wordt voor Talent Team of Jong Oranje. 

 

Uit alle gesprekken die zijn gevoerd en (meet)resultaten blijkt dat het niveau van instroom in 

de centrale programma’s achterblijft op het gewenste niveau. Dit uit zich vooral op motorisch, 

fysiek en mentaal (prestatiegedrag) vlak. Er is sprake van een versnippering van talenten over 

veel locaties, een overlapping van bondsgestuurde en verenigingsprogramma’s waardoor zelfs 

een concurrentiestrijd ontstaat en inefficiënt gebruik van mensen en middelen. 
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Onderzoek 
Bij het vaststellen van de huidige situatie en de gewenste situatie is het noodzakelijk om niet 

alleen uit te gaan van meningen en gevoel, maar ook op zoek te gaan naar onderbouwing voor 

te maken keuzes. Voor dit project is gebruik gemaakt van internationale en nationale 

onderzoeken op het gebied van talentidentificatie en –herkenning en talentopleiding. 

 

Brede motorische scholing 

Diverse onderzoeken geven aanleiding voor de conclusie dat een brede motorische scholing en 

late sportspecialisatie een verhoogde kans geeft op het bereiken van de internationale top. Tot 

voor kort heerste een brede internationale visie dat vroege specialisatie juist voordelig was, 

omdat dan onder andere beter aan de 10.000 uren norm1 voldaan kon worden. Inmiddels is 

deze visie ingehaald door onderzoeken2 die aantonen dat vroege specialisatie leidt tot 

verhoogde uitval door fysieke (eenzijdige belasting) en mentale (stress, burn-out) klachten. 

Het opleiden van atleten die goed bewegen en voldoende belastbaar zijn en waarbij gebruik 

gemaakt wordt van het beste uit verschillende sporten blijkt van grote invloed te zijn op het 

behalen van de internationale top. 

 

In- en uitstroom van talent 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de weg van een talent naar de internationale top in veel 

gevallen niet lineair3 verloopt. Zie ook onderstaande figuur4. Tussentijds is er sprake van in- en 

uitstroom van talenten, al dan niet tijdelijk, als gevolg van privé omstandigheden, blessures, 

achterblijvende of juist versterkte ontwikkeling, etc. Het is van groot belang om in het nieuwe 

model voldoende aandacht te hebben voor talenten die tijdelijk uitstromen of pas laat 

instromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: Grillige ontwikkeling van talenten 

Bron: Gulbin, Weissensteiner, Oldenziel & Gagné (2013) 
                                                           
1 http://www.topsporttopics.nl/kennisbank/10-000-uur-doelbewust-trainen-geen-garantie-voor-topprestatie  
2 Gould, Udry, Tuffey, & Loehr (1996), Côté & Fraser‐Thomas (2008), Jayanthi (2012), Law et al., (2007), Wiersma (2000), Baker 

(2003), Dalton (1992), Russell & Limle (2013). 
3 Gulbin J, Weissensteiner J, Oldenziel K, Gagné F (2013) Patterns of performance development in elite athletes. Eur. J. Sport Sci., 13: 
605-614 
4 http://www.topsporttopics.nl/kennisbank/talenten-ontwikkelen-zich-grilliger-dan-gedacht?fromOverview=1 

http://www.topsporttopics.nl/kennisbank/10-000-uur-doelbewust-trainen-geen-garantie-voor-topprestatie
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Prestatiegedrag 

Onder prestatiegedrag verstaan we het gedrag dat vereist is om tot optimale 

ontwikkeling en maximale prestaties te kunnen komen én deze te kunnen aanhouden. 

Het is een combinatie van vereisten in de sport en vereisten buiten de sport, met zowel een 

cognitieve component als een emotionele component. 

Cognitie in dit verband is het verwerken van informatie / het vermogen om iets te leren. Naast 

specifieke fysieke en technische eigenschappen, blijken ook cognitieve kenmerken een 

belangrijke bijdrage te leveren aan het behalen van de internationale top. Talenten die 

meetbaar een hoge mate van zelfregulering en zelfreflectie vertonen, blijken succesvoller in 

hun sportcarrière. Dit betekent dat talentidentificatie zich niet slechts beperkt tot fysieke en 

technische kenmerken, maar dat er ook voldoende aandacht voor cognitie vereist is, als 

onderdeel van het gewenste prestatiegedrag.  
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Het Nederlands Volleybal Model 
Indien wij ons als volleybalnatie structureel willen kunnen meten met de top 8 van de wereld, 

zal er gekeken moeten worden naar specifieke Nederlandse kenmerken op het gebied van 

structuur en sportbeoefening. Op welke wijze kunnen wij ons de komende jaren onderscheiden 

in de wereld? 

 

De vele gesprekken, onderzoeken en benchmark met andere landen leiden tot zeven 

belangrijke uitgangspunten waarop het Nederlands Volleybal Model wordt ontwikkeld. 

 

1. Tot en met de basisschoolleeftijd is [voor volleybal] breed bewegingsaanbod noodzakelijk 

en voldoende; pas daarna komt sport specifieke training in beeld5. 

Om de internationale top te bereiken is het noodzakelijk dat talenten in de basis motorisch 

goed kunnen bewegen. Dit houdt in dat specialisatie voor de volleybalsport (zaal en beach) pas 

na de basisschoolleeftijd hoeft plaats te vinden. 

 

2. Zaalvolleybal en beachvolleybal versterken elkaar en worden beide gedurende het gehele 

jaar aangeboden. De keuze voor zaal of beach is talent gestuurd, het programma is coach 

gestuurd. 

Zaal en beach hebben beide specifieke kenmerken die bijdragen tot de ontwikkeling van een 

topvolleybal atleet. De integratie van beide disciplines tot een leeftijd van 16-18 jaar leidt tot 

een hoger niveau van de atleet. Daarnaast geeft de integratie invulling aan de wens en 

noodzaak om ook voor beachvolleybal een breed (regionaal) opleidingsmodel te ontwikkelen. 

 

3. Normering en professionele organisatie rondom herkenning en scouting van talenten is 

noodzakelijk. 

Nederland kent veel goede sporttalenten die mogelijk de internationale volleybaltop kunnen 

bereiken. Gezien het geringe aantal jongens binnen onze sport, is het vooral voor die 

doelgroep noodzakelijk dat ook buiten het volleybal gezocht wordt naar mogelijke talenten. 

Bovendien is het voor een goede talentidentificatie en monitoring van spelers binnen onze 

sport wenselijk dat er een degelijk scoutingsapparaat staat. 

 

4. De Nevobo faciliteert niet-bondsgestuurde talentontwikkeling en –opleiding middels de 

bestaande landelijke infrastructuur. 

De basis voor sportbeoefening in Nederland wordt gevormd door de unieke 

verenigingsstructuur. Alle potentiële volleybaltalenten beginnen bij verenigingen en daarmee 

nemen die een belangrijke positie in het opleidingsmodel in. De Nevobo draagt mede de 

verantwoordelijkheid dat de verenigingen sterk georganiseerd zijn en kwalitatief goed aanbod 

hebben. Vooral in de vormende beginjaren (sampling years) is de rol van de trainer/coach erg 

belangrijk. Hoe hoger het niveau van aanbod bij verenigingen, des te hoger het niveau van 

instroom van talent in het bondsgestuurde programma. 

 

5. De Nevobo leidt bondsgestuurd talenten op voor versterking van de nationale teams. 

Het bondsgestuurde programma voor talenten dient additioneel te zijn aan het 

verenigingsprogramma en daarmee een duidelijk toegevoegde waarde te hebben. Bovendien 

                                                           
5
 Zie het raamwerk van J. Coté:  Developmental Model of Sport Participation (DMSP) 
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zal de kwaliteit van het bondsgestuurde programma van zodanig niveau moeten zijn dat 

talenten opgeleid kunnen worden om de nationale teams te versterken. 

 

6. De opleiding van talenten geschiedt in een piramidaal systeem op basis van een langjarige 

technische volleybalvisie. 

Teneinde een efficiënt verenigings- en bondsgestuurd programma te kunnen neerzetten, is een 

breed ingevoerde en consistente technische lijn noodzakelijk. Deze technische visie dient te 

voorzien in algemene handvatten voor het optimaal opleiden van trainers en volleyballers. 

 

7. Het technisch kader heeft brede kennis van bewegingsonderwijs, aangevuld met een sport 

specifieke opleiding, en wordt structureel bijgeschoold. Daarnaast wordt aan het technisch 

kader arbeidsperspectief geboden. 

Om brede motorische scholing in het programma te kunnen bieden, is het van belang om het 

technisch kader te voorzien van voldoende kennis van algemene bewegingsscholing en -

ontwikkeling. Deze kennis dient, net als aandacht voor cognitieve processen, mede verwerkt te 

worden in de Nevobo trainersopleidingen. Het bieden van arbeidsperspectief aan trainers zorgt 

voor een verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van technisch kader. 

 

De belangrijkste verschillen tussen de huidige en nieuwe opzet zijn dus: 

 Meer nadruk op brede motorische scholing 

 Integratie van zaal- en beachvolleybal 

 Een sterkere positionering van verenigingen in het talentontwikkelingsmodel 

 

In onderstaand schema staat weergegeven hoe de route van een talent idealiter verloopt in 

het nieuwe model. Er wordt onderscheid gemaakt in een verenigingsprogramma en een 

bondsgestuurd programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

– 11 – 

Talentontwikkeling Nevobo 
Tot 2032 

 

Verenigingsprogramma (niet-bondsgestuurd) 

Dit programma richt zich op de instroom, opleiding en begeleiding van jeugdvolleyballers op 

alle niveaus. Het verenigingsprogramma voorziet in trainings- en competitieaanbod en heeft 

daardoor twee belangrijke functies in het Nederlands Opleidingsmodel: 

 het faciliteren van een trainings- en wedstrijdaanbod voor volleyballers op ieder niveau 

 het bieden van een hoogstaand kwalitatief aanbod voor talentvolle jeugdvolleyballers 

(talentidentificatie). 

Het verenigingsprogramma wordt aangeboden door zowel (eredivisie)verenigingen als 

particuliere volleybalscholen. Hierbij wordt uitgegaan van een intrinsieke motivatie van trainers 

en verenigingen om een kwalitatief zo hoog mogelijk programma aan te bieden. 

 

De rol van de Nevobo met betrekking tot het verenigingsprogramma is om daar waar nodig en 

gewenst zorg te dragen voor ondersteuning en waardering. Dit zal gaan gebeuren op basis van 

output: verenigingsprogramma’s die bewezen een actieve rol vervullen in de opleiding van 

talenten, worden ondersteund en gewaardeerd door de Nevobo. Deze sturing op output maakt 

dat er geen strak classificatiesysteem (input) zal worden gehanteerd. 

 

Ondersteuning vanuit de Nevobo gebeurt op basis van behoefte en is daarmee afhankelijk van 

de specifieke situatie. Denk aan het faciliteren van kennisdeling, het proactief aanbieden van 

opleidingen en masterclasses, het beschikbaar stellen van een spelervolgsysteem of 

materialen. Daarnaast zorgt de Nevobo voor één aanpreekpunt op het gebied van 

talentontwikkeling. 

 

Naast ondersteuning is ook waardering van belang. Uit gesprekken met verenigingen blijkt dat 

zij trots zijn op hun aanbod en talenten. Bovendien is geconstateerd dat internationals op hun 

route naar de top bij verschillende verenigingen trainen en spelen. Deze clubs leveren 

daarmee allen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sporter en de 

volleybalsport in het algemeen. Door inzichtelijk te maken welke route iedere international 

heeft afgelegd, krijgt iedere club die daar een actieve rol in heeft gespeeld een plek in de 

spotlight en daarmee waardering voor zijn rol. Aanvullend hierop kunnen ook andere vormen 

van waardering worden verstrekt, al dan niet gerelateerd aan events en interlands. 

 

Bondsgestuurd programma 

Voor jeugdvolleyballers met hoge potentie wordt een bondsgestuurd programma geboden dat 

aanvullend is op het verenigingsprogramma. De inhoud van het bondsgestuurde programma 

richt zich vooral op elementen die bij verenigingen onderbelicht blijven. Daarbij valt te denken 

aan specifieke fysieke, motorische en mentale scholing op het gebied van zowel zaal- als 

beachvolleybal. En waar mogelijk een verdieping op het technische vlak. 

Binnen het bondsgestuurd programma wordt onderscheid gemaakt tussen meisjes en jongens. 

 

Bondsgestuurd programma meisjes 

Talentvolle meisjes kunnen vanaf brugklasleeftijd (gemiddeld 12 jaar) instromen in het 

bondsgestuurde programma. Hierbij wordt een strenge selectienorm gehanteerd. Aanvullend 

aan hun verenigingsprogramma trainen zij twee keer per week (woensdag/zondag) op een 

Regionaal Topvolleybal Centrum. Bovendien maken zij op de Topsport Talent School in de 

buurt van de eigen woonplaats gebruik van zowel een bondsgestuurd individueel fysiek als een 
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cognitief programma, gezamenlijk met topsporttalenten uit andere sporten en onder 

deskundige begeleiding. 

 

Op de Topsport Talent School wordt in combinatie met het Centrum voor Topsport en 

Onderwijs (CTO) tevens een sportgeneriek programma aangeboden op het gebied van 

voeding, lifeskills, etc. 

 

Vanaf 16 jarige leeftijd (vier tot acht jaar voor podiumleeftijd) stromen de talenten in bij het 

centrale fulltime programma (Papendal/Den Haag) of stromen zij uit en gaan verder in het 

verenigingsprogramma. 

 

Bondsgestuurd programma jongens 

Talentvolle jongens kunnen vanaf 14 jaar instromen in het bondsgestuurde programma. Hierbij 

wordt een strenge selectienorm gehanteerd. Aanvullend aan hun verenigingsprogramma 

trainen zij twee keer per week (woensdag/zondag) op een Regionaal Topvolleybal Centrum. 

Bovendien maken zij op de Topsport Talent School in de buurt van de eigen woonplaats 

gebruik van zowel een bondsgestuurd individueel fysiek als een cognitief programma, 

gezamenlijk met topsporttalenten uit andere sporten en onder deskundige begeleiding. 

 

Op de Topsport Talent School wordt in combinatie met het CTO tevens een sportgeneriek 

programma aangeboden op het gebied van voeding, lifeskills, etc. 

 

Vanaf 18 jarige leeftijd (vier tot acht jaar voor podiumleeftijd) stromen de talenten in bij het 

centrale fulltime programma (Papendal/Den Haag) of gaan zij verder in het 

verenigingsprogramma. 
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Infrastructuur 
Voor de realisatie van bovenstaand programma wordt gebruik gemaakt van een infrastructuur 

waarin bestaande en nieuwe initiatieven elkaar aanvullen. 

 

Verenigingen / volleybalscholen 

Aan de basis staan de verenigingen en volleybalscholen die talenten de kans geven om te 

trainen en spelen op een goed niveau. De kwaliteit van deze verenigingsprogramma’s is 

primair de verantwoordelijkheid van de lokale organisatie, maar wordt ondersteund door de 

Nevobo. In de praktijk zullen op tal van plekken in het land goede jeugdopleidingen staan, die 

aansluiten bij het niveau van de Regionale Topvolleybal Centra. 

 

Regionale Topvolleybal Centra 

Een Regionaal Topvolleybal Centrum verzorgt een trainingsprogramma dat hoog potentiële 

talenten de mogelijkheid biedt om, aansluitend aan hun verenigingsprogramma, zich op een zo 

breed en optimaal mogelijke wijze te ontwikkelen tot topvolleyballer. Dit trainingsprogramma 

wordt aangeboden op  vier à vijf locaties in het land, waar centrale trainingsmomenten 

plaatsvinden onder leiding van zeer goede talentopleiders. 

 

Topsport Talent Scholen (TTS) 

In het nieuwe model spelen TTS een belangrijke rol in het faciliteren van onderwijs en 

sportgenerieke programma’s. Op een TTS volgen talenten van verschillende sporten een 

onderwijsprogramma. Door de samenwerking aan te gaan met andere bonden en TTS is het 

mogelijk om topvolleybaltalenten fysieke trainingen te laten volgen op een TTS in de buurt, 

onder begeleiding van een gespecialiseerde trainer. Hierdoor wordt beter gebruik gemaakt van 

het netwerk van TTS in Nederland (spreiding) en krijgen talenten de kans om zich zoveel 

mogelijk in hun eigen leefomgeving te blijven ontwikkelen. 

 

Centrum Topsport en Onderwijs (CTO) 

De sportgenerieke programma’s worden ontwikkeld door specialisten van NOC*NSF in 

samenwerking met sportspecifieke specialisten. De ontwikkelde programma’s worden uitgerold 

via de CTO’s, die een uitvoeringsopdracht hebben richting de RTC’s en Topsport Talent Scholen 

in hun verzorgingsgebied. Talenten vanuit allerlei sporten krijgen deze sportgenerieke 

programma’s gezamenlijk aangeboden binnen de onderwijssetting van de TTS. 

 

Papendal / Den Haag 

Vanaf vier tot acht jaar voor podiumleeftijd volgen talenten een fulltime centraal 

trainingsprogramma. Dit betekent dat zaalvolleyballers naar Papendal gaan en 

beachvolleyballers naar Den Haag. Vanaf dit moment zal een specialisatie in discipline 

plaatsvinden. De keuze voor zaal of beach is de verantwoordelijkheid van het talent (talent 

gestuurd), het programma dat daarop volgt is coach gestuurd. Een fulltime 

trainingsprogramma houdt niet per definitie in dat er met een talententeam wordt 

deelgenomen aan de competitie. In samenwerking met (Eredivisie)verenigingen kunnen 

talenten geplaatst worden in Eredivisieteams waar ze zich in wedstrijdsituaties volop kunnen 

ontwikkelen. Belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat de kwaliteit van de 

Eredivisiecompetitie en de faciliteiten van de Eredivisieverenigingen hoog genoeg zijn om de 
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talenten te huisvesten. Het huidige Talent Team construct loopt in seizoen 2019-2020 af en zal 

grondig worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken hoe verder te gaan. 
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Organisatiemodel 
In onderstaand schema wordt de organisatiestructuur van talentontwikkeling weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisch Directeur 

De technisch directeur is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de vertegenwoordigende 

teams van zaal-, beach- en zitvolleybal en daarmee eveneens voor de structuur van 

talentontwikkeling. Hij heeft een directe verantwoordelijkheid voor het scoutingsprogramma. 

Vanwege de omvattendheid van deze functie en de taken die onder talentontwikkeling vallen, 

is het noodzakelijk om een hoofd talentontwikkeling te benoemen die gedelegeerd 

verantwoordelijk wordt voor de structuur van talentonwikkeling en het optimaal functioneren 

daarvan. 

 

Hoofd talentontwikkeling 

Het hoofd talentontwikkeling is verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van het 

bondsgestuurde programma. Hij stelt en stuurt de RTC trainers aan en sluit 

samenwerkingsverbanden met partners. Daarnaast is hij direct aanspreekpunt voor de 

verenigingsprogramma’s en faciliteert hij kennisuitwisseling tussen RTC trainers, verengingen, 

talentcoaches en andere betrokken partijen. Het hoofd talentontwikkeling is hiermee tevens 

gedelegeerd verantwoordelijk voor de technische lijn, die wordt ingegeven en bewaakt door de 

technisch directeur en bondscoaches middels een eenduidige en meerjarige technische visie. 

Het hoofd talentontwikkeling is eveneens verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling van de 

RTC trainers en het slaan van de brug tussen deze bondsgestuurde kennis en het 

verenigingsniveau. Hiertoe heeft hij een directe relatie met deskundigheidsbevordering. Het 

hoofd talentontwikkeling valt rechtstreeks onder de technisch directeur. 

 

RTC trainer 

Het kind is eigenaar van zijn talent. De RTC trainer is de regionale regisseur die 

verantwoordelijk is voor het organiseren van een optimaal ontwikkelprogramma, afgestemd op 

het individu. Niet alleen verzorgt hij de trainingen op het RTC, ook onderhoudt hij nauwe 

contacten met verenigingen en volleybalscholen om te zorgen voor een goede afstemming 

Technisch Directeur 

Hoofd Talentontwikkeling 

RTC trainers Verenigingsprogramma's 

Hoofd Scouting 

Scouts 

Bondscoaches 
zaal/beach/zit 

Embedded scientist 
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tussen het verenigingsprogramma en bondsgestuurde programma op het gebied van techniek, 

belasting, mentale en persoonlijke ontwikkeling van het talent. De RTC trainer werkt eveneens 

samen met de Topsport Talent School, trainers van andere bonden en de fysieke specialist om 

het fysieke en sportgenerieke programma zo goed mogelijk in te vullen. De RTC trainer valt 

rechtstreeks onder het hoofd talentontwikkeling en heeft een functionele relatie met de 

talentcoaches op inhoud. De functie van RTC trainer is een betaalde functie. 

 

Hoofd scouting 

Het hoofd scouting is verantwoordelijk voor de aansturing van het scoutingsapparaat. Deze 

persoon valt rechtstreeks onder het hoofd talentontwikkeling en schakelt op inhoud met de 

talentcoaches enerzijds en de regionale scouts anderzijds. De functie van hoofd scouting is een 

onbezoldigde functie. 

 

Scout 

Er worden 8 regionale scouts benoemd (twee per regio), die verantwoordelijk zijn voor een 

geografisch deel van het land. Deze scouts onderhouden nauwe contacten met verenigingen, 

volleybalscholen en onderwijsinstellingen. Zij worden aangestuurd en op inhoud gevoed door 

het hoofd scouting. De functie van scout is een onbezoldigde functie. 

 

Embedded scientist 

Topsport is een continu proces van innoveren en beproeven. Dit proces vindt wereldwijd plaats 

op oneindig veel thema’s. Om structureel in de top 8 van de wereld te komen en te blijven is 

het van groot belang om inzicht te krijgen in en aansluiting te houden met de wetenschap. De 

embedded scientist is enerzijds verantwoordelijk voor het ophalen van de vraag vanuit de 

bondscoaches en anderzijds voor het zoeken naar antwoorden vanuit bestaand of nieuw 

onderzoek. Daarnaast heeft de embedded scientist een proactieve rol als het gaat om 

innovatie ten behoeve van topvolleybal. Tevens vervult de embedded scientist een rol bij de 

vertaling van innovatie uit het bondsgestuurde programma naar mogelijkheden voor 

verenigingsprogramma’s. Op deze wijze is een constante voeding van wetenschappelijke 

kennis gewaarborgd binnen zowel het bondsgestuurde als het verenigingsprogramma. 

De functie van embedded scientist wordt in eerste instantie kosten neutraal ingevuld door 

middel van reeds bestaande samenwerkingsverbanden met relevante partijen. 
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Scoutingsprogramma 
Voor de selectie van talenten met de hoogste potentie is het noodzakelijk dat deze talenten 

goed in beeld zijn. Dat geldt voor talenten van zowel binnen als buiten de volleybalsport. Een 

degelijk scoutingsprogramma is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 

 

De rol van scout 

Een scout heeft de rol om kinderen met de potentie om topvolleyballer te worden, in beeld te 

krijgen en te begeleiden naar een programma waar het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

De scout werkt hiervoor nauw samen met verenigingen en volleybalscholen, omdat daar de 

instroom plaatsvindt. De scout dient dan ook niet alleen kennis te hebben van 

(volleybalspecifieke) talentidentificatie, maar ook op communicatief/relationeel vlak goed 

onderlegd te zijn. 

 

Werkveld 

Niet alleen binnen de volleybalsport lopen potentiële topvolleyballers rond, ook buiten onze 

sport liggen er volop kansen. Jeugdige sporters kiezen om diverse redenen voor een bepaalde 

sport en vormen daarbij hun eigen sportroute. Om te kunnen slagen als topvolleyballer is het 

niet noodzakelijk om al op zeer jonge leeftijd met deze sport te beginnen, maar juist goed om 

gebruik te maken van goede eigenschappen van andere sporten. 

Dit betekent dat veel potentiële volleybaltalenten op dit moment nog helemaal niet 

volleyballen. Om deze talenten in beeld te krijgen wordt een programma opgezet in 

samenwerking met Voortgezet Onderwijsinstellingen, waarbij jeugd de kans krijgt om te testen 

welke sport bij ze past. De nadruk komt hierbij te liggen op (beach)volleybal. Kinderen die 

eigenschappen hebben passend bij de kwaliteiten van een potentiële topvolleyballer, worden 

uitgenodigd om kennis te maken met volleybal in een goed verenigingsprogramma of in het 

bondsgestuurd programma bij een RTC. Dit is een kanaal voor zij-instroom, dat vooral voor 

jongensvolleybal gewenst en noodzakelijk is. 
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Aangrenzende projecten 

De ontwikkeling van een nieuwe structuur voor talentontwikkeling staat niet op zichzelf. Er zijn 

raakvlakken of er is zelfs nauwe verbondenheid met diverse andere, lopende projecten binnen 

de Nevobo. 

 

Strategisch beleidsplan Jeugdvolleybal 

Jeugdvolleybal vormt de basis voor onze sport in Nederland. Kinderen vanaf 6 jaar beginnen al 

met volleybalvormen bij de vereniging. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in de 

organisatie van bestaande spelvormen, zoals Cool Moves Volley en de ontwikkeling van nieuwe 

spelvormen, zoals Smashbal. Er is een continu proces gaande om in te spelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen. Het ontbreekt echter aan een heldere visie op 

jeugdvolleybal, als stabiele basis voor bestaand en nieuw aanbod. Om alle ontwikkelingen 

gestroomlijnd te laten verlopen wordt op dit moment een strategisch beleidsplan geschreven 

voor jeugdvolleybal in Nederland. In dit plan zal rekening gehouden worden met 

uitgangspunten die ook voor talentontwikkeling gelden, zoals brede motorische scholing en het 

benutten van potentieel vanuit andere sporten. 

 

Herziening opleidingen volleybalacademie 

Investeren in talent begint bij investeren in kader. In de periode 2016-2019 zullen alle 

bestaande trainersopleidingen (VT) opnieuw bekeken worden op inhoud en organisatie. Daarbij 

zal ook rekening gehouden worden met de uitgangspunten voor talentontwikkeling, zoals 

brede motorische scholing en talentidentificatie. Bovendien zal een opleidingsaanbod 

gegenereerd worden dat gericht is op talenttrainers. 

 

Eredivisie 

Om talentvolle volleyballers de kans te geven zich zo lang en goed mogelijk te blijven 

ontwikkelen in Nederland, is een Eredivisie noodzakelijk die zowel organisatorisch als 

sporttechnisch van hoge kwaliteit is. Idealiter biedt dit toekomstige talenten de mogelijkheid 

om zich tot podiumleeftijd in eigen land optimaal te kunnen ontwikkelen. We zijn echter nog 

ver van deze ideale situatie verwijderd. Maar de weg is ingeslagen hetgeen betekent dat 

talenten steeds betere kansen zullen krijgen voor hun ontwikkeling in eigen land. Het 

sporttechnische programma bij Eredivisieclubs wordt uitgebreid en naar een hoger niveau 

getild. 

 

Jongensvolleybal 

De instroom van jongens in het volleybal neemt al jaren af. Dit heeft directe invloed op het 

potentieel aan topvolleyballers binnen onze sport. Naast alle stimuleringsactiviteiten voor en 

door verenigingen is het gewenst om breder te zoeken naar jongens die interesse hebben in 

volleybal. Daartoe zijn inmiddels diverse initiatieven genomen. Specifiek voor 

talentontwikkeling zullen deze initiatieven worden aangevuld met een project dat zich richt op 

talentidentificatie van jongens binnen het Voortgezet Onderwijs. 

In samenwerking met vakleerkrachten uit het VO zullen jongens binnen hun onderwijssetting 

worden getest op aanleg voor de volleybalsport. Deze jongens krijgen vervolgens vanuit het 

onderwijs een programma aangeboden om te proberen of volleybal inderdaad iets voor ze is. 
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Bij voldoende interesse zullen de jongens begeleid worden naar een goed 

verenigingsprogramma in de buurt. Bij hoge potentie kan eventueel ingestroomd worden in het 

bondsgestuurde programma op een RTC. 

In 2017 zal hiervoor een pilot plaatsvinden onder de naam What’s your Talent, geïnitieerd en 

georganiseerd door de Nevobo en ondersteund door het Ministerie van VWS.  
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Bijlage I  - Visie op talentontwikkeling 
Inleiding  

Talentontwikkeling is een populair begrip en een term van alle tijden. Op de arbeidsmarkt is 

een continue ‘war for talent’ aan de gang, in managementliteratuur kun je verdrinken in 

modellen en artikelen over ‘benutten & ontwikkelen van talent’ en in de sport gaat het veel 

over het ‘scouten van talent’. Wat bedoelen we hier eigenlijk mee? En hoe kijken we in de 

topsport aan tegen talentontwikkeling? 

‘Een talent is het vermogen om iets heel goeds te kunnen’ is de meest gebruikte definitie. 

‘Prestaties van een individu zijn de uitkomst van potentieel talent minus zijn beperkingen’. Het 

benutten van het potentieel talent en het wegnemen van beperkingen wordt voor het grootste 

deel bepaald door de inzet, passie en mindset van de persoon in kwestie en is daarmee een 

onmisbaar element in het herkennen van talent. 

 

De breedtesport vormt het stevige fundament onder onze talentontwikkeling. En Nederland 

herbergt daarbij de unieke infrastructuur van een sterk verenigingsland. Deze ‘hardware’ 

vormt een solide basis om op voort te borduren; als volleybalbond, maar zelfs sportgeneriek.  

Sportkoepel NOC*NSF heeft Talentontwikkeling tot een van haar speerpunten benoemd, met 

het Masterplan Talentontwikkeling (2012) als uitgangspunt en verdere (wetenschappelijke) 

verdieping van veel uitgangspunten, waar wij als volleybalbond op voortborduren. 

In (beach)volleyballend Nederland moeten we zorgvuldig omgaan met het talent dat rondloopt, 

als we onze topsportambities, structureel top 8 van de wereld, willen blijven waarmaken. We 

zijn continu op zoek naar effectieve en efficiënte manieren van talentidentificatie, -bevestiging 

en -ontwikkeling. Dit doen we op basis van de hieronder beschreven hoofdpunten. 

 

1. Het talent is van de sporter 

Bij het plannen, afstemmen en aansturen van de ontwikkeling van talentvolle sporters dient 

altijd voorop te staan dat het talent van de sporter is. Oftewel, de sporter beslist te allen tijde 

zelf wat hij of zij met zijn of haar talent wil doen. De autonomie van de (jonge) sporter, het 

maken en verantwoordelijk zijn voor eigen keuzes en de vrijheid om naar een andere 

trainingsomgeving te zoeken moet op basis van volledige informatie en openheid, 

onomstreden en vrij van druk mogelijk worden gemaakt. 

Het begrip talent wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Om duidelijkheid te verschaffen voor 

jongeren, ouders en begeleiders over dit begrip, hanteren wij duidelijke talentprofielen die 

invulling geven aan de vraag wie aangemerkt wordt als talent en om welke redenen. Deze 

talentprofielen geven tevens richting waar een sporter naartoe moet, maar de weg dient hij/zij 

zelf te bepalen. Als Nevobo ondersteunen we hierin door, samen met NOC*NSF, ervoor te 

zorgen dat de gehele opleidingsweg en faciliterend systeem op elkaar zijn afgestemd en de 

route richting het podium inzichtelijk is en gecommuniceerd wordt. Elke schakel is daarbij 

onmisbaar in het grotere geheel: sporter, vereniging, bond, school, leefomgeving, etc. 

 

2. Brede scholing 

Het Nederlandse sportsysteem is de laatste decennia onbewust ingericht op een vroege 

kennismaking met en specialisatie in één sport. En dat gaat ook vaak gepaard met eenzijdig 

aanbod binnen alle trainingsmomenten. Bijvoorbeeld drie of vier keer in de week 

volleybaltraining in plaats van drie of vier keer in de week algemene sportieve ontwikkeling 

(fysiek alfabet) binnen de volleybalclub of zelfs in samenwerking met andere (sport)clubs. Het 
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ontwikkelen van het fysiek alfabet vormt de fundering voor zowel een leven lang plezier aan 

(samen) sporten, bewegen en een gezonde leefstijl als ook voor topsport. Het is dan ook 

gewenst dat alle betrokken partijen (lokaal, regionaal, nationaal) samenwerken en ervoor 

zorgen dat ieder kind van 12 jaar het fysiek alfabet beheerst. Het vroege specialiseren en 

eenzijdig beweegaanbod, remt veelal de ontwikkeling van ‘de atleet’, het algehele atletische 

vermogen en daarmee ook het ontwikkelperspectief van jonge sporters. De internationale 

benchmark laat zien dat specialisatie op jonge leeftijd binnen het (beach)volleybal niet 

noodzakelijk is. Tot 12-jarige leeftijd wordt breed beweegaanbod sterk gestimuleerd voor de 

ontwikkeling van het individu enerzijds en lagere kans op vroege uitval anderzijds. 

Er is veel onderzoek naar de tijd die geïnvesteerd moet worden om het mondiale senioren 

podium te kunnen bereiken. De overlap tussen al deze onderzoeken is dat de weg naar het 

podium lang is en uniek per sporter.  

 

3. Talentcoach is een vak 

Talenten in een kwetsbare leeftijd, bij wie de trainingstijd intensiveert en de prestatiedruk 

toeneemt, vereisen een professionele en deskundige begeleiding van een gespecialiseerde 

talentcoach. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in dit specialisme binnen de 

gecentraliseerde programma’s. Op instroomniveau is deze ontwikkelslag nog nodig. Een 

uitdaging op coachvlak is het feit dat veel goede talentcoaches (te) snel doorgroeien naar 

seniorenselecties of afhaken om maatschappelijke redenen. Het aanstellen van een specifieke, 

gekwalificeerde en stabiele groep van talentcoaches in de bondsgestuurde opleidings- en 

instroomprogramma’s is van cruciaal belang. 

 

4. Topsporter is een vak 

Het verloop van de ontwikkeling van een (beach)volleyballer heeft veelal niets te maken met 

één onderliggende factor, maar met een complex systeem van voortdurende wisselende en 

veranderende factoren die elkaar onderling sterk beïnvloeden. Om deze reden dient de 

ontwikkeling van talenten dan ook plaats te vinden vanuit een integrale gedachte. Als bond 

richten we daarom ons programma inclusief expertbegeleiding niet alleen in vanuit verbetering 

van het sportieve prestatieniveau, maar ook vanuit andere factoren die bijdragen aan een 

langere succesvolle loopbaan. 

De omgeving waarin een talent verblijft kan in hoge mate de snelheid en kwaliteit van de 

ontwikkeling bepalen. Een talent moet continu geprikkeld en ondersteund worden in zijn/haar 

ontwikkeling, zowel op sporttechnisch vlak als bij het (her)inrichten van de leef-en 

trainingsomgeving en het aanmeten van een effectieve topsportleefstijl. Wonen, trainen en 

studeren dienen daarbij optimaal op elkaar afgestemd te zijn, zonder dat dit ten koste gaat 

van o.a. rust, herstel en sociale ontwikkeling. Deze drie elementen versterken elkaar bij de 

ontwikkeling van de talentvolle sporter tot topsporter. 
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Bijlage II - Implementatieplan 
 

De implementatie van de plannen is uiteraard afhankelijk van de beschikbare financiële ruimte. 

Na toetsing hiervan kan met de implementatie gestart worden. Deze toetsing zal plaatsvinden 

in Q1 en Q2 van 2017. 

In ieder geval zullen voor het seizoen 2017/2018 geen wijzigingen worden aangebracht, tenzij 

de omstandigheden van dien aard zijn dat het noodzakelijk of wenselijk wordt geacht alvast 

met de toekomstige plannen rekening te houden. 
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Bijlage III - Financiën 
 

 

De financiële paragraaf zal in 2017 na toetsing op haalbaarheid worden voorgelegd aan het 

Bondsbestuur. Vervolgens zal de Bondsraad hierover worden geïnformeerd. Uitgangspunt is in 

ieder geval dat uitvoering van de plannen binnen de bestaande begroting kan worden 

bekostigd. 

 


