
 

Aanpassingen in “De weg van het NHV-talent” 
 

De sportwereld is continue in beweging. Om tot optimale situaties te komen voor onze talenten is ‘De 

weg van het NHV-talent’ hervormd. 

 

Via deze weg willen we jullie informeren over aanpassingen in het beleid en uitvoering met betrekking 

tot Talentontwikkeling vanaf seizoen 2021/2022. Hierbij gaat het om beëindiging Regionale Trainings 

Centra (RTC’s) en parallel hieraan een nieuwe herinrichting van de NHV HandbalScholen (HS): voor 

de bestaande NHV HS’en organiseren wij een verbeterde HER-certificering.  

De onderwerpen die aan bod komen: 

 Beëindiging RTC’s per seizoen 2021/2022 

 Herinrichting HandbalScholen 

 Proces inrichting meisjeskant 

 Proces inrichting jongenskant 

 Implementatie kwaliteitslabel (certificering) 

 

De volgende partijen zijn betrokken binnen het proces: 

 Voormalig RTC trainers; nu RegioTalentenManagers 

 De HandbalScholen 

 Staf HandbalAcademie 

 Bondscoaches nationale jeugdselecties  

 Werkgroep Talentontwikkeling 

 Bestuur en directie NHV 

Beëindiging RTC 
Na gedegen onderzoek, waarbij alle voor- en nadelen zijn gewogen, is besloten om met ingang van 

seizoen 2021/2022 te stoppen met de RTC’s.  

De consequentie hiervan is dat de RTC-talenten terug gaan naar de HandbalScholen na de 

herinrichting hiervan.  

Herinrichting HandbalScholen 
In de nieuwe ‘’Weg van het NHV-talent’’ vallen de RTC’s weg en maken zij plaats voor drie vormen 

van de HandbalScholen. Alle drie de vormen van de NHV HandbalSchool moeten gaan voldoen aan 

voorwaarden die zijn vastgesteld in het kwaliteitslabel (certificering). 

 Kwaliteitslabel Basis is gekoppeld aan de NHV HandbalSchool 

 Kwaliteitslabel Extra is gekoppeld aan de NHV HandbalSchool met Toplijn (of NHV 

HandbalSchool met uitsluitend Toplijn) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige status is dat we met de bestuurders van HandbalScholen het traject in gaan om te kijken 

welke HandbalSchool zich wil conformeren aan welke HandbalSchool-label (Basis of Extra). 

 

 NHV HandbalSchool 

Richt zich op één of twee extra trainingen in de week voor het talent. 

 

 NHV HandbalSchool inclusief NHV Toplijn 

Deze HandbalSchool kent de NHV HandbalSchool en de NHV Toplijn. 

 

Een opbouw van trainingsprogramma staat centraal voor de NHV Toplijn. We richten het 

MeerJarenOpleidingPlan (MJOP) in voor de technisch/tactische kant maar ook voor het 

fysieke gedeelte. De trainingen vinden plaats onder schooltijd. 

 

12/13 jaar = Instroomjaar   2 trainingen (zaal) 

13/14 jaar = 2e jaar HS   2 zaaltrainingen + 1 fysieke training 

14/15 jaar = 3e jaar HS   2 zaaltrainingen + 2 fysieke trainingen 

15/16 jaar = 4e jaar HS   2 zaaltrainingen + 2 fysieke trainingen  

 

Vanuit het instroomjaar vindt selectie plaats (door Technisch Manager HS) of het talent door 

kan en wil gaan in de NHV Toplijn.  

Indien het talent niet geselecteerd wordt voor de NHV Toplijn volgt het talent het programma 

van de NHV HandbalSchool, dus één of twee extra trainingen. 

Let op: een talent dat nu (nog) niet geselecteerd wordt, kan op een later moment alsnog 

geselecteerd worden op basis van ontwikkeling. 

 

 NHV HandbalSchool uitsluitend NHV Toplijn 

 Idem als HandbalSchool met NHV Toplijn. Het talent heeft bij deze vorm HandbalSchool niet 

 de keuze om te kiezen voor het programma NHV HandbalSchool. 

 

 

 



 

 

Zij-instroomregeling 
De zij-instroomregeling is van toepassing voor die talenten die niet bij een HandbalSchool Toplijn 
deelnemen. 
Deze talenten kunnen op andere wijzen gescout worden, o.a. bij NK’s jeugdteams, competities. 
Voorwaarden: 

 Zij hebben aantoonbare concurrerende kwaliteiten t.o.v. reeds geselecteerde U17-talenten. 

 Zij zijn bereid een programma te volgen bij een HandbalSchool Toplijn of een vergelijkbaar 
programma. 

 
HandbalAcademie 
Geselecteerden voor de U17 zijn de eerste kandidaten om in te stromen in de HandbalAcademie.  

 

Proces herinrichting meisjeskant 

Vanuit de NHV HandbalSchool inclusief of uitsluitend Toplijn gaan talenten (periodiek) regio 

overstijgend toernooien spelen en trainen.  

Daarnaast worden de talenten vanuit de NHV HandbalSchool inclusief of uitsluitend NHV Toplijn 

gescout voor de scoutingsdagen. De scoutingsdagen vinden centraal plaats op Papendal. Selectie 

voor de scoutingsdagen gebeurd door de Technisch Manager HandbalSchool in overleg met de 

RegioTalentenManager (voormalige RTC-trainers) en eventueel bondscoaches.  

Vanuit de scoutingsdagen wordt de Nationale Talents-groep geselecteerd. 

 

Proces herinrichting jongenskant 

Aangezien de groep van jongens handballers beduidend minder groot is dan bij de meiden is besloten 

om voor de jongenskant regionaal te selecteren. De geselecteerde talenten gaan naar Papendal en 

zullen wekelijks centraal met elkaar trainen.  

De selecties voor de centrale Papendal-trainingen vinden plaats door de RegioTalentenManager 

(voormalige RTC-trainers) in overleg met de Bondscoaches en Technisch Manager HandbalSchool. 

Vanuit de centrale Papendal-trainingen wordt de Nationale Talents-groep geselecteerd. 

 

Implementatie kwaliteitslabel (certificering) 

Gefaseerd werken wij naar een groeimodel van het kwaliteitslabel en het implementeren hiervan.  

Planning kwaliteitslabel:  

 

Stap 1: Begin mei 2021 kwaliteitslabel definitief. 

Stap 2: In de week van 17 mei 2021 gaan wij in gesprek met de HandbalScholen om te kijken voor 

 welke vorm HandbalSchool zij willen gaan.  

Stap 3: In september 2021 toetsen we waar de HandbalScholen op dat moment staan. 

Stap 4: Bovenstaand proces monitoren we nog een keer in januari 2022: “Wat heeft de 

 HandbalSchool eventueel nog nodig om te voldoen aan het kwaliteitslabel?” 

Stap 5: In maart 2022 nemen we, samen met de HandbalScholen, een beslissing aan welke vorm 

 vanuit de piramide de HandbalScholen gaan voldoen met ingang van het seizoen 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samenvatting trajecten van 

 Aanmelden Selectie 
  

Scouting 
  

TVS/Ti 
  

Vereniging naar NHV HandbalSchool:      

Vereniging naar NHV HandbalSchool Toplijn:     

Handbalschool naar Handbalschool Toplijn:     

HandbalSchool Toplijn naar Nationale Selecties:     

Handbalschool naar Nationale Selecties:  Z Z  

Vereniging naar Nationale Selecties:  Z Z  

Vereniging naar HandbalAcademie: Z Z Z  

Handbalschool naar HandbalAcademie: Z Z Z  

 

    = toegepast    = optioneel  Z  = zij-instroom 
 

Het is de bedoeling dat we alle betrokkenen en belanghebbende in het voortgangsproces zo optimaal 
mogelijk blijven informeren. Het document ‘’De Weg van het NHV-Talent’’ zal worden herschreven en, 
indien compleet, gepubliceerd worden op de website van het NHV, zodat het ook voor talenten en 
ouders duidelijk is. 
 

 
 
 
 

 


