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De weg van het handbaltalent binnen het NHV 
 

 

1. Inleiding 

Binnen ons NHV Talentontwikkelingsbeleid is het van belang dat een talent weet welke mogelijkheden er zijn om 
zijn of haar talent binnen het NHV te kunnen ontwikkelen. Als sportbond ben je verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en organiseren van beleid op dit gebied. 
Verenigingen, HandbalScholen, Regionale Trainings Centra, HandbalAcademies en nationale selecties zijn de 
bouwstenen van dit beleid. Alle genoemde organisaties samen zorgen voor een weg richting gestelde doelen 
van talenten. 
 
De werkgroepen Opleidingen, Talentontwikkeling en Tophandbal adviseren het NHV op dit gebied. De 
coördinatoren Topsport, Talentontwikkeling en Opleidingen ondersteunen als professionals de talentontwikkeling 
gerelateerde gebieden. Zoals de uitvoering van het HandbalSchoolbeleid, het Talentontwikkelingsbeleid, het 
Topsportbeleid en het Opleidingsbeleid. 
 
Talentvolle (toelichting 1) handballers en handbalsters krijgen binnen het NHV talentontwikkelingsbeleid benoemde 
mogelijkheden aangeboden. Het is aan het talent om hiervan gebruik te maken. Talenten die om redenen het 
geboden programma niet volgen krijgen altijd de mogelijkheid in een nationale selectie te spelen. Zijinstromers 
maken onderdeel van ons ontwikkelingsbeleid uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(toelichting 1)  

Definitie van een talent 
Een talent heeft een (bovengemiddelde) natuurlijke aanleg die verder ontwikkeld kan worden met training. Een talent wordt 
geselecteerd op onder andere: een goede (de juiste) mentaliteit, sportieve doelen op langere termijn, leergierigheid, 
discipline, spelintelligentie, beweeglijkheid, behendigheid met en zonder bal, coördinatie, conditie en technisch/tactisch 
handelen. Niet ieder talent wordt echter ontdekt op dezelfde leeftijd; de zogenaamde “laatbloeiers” moeten namelijk zeker 
niet vergeten worden. Het is beter om tijdens de periode van talentontwikkeling (leeftijd 12 t/m 18 jaar) meer aandacht te 
leggen op hoe talenten omgaan met training etc., dan alleen te selecteren op talent. De talenten moeten getraind en 
gevormd worden om na een aantal jaren klaar te zijn voor de top. Dit proces verloopt echter niet altijd even eenvoudig. 
Omgaan met tegenslag is een belangrijk onderdeel van de verdere ontwikkeling van het talent. Wil een talent de top halen, 
dan is voortdurende steun vanuit zijn/haar (sociale) omgeving erg belangrijk. 
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Doel talentontwikkeling NHV 
 
Het NHV wil alle kinderen de kansen bieden hun talenten te ontwikkelen. Daarbij krijgen zij de steun van onze 
verenigingen en het NHV door de inzet van competente trainers en coaches binnen een kwalitatief 
hoogwaardige talentontwikkelingsorganisatie. 
Het NHV organiseert voor alle talenten plaatsen waar zij hun ontwikkeling als talent kunnen vervolgen en 
waarbinnen zij trainen met gelijkgestemden vanuit een centrale regie. 
 
Belangrijke doelstellingen binnen talentontwikkeling zijn: 

1. Talentontwikkeling dient te leiden tot een betere en snellere technische en tactische ontwikkeling 
van het talent. 

2. Talentontwikkeling zal het talent confronteren met handbal op ‘top’ niveau. 
3. Talentontwikkeling dient te leiden tot meer uren trainen en spelen. 
4. Talentontwikkeling dient te leiden tot zo min mogelijk talenten in de anonimiteit. 
5. Talentontwikkeling dient te leiden tot trainen en spelen onder druk. 
6. Talentontwikkeling dient een basis te leggen waarmee de nationale selecties aansluiten op de 

internationale eisen. 
 

Missie Talentontwikkeling NHV 
 
De Nederlands nationale selecties behoren structureel tot de top-10 van de wereld 
 
 

Visie op Talentontwikkeling NHV 

 
Wij geloven er in dat de NHV-handbalvisie leidt tot internationaal succesvol tophandbal door Nederlanders, wat 
bijdraagt aan onze missie en dat binnen het talentontwikkelhuis op deze manier opgeleid moet worden. 
Wij geloven er in dat een talent minimaal vanaf zijn/haar twaalfde jaar in een talentontwikkelingsprogramma 
moet deelnemen om op zijn/haar 24e bij de wereldtop te horen. Het programma hierbij is zodanig dat het talent 
hierbij de 10.000 uren handbal kan halen in 12 jaar tijd. 

Belangrijk uitgangspunt in deze visie is de koppeling aan en samenwerking met onderwijs en een acceptabele 
reisafstand voor jeugdige talenten. 
De RTC’s hebben een nationaal gecoördineerd programma, gebaseerd op de Nederlands handbalvisie, dat voor 
elk RTC gelijk is zodat voor talent, uit welke regio dan ook, een gelijk aanbod is. De trainers van de RTC’s 
hebben minimaal HT4-diploma en zijn competent (op de vijf pijlers) bevonden en aangesteld door het NHV. 
Het programma kan aangevuld worden met pijler specifieke trainers. 

Wij geloven erin dat er een monitorsysteem (TVS) nodig is om de talenten optimaal te kunnen begeleiden en 
vast te stellen waar onze toptalenten in een vroeg stadium zijn en kunnen identificeren. Hierop kan het talent 
ontwikkelprogramma worden geëvalueerd en bijgesteld. 

Het talent is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen stappen. Hierbij heeft de talentontwikkelaar de taak het talent 
ruimte en richting te geven waarbinnen het talent zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen en eigen keuzes 
kan, durft en mag maken. Positief coachen is een van de belangrijkste elementen uit het competentieprofiel van 
de talentontwikkelaar. 

Om de technische ontwikkeling van toptalenten een kans te geven zouden talenten in competitief verband niet 
meer dan een categorie hoger moeten spelen dan de eigen leeftijdscategorie. 
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2. Huis van talentontwikkeling 
Met het ‘Huis van talentontwikkeling’ willen wij de stappen, die een talent kan maken, verduidelijken. De 
organisatie is stap-voor-stap, aansluitend op de nationale jeugdselecties richting Europese en 
Wereldkampioenschappen en European Youth Olympic Festival (EK, WK, EYOF). 
 
Stap 1: De NHV-verenigingen 

Het fundament zijn de verenigingen. Daar start het talent en krijgt het talent trainingen van 
verenigingstrainers. 

 
Stap 2: HandbalScholen 

Naast de verenigingen bieden HandbalScholen talenten vanaf 12/13 jaar (1e klas middelbare school) 
mogelijkheden extra te trainen op basis van individuele ontwikkeling. 

 
Stap 3: Regionaal Trainings Centrum (RTC) 

Toptalenten trainen in de regio in deelprogramma’s. De sporttechnische invulling van de programma’s 
staan onder regie van de bond. Sport-generieke zaken, onderwijsbegeleiding enz. kunnen worden 
ondersteund door RTO’s. 
Een RTC kan bestaan uit meerdere takken van sport, maar ook uit een specifieke sport. 
Bij een RTC Handbal trainen de toptalenten, gescout en geselecteerd tijdens de NHV Scoutings- en 
selectiedagen. Daarnaast kunnen talenten door technisch managers en trainers van een RTC gescout 
worden en te allen tijde instromen in een RTC. 

 
Stap 4: NHV Scoutings- en selectiedagen 

Via RTC’s  komen de beste talenten naar de NHV scoutingsdagen.  
De NHV Scoutings- en selectiedagen bestaat uit 2 fases: 2-jaren periodes.  
In het 1e jaar worden de talenten geselecteerd voor de NHV Talentendagen.  
In het 2e jaar worden talenten, vallend binnen gestelde geboortejaren en nog niet geselecteerd voor de 
NHV Talentendagen gescout en geselecteerd. Vanuit deze groep en de groep geselecteerden van het 
1e jaar wordt de selectie Oranje U17 bij de meisjes en Oranje U18 bij de jongens samengesteld.  
De bij de scoutingsdagen geselecteerde talenten gaan in een programma bij Regionale Trainings Centra 
(RTC) met elkaar regionaal centraal extra trainen. De geselecteerden na het 2e jaar/fase 
scoutingsdagen gaan bij een RTC trainen en daarnaast wekelijks trainen op Papendal in het programma 
van de U17- en U18-selecties. 

 
Stap 5: NHV Talentendagen 

Het NHV organiseert voor de toptalenten (geselecteerden uit de 1e  jaar selectiedagen) minimaal twee, 
maximaal vier centrale Talentendagen op Papendal. Dit ter voorbereiding op de selectie voor dames 
U17 Oranje en heren U18 Oranje. 

 
Stap 6: Selecties U17/U18 bij de dames, U18/19 bij de heren en HandbalAcademies 

Vanaf de U17-leeftijd komen talenten voor de HandbalAcademies in aanmerking. Talenten kunnen zich 
voor de HandbalAcademies aanmelden. Indien nodig zal er een selectie plaatsvinden.  
Zij die niet zijn geselecteerd voor een Oranje Jeugdselectie krijgen via een open inschrijving de 
mogelijkheid zich te selecteren voor de HandbalAcademies. 
Na de HandbalAcademies vervolgt het talent zijn of haar weg. Deze kan bestaan uit teruggaan naar een 
Nederlands vereniging of naar een buitenlandse vereniging. De duur van de HandbalAcademie-periode 
is mede afhankelijk van het talent (keuze) en zijn of haar ontwikkeling. 

 
Stap 7: Oranje U19/U20 bij de dames en Oranje U20/U21 bij de heren 

Na de periode resp. Oranje U17/U18 en Oranje U18/U19, met als doelstelling deelname aan een EK en 
een WK, volgen de  selecties voor resp. Oranje U19/U20 en Oranje U20/U21 met als doelstelling weer 
een EK en WK. 

 
Stap 8: Internationaal tophandbal: A-selectie 

De laatste stap is de ‘droomstap’ naar de A-selectie bij zowel de dames al de heren. Deze stap kan 
gemaakt worden via internationaal handballen, soms ook direct vanuit Oranje U20 resp. U21. 
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3.     Internationale afspraken 
Het NHV hanteert de leeftijden die internationaal zijn vastgesteld door de EHF en IHF voor deelname aan 
Europese en Wereldkampioenschappen. Hierbij lopen de leeftijden van dames en heren niet parallel! 
 

Wanneer? Wat?  Wie? 

Even jaren Europees Kampioenschap 

 

Dames U17 
 
Dames U19 

Oneven jaren Wereldkampioenschap 

 

Dames U18 
 
Dames U20 

Even jaren Europees Kampioenschap 

 

Heren U18 
 
Heren U20 

Oneven jaren Wereldkampioenschap 

 

Heren U19 
 
Heren U21 

 
 
4. Rol van de Vereniging 
De vereniging legt de basis voor wat betreft de technisch, tactisch, fysieke, mentale en sociale vorming en 
opleiding van onze NHV-sporters. Door het organiseren van kwalitatief hoogwaardige opleiding ondersteunt het 
NHV dit proces. Trainer/coaches vanaf KSS-niveau 3 kunnen technische plannen van de NHV-uitgangspunten 
ontwikkelen. De NHV Opleidings- en Handbalvisie maken deel uit van de opleidingen van leden.  
Het NHV verleent, op advies of verzoek, ondersteuning op het gebied van opleiden. 
Verenigingen adviseren HandbalScholen, RTC'n en HandbalAcademies met betrekking tot hun talenten.  
 

Het talent staat centraal, niemand buiten het talent is daar eigenaar van.  
Wij samen ondersteunen het talent en communiceren met elkaar om dit proces te ondersteunen. 

 
 
5. Rol van de HandbalScholen 
HandbalScholen zijn met het NHV samenwerkende handbalorganisaties die zich aan het technisch 
talentontwikkelingsbeleid conformeren. Deze HandbalScholen zijn zelfstandige organisaties met een eigen 
rechtspositie, niet verbonden aan een vereniging, hebben bij voorkeur een relatie met een Topsportvriendelijke 
school of Topsport Talentschool i.v.m. het zo veel mogelijk onder schooltijd kunnen trainen.  
De deelnemers bij HandbalScholen zijn binnen TVS (TalentVolgSysteem) geregistreerd. 
HandbalScholen werken samen met het RTC in de regio. 
Programma's bestaan uit extra trainingen voor talenten naast de verenigingstrainingen. Deze trainingen vinden 
bij voorkeur binnen schooltijd plaats, of kort voor of na schooltijd. Om dit te kunnen realiseren werkt een 
HandbalSchool met onderwijsinstellingen samen. Bijvoorbeeld LOOT. Van twee, opbouwend naar twaalf tot 
veertien weektrainingsuren is het doel voor het talent. De technisch manager van de HandbalSchool is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma volgens de NHV normen. Bij kwantiteit urenuitdagingen 
overleggen alle betrokken partijen, en adviseren zij het talent over het 'wanneer, waar en hoeveel' trainen. 
 
 
6. Rol van NHV Scoutingsdagen / Selectiedagen 
Het NHV is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van scoutingsdagen. Vanuit het NHV 
talentenidentificatie programma identificeren bondscoaches, technisch managers, HandbalSchool trainers en 
anderen talenten. Naast identificatie op handbalspecifieke onderdelen maken testen  onderdeel van het 
talentidentificatieprogramma uit. De testen starten op RTC`n en zullen later ook bij HandbalScholen ingezet 
worden. 
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7. Rol van Regionale Trainings Centra (RTC) 
Een RTC is een omgeving waar gescoute talenten van HandbalScholen samen trainen. Daarnaast spelen 
RTC’s onderlinge wedstrijden of wedstrijden tegen verenigingsteams. 
Een RTC-omgeving werkt samen met een Regionale Topsport Organisatie (RTO) die op haar beurt in relatie 
staat met NOC*NSF en Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO). 
 
Binnen een RTO-gebied werken (mogelijk) meerdere HandbalScholen samen om een RTC-omgeving te kunnen 
organiseren. Een RTC kan handbalspecifiek zijn, echter kan ook in organisatorische zin met betrekking tot 
sportoverstijgende aspecten samenwerken met andere takken van sport. 
Een RTC Handbal functioneert technisch inhoudelijk volledig onder regie en verantwoordelijkheid van het NHV. 
Het NHV streeft ernaar om in elk RTO-gebied een RTC Handbal te realiseren. 
 
 
8. Rol van Talentenselecties 
De gescoute talenten (toptalenten) worden door het NHV over maximaal zeven RTC's verdeelt. Dit om de 
toptalenten (TT) met andere toptalenten samen te laten trainen. Naast de HandbalSchool en RTC-trainingen zijn 
er voor deze toptalenten minimaal twee, maximaal vier centrale trainingsdagen.  
 
 
9. Rol van HandbalAcademies 
Voor een maximaal (jongens en meisjes) talenten vanaf 17 jaar  bestaat de mogelijkheid naar de CTO 
HandbalAcademie te gaan. Dit NOC* NSF/CTO training-, studeer- en woonprogramma biedt het talent de 
mogelijkheid, naast studie, voltijd met handbal bezig te zijn. 
 
 
10. Rol van Nationale jeugdselecties 
Naast dit programma heeft het NHV EK- en WK-gerichte programma's voor onze jeugdselecties. De grootste 
talenten volgen deze programma`s onder regie van het NHV. 
 
 
11. Rol van Regionale Topsport Organisatie (RTO) 
Een Regionale Topsportorganisatie is met NOC*NSF en een Centra voor en Training en Onderwijs verbonden. 
Het talent heeft in het algemeen weinig contact met deze organisatie omdat die met het NHV, CTO en 
NOC*NSF samenwerkt. Wel heeft de organisatie als doel onze talentontwikkeling te ondersteunen. 
 
 
12. Rol van Centra voor Training en Onderwijs (CTO) 
Onze HandbalAcademie valt onder CTO Papendal. Een CTO faciliteert en organiseert voltijd 
topsportprogramma`s voor sportbonden. Als talent heb je alleen indirect met deze organisatie te maken. 
 
 
13. Vervolg richting A-selectie 
Ieder talent zoekt zelf zijn/haar weg richting het Nederlands dames- of herenteam. Dat kan via de in dit 
document aangeven weg en via een eigen gekozen andere weg. 
 
Wij constateren dat bijna al onze A-selectie speelsters en spelers in buitenlandse competities actief zijn. Dit 
omdat zij voltijd programma`s willen volgen. Om op EK, WK en OS niveau actief te zijn, is het volgen van een 
voltijdprogramma binnen de sterkste competities in Europa momenteel een vereiste. De komende jaren hebben 
verenigingen en NHV ambities via professionele verenigingen professioneel handbal in Nederland te krijgen. 
 
14. Slot 
“De weg van NHV talent” maakt onderdeel van ons algemene talentontwikkelingsbeleid uit. 
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Schematische weergaven NHV Talentontwikkeling 
 
Figuur 1: piramide van het talent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Activiteiten per leeftijdengroep, rollen en doelen 
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Figuur 3: Doorstroom meisjes per leeftijdsjaar: 
 

 
 
 
Figuur 4: Schema scouting en selectie meisjes 
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Figuur 5: Doorstroom jongens per leeftijdsjaar 
 

 
 
 
Figuur 6: Schema scouting en selectie jongens 
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Talentidentificatie model (TiM) 
Het Talentidentificatie model is bedoeld om het talent van talent tot podium (een periode van 8 jaren) in alle 
ontwikkelingen te volgen.   
Met het Talentindentificatiemodel worden de ontwikkelingen van talenten gevolgd. De thema’s waarop talenten 
worden “gemeten” zijn afgeleid van de 5 pijlers van het NHV-opleidingsmodel: 

 Techniek 

 Tactiek 

 Fysiek 

 Mentaal  

 Sociaal 
Deze pijlers kennen vervolgens een verdieping, voor zowel spelers als keepers, met termen als prestatiegedrag, 
effectiviteit, ontwikkelleeftijd  
Voorbeeld meetcriteria, gekoppeld aan TVS:  
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Integrale visie  

Nederlandse Topsportinfrastructuur 

“Dutch Model 2024” 
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Verklaring gebruikte afkortingen: 

 
NHV: Nederlands Handbal Verbond 
 
EHF: European Handball Federation  

Europese Handbal Federatie, hoofdkantoor Wenen, Oostenrijk 
 

IHF: International Handball Federation  
Wereld Handbalbond, hoofdkantoor Bazel, Zwitserland 

 
NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité 

Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen. Het NOC*NSF ontstond in 
1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). De orjganisatie is 
gevestigd in Papendal. 

 
CTO: Centra voor Topsport en Onderwijs 

De beste talenten en topsporters trainen in fulltime trainingsprogramma bij een CTO. Bij een CTO zijn meerdere takken van sport 
betrokken. Voorbeeld: op Papendal zijn meerdere takken van sport, waaronder de HandbalAcademie dames.  

 
NTC: Nationale Topsport Centra 

De toptalenten en topsporters van een specifieke sport trainen in fulltime trainingsprogramma. Voorbeeld: Zeilen in Den Haag 
 
RTO: Regionale Topsport Organisatie. 

De opvolger van Olympische steunpunten en netwerken. Nederland kent 7 RTO’s en binnen elke RTO is een CTO of NTC). Een 
RTO biedt instroomprogramma’s en doorlopende leerlijnen aan o.a. de regionale talenten aan. De doorlopende leerlijnen zijn 
uniform maar implementatie past binnen de Meerjaren Opleidingsplannen van bonden. Bij de leerlijnen denken wij aan Voeding, 
Dopingvrije sport, Onderwijs- en Loopbaanbegeleiding. 

 
RTC: Regionale Trainings Centra 

Toptalenten trainen in de regio in deelprogramma’s. De sporttechnische invulling van de programma’s staan onder regie van de 
bond. Sport-generieke zaken, onderwijsbegeleiding enz. kunnen worden ondersteund door RTO’s. 
Een RTC kan bestaan uit meerder takken van sport, maar ook uit een specifieke sport. 
 

LOOT: Landelijk Organisatie Onderwijs Topsport 
Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.  Stichting LOOT is 
een onafhankelijke stichting die de schakel vormt tussen de sportambities van NOC*NSF en de wet- en regelgeving van het 
Ministerie van OCW. 
 

TVS: TalentVolgSysteem 
Het TVS is een TalentVolgSysteem dat speciaal is ontwikkeld ter ondersteuning van reflecterend leren en het verkrijgen van 
inzicht in de voortgang van talentvolle sporters. In het TVS worden de ontwikkelingen geregistreerd door de betrokkenen bij het 
talent, zoals trainers, medische begeleiding, ouders of school, en het talent zelf. 
 

TiM: Talentindentificatie Model 
Binnen het TiM worden alle ontwikkelingen in het kader van de 5 opleidingspijlers van het NHV gevolgd en vastgelegd. Het TiM is 
gekoppeld aan TVS. 
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