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Wij willen jonge, talentvolle Gelderse sporters, al dan niet met een
beperking, helpen om de top te bereiken. Belangrijk is dat dit in
goede harmonie gebeurt met onderwijs, maatschappelijke- en
privéleven. De afgelopen jaren is er in Gelderland een goed
functionerende structuur voor talentontwikkeling neergezet.
Jaarlijk worden ongeveer 600 sporttalenten - met en zonder
beperking - begeleid en ondersteund.
Gelderse sporttalenten willen wij de gelegenheid
bieden het beste uit zich zelf te halen en op een
evenwichtige manier uit te groeien tot landelijke
toppers. Daarom helpen we om een optimale
structuur te creëren voor talentontwikkeling in
Gelderland.

Topverenigingen, topsportondersteunende en
topsport-vriendelijke scholen, sportbonden en
andere relevante partijennodigen wij uit om
gebruik te maken van deze mogelijkheden om het
ontwikkelingsproces van jonge, regionale
sporttalenten te verbeteren.

Thema’s waar wij op inzetten

Toelichting

1 Doorontwikkelen van Regionale Talentencentra’s.
2 Mogelijk maken van nieuwe regionale multisport
talentencentra.
3 Versterken van de kwaliteit van de jeugd
opleiding bij topverenigingen.
4 Inzetten van jonge talentvolle sporters als
ambassadeur en rolmodel bij (basis)scholen en
sportevenementen.
5 Scholing en vorming van jonge sporttalenten
door het overdragen van algemene sport
gerelateerde kennis die van belang is voor een
evenwichtige ontwikkeling als sporter en als
leerling of student.

1 Doorontwikkeling van Regionale
Talentencentra
De eerste basis voor een structuur van Regionale
TalentenCentra (RTC) is gelegd. Wij willen de
kernsportbonden en de RTC’s de mogelijkheid
geven zich verder te ontwikkelen door de
kwaliteit van het aanbod te vergroten
(deskundige trainers, stabiel management).
Op deze manier kunnen Gelderse talenten
makkelijker overstappen naar de nationale
programma’s (Nationale Trainingscentra).

5 Evenwichtige vorming sporttalenten
De Gelderse topsporttalentscholen (voorheen
LOOT -scholen) en topsportvriendelijke scholen
krijgen ondersteuning om deskundigen in te
zetten. Zij leiden sporttalenten met een status of
docenten op om sportoverstijgende kennis over te
dragen aan andere leerlingen ((‘train de trainer’).
Kennis over sportoverstijgende thema’s, zoals
sportvoeding/gezonde leefstijl, prestatiegedrag
(de mentale kant), medisch, communicatie,
maar ook de algemeen fysieke training, is van
belang voor toekomstige topsporters om zich
goed en evenwichtig te kunnen ontwikkelen.
Het zorgt er bovendien voor dat zij meer leren dan
alleen de sporttechnische kant. Zo kunnen zij
zich ook persoonlijk en maatschappelijk
ontwikkelen. Daarnaast beperkt het uitval van
talenten bij de opleidingstrajecten.
Voor de subsidieregeling talentontwikkeling
klik hier.
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2 Nieuwe regionale multisport talentencentra
Ook in regio’s zonder RTC’s van de kernsport
bonden willen we het regionale talent de kans
geven het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we
door regionale kernsport-overstijgende
(multisport) talentencentra voor minimaal 3
sporten mogelijk te maken waarin alle talenten
uit de regio ondersteuning kunnen krijgen.
3 Versterken kwaliteit jeugdopleiding van
topverenigingen
De topverenigingen binnen de kernsporten met
een kwalitatief goede jeugdopleiding
(Gekwalificeerd kader, jeugdopleidings
programma’s) willen we verder versterken door
de methodiek ‘fasegericht opleiden’ of Long Term
Athlete Development. Dit verbreedt het jeugd
opleidingstraject van de vereniging. Hierdoor is
de kans groter is dat talenten doorstromen naar
een volgend niveau.
4 Jonge talentvolle sporters als ambassadeur bij
(basis)scholen en sportevenementen
Door een gerichte opleiding geven wij talentvolle
jonge toppers de mogelijkheid zich te scholen in
presentatievaardigheden en zich op basisscholen
en evenementen te presenteren als ambassadeur
voor de sport.

