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Talent ontwikkeling 
is er een optimale weg? 
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   Wat is een talent? 
 
•  “My father did not have much talent. His 

talent was his perseverance” (R. Knetemann) 

•  “A good hockey player plays where the 
puck is.  Great hockey player is where the 
puck is going to be” (Wayne Grezky)  

 

vrije Universiteit  amsterdam!

‘Path ways’ 

•  Vroege specialisatie 
•  Late specialisatie 
•  Diversificatie 
•  Vroege betrokkenheid 
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DEVELOPMENT 
FINDINGS 

 

Gulbin et al 2013 
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‘Sampling Years’ 
 

Betrokkenheid verschillende sporten 
 
1. Recreatie participatie                      2. Elite – talent prestatie 
  

3. Mogelijke uitkomst 
Elite performance 
Reductie gezondheid 
Reductie plezier 
 

Vroege specializatie  
en investering 

 
Hoge hoeveelheid 

‘practice’ 
 
 
 

Focus op en sport 
 

 
 
 

3. Elite performance 
door  

  vroege specialisatie 

‘Investment Years’ 
 

Focus op een sport 
 

    

1. Mogelijke uitkomst 
Recreatie participatie 
Betere fysieke gezondheid 
Betere psychsociale 
ontwikkeling  
-  

2. Mogelijke uitkomst 
Elite performance 
Plezier 
Fysieke  gezondheid 

‘Specializing Years’ 
 

Reductie van aantal sporten  
 
 

 
 
 

Recreatie/ breedte sport 
 

 
 
 
 

Start met  sporten 
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Topsport Talent Schools in the 
Netherlands: A retrospective analysis of 
the effect on performance in sport and 

education  
•  International Review for the Sociology of Sport 2015, 

Vol. 50(1) 64–82  
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•  Victoria University, Australia  

•  Agnes Elling  
•  Mulier Institute, Netherlands  
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Beter	  presta)e	  
Korte	  termijn	   Meer	  drop-‐outs	  Meer	  blessures	  

Minder	  crea)ef	  	  
Minder	  stabiel	  in	  
presta)e	  
Minder	  ‘play’	  uren	  

Korter	  atle)sche	  leven	  
Sneller	  overtaining	  
Meer	  blessures	  
)jdens	  de	  puberteit	  

‘Boring’	  
Meer	  burn-‐out	  
Meer	  social	  
isolement	  	  
Geen	  lang	  ac)ef	  
plezierig	  leven	  

	  
Vroege	  
specialisatie	  
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(Vroege) specialisatie = �
 �

vroege betrokkenheid�
+ �

meerdere sporten �
 (binnen de doelsport)�

�
Multisport �
Donor sport �

�
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Minder blessures 
- langer atletisch leven; 
- hogere trainingstolerantie; 
�
Betere prestaties 
- meer creativiteit (game skills); 
- gelijk resultaat in minder trainingsuren;  
�
Minder dropouts 
- leven lang plezier in bewegen en sport 
- minder uitval in de sport �

Over veelzijdige ontwikkeling �

vrije Universiteit  amsterdam!

Detectie   
 
Identificatie      
 

Ontwikkeling   
 
 
Selectie   


