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Sporters Coaches Programma’s

Nederland heeft de ambitie om bij 

de beste 10 topsportlanden van de 

wereld te horen. Het realiseren van 

succesvolle opleidingsprogramma’s 

(vanaf 8 jaar voor de podiumleeftijd) 

onder regie van de sportbond en een 

goede begeleiding van talenten en 

topsporters zijn hiervoor essentieel. 

Om dit in de praktijk te realiseren is 

een inhoudelijke en organisatorische 

verschuiving van de Nederlandse 

Regionale Topsportinfrastructuur 

noodzakelijk. NOC*NSF neemt hierin 

een coördinerende rol, sportbonden 

zijn verantwoordelijk voor de 

sport inhoudelijke invulling en de 

regionale partijen hebben hierin een 

faciliterende rol. Een aantal ambities 

uit de Sportagenda 2013-2016, het 

meerjarenbeleid van NOC*NSF 

en sportbonden, wordt  hiermee 

gebundeld en ondergebracht in 

het  Transitieprogramma Regionale 

Topsportstructuur 2016.  Alleen door 

integrale samenwerking op lokaal, 

provinciaal en landelijk niveau door 

de vele betrokken stakeholders 

(onder andere sportbonden, 

gemeenten, provincies, RTO’s, 

onderwijsinstellingen, CTO’s en 

NTC’s) is een succesvolle uitvoering 

van het programma mogelijk. 

Transitieprogramma Regionale Topsportstructuur 2016

Zeven sterke
Regionale Topsport

Organisaties
[RTO’s]

Gezamenlijke opdracht RTO’s, sportbonden en NOC*NSF

Professional Development en scholing coaches, medewerkers en experts

Visie, strategie en financieringsmodel topsportinfrastructuur 2024

Advisering en verbinden sportbonden, CTO’s, NTC’s, RTO’s, gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen

Regionale Topsport Organisaties
- Blauwdrukmodel RTO
- Implementatieplan op maat per RTO

Opleiding tot topsporter
-  Overzicht per regio van de plaatsen waar regionale 

instroomprogramma’s van sportbonden plaatsvinden
-  Doorlopende leerlijnen prestatiegedrag, doping en 

voeding geïntegreerd in Meerjarenopleidingsplan 
(MOP) van de sportbond

-  Richtlijnen inzet en kwaliteit coaches, medische en 
fysieke begeleiding

-  Tools (algemene informatie, sportloopbaan profiel en 
kwaliteitscriteria MOP) van zes sportbonden per jaar

Loopbaanbegeleiding
- Visie op loopbaanbegeleiding 
- Nulmeting bestaande activiteiten
- Gewenst aanbod loopbaanbegeleiding
-  Efficiënte rol/taakverdeling betrokken 

partijen

Kwalitatief hoogwaardige 
medewerkers  

RTO’s, experts  en coaches 
van bonden

Vraag en aanbod van groep 1-3* 
bonden afstemmen op  partijen 

binnen de regio’s 
(gemeenten/provincies)

Optimale programma’s 
groep 1-3* bonden 8 jaar 

voor het podium

Sporters opgeleid richting 
het mondiale podium en 

voorbereid op een carrière 
na de sport

Samenwerken aan 

de Top 10 ambitie; de 

sleutel tot succes!

We winnen veel 
met sport!

*overige bonden indien van toepassing

Nederland bij beste 10 topsportlanden van de wereld
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2. Regionale Topsport Organisaties

4. Loopbaanbegeleiding

Overall activiteiten

1. Samenwerken aan top 10 ambitie

3. Opleiding tot topsporter

Inrichting programma en overlegstructuur

Landschap loopbaanbegeleiding in kaart brengen

Visie, strategie en financieringsmodel topsportinfrastructuur 2024

Verbinding lokaal en regionaal

Nulmeting

Professional Development en scholing coaches, medewerkers en experts 

Implementeren visie loopbaanbegeleiding

Gefaseerde aanpak tot 2016

Advisering en verbinden sportbonden, CTO’s, NTC’s, RTO’s, gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen

Oplevering richtlijnen inzet en kwaliteit coaches en medische begeleiding

Formeren Regionale Topsport Organisaties

Visie loopbaanbegeleiding

Gezamenlijke opdracht RTO’s, sportbonden en NOC*NSF

Oplevering doorlopende leerlijnen doping en voeding

Oplevering ondersteunende tools en ontwikkeling instroomprogramma’s

Oplevering richtlijn fysieke begeleiding en doorlopende richtlijn prestatiegedrag


