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 Oudste leeftijdsgroep voorafgaand aan de 
senioren leeftijd met uitloop van maximaal drie 
jaar 

 Oudste Nationale Team voorafgaand aan 
senioren team 

 Leeftijdgroep op basis van certificering of nog 
vast te stellen volgens richtlijnen certificering, 
i.o.m de bond 

 Internationaal, individueel top 16 of team / ploeg 
top 10 van de leeftijdscategorie senioren -1 

 Wereldranglijst top 16 senioren -1 
 Seniorenranglijst per sporttak te bepalen 

(indicatie top 100 single events / late 
specialisatie, top 50 multiple events / vroege 
specialisatie 

 Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 
opleidingsplan met uitzicht op internationaal top 8 
niveau senioren 

 Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
 Programma voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau 
senioren 

 Trainingsprogramma meer dan 1,5 uur per dag 
exclusief reistijd. 

 Trainingsprogramma meer dan 10 uur per week. 
 Trainingsstages en wedstrijden in buitenland 

meer dan 25 dagen per jaar / seizoen. 
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 Senioren -1 en -2 
 Leeftijdsgrens senioren met aanloop van 

maximaal 5 jaar en uitloop van drie jaar 
 Individuele Sporten: Leeftijden waarin ploegen 

internationaal vertegenwoordigend worden 
uitgezonden door de sportbond 

 Teamsporten: Leeftijdsgroepen waarin Nationale 
Junioren Teams Nederland vertegenwoordigen 

 Leeftijdsgroep op basis van certificering of nog 
vast te stellen i.o.m. bond 

 Internationaal, individueel top 16 of team / ploeg 
top 10 van de  leeftijdscategorie senioren-1 en 
senioren-2 

 Lid van selectie in voorbereiding op EJK of WJK 
 Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op internationaal top 8 
niveau senioren 

 Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
 Programma voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau 
senioren  

 Trainingsprogramma meer dan 1 uur per dag 
exclusief reistijd. 

 Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week. 
 Trainingsstages en wedstrijden in buitenland 

meer dan 14 dagen per jaar / seizoen. 
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 Senioren -2 en -3 
 Leeftijdsgrens senioren-1 (ondergrens) met 

aanloop van maximaal 7 jaar 
 Individuele en teamsporten: Beste vijf per 

geboortejaar volgens talentvolgsysteem 
(gerelateerd aan aantal beoefenaren van de 
wedstrijdsport) 

 Nationaal top 5 leeftijdsgroep 
 Prestatieniveau voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op internationaal top 8 
niveau senioren 

 Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
 Programma voldoet aan normen meerjaren 

opleidingsplan met uitzicht op top 8 niveau 
senioren 

 Trainingsprogramma meer dan 1 uur per dag 
exclusief reistijd 

 Trainingsprogramma meer dan 8 uur per week 

 Trainingspartners senioren -1, en -2. Maken 
onderdeel uit van een trainingsgroep en volgen 
hetzelfde programma waarin Nationaal en 
Internationaal talent wordt opgeleid. 

 Deze sporters hebben een essentiële rol als 
sparringpartner op hoog niveau of 
trainingspartner in een team of ploegverband 

 Nationale top van de leeftijdsgroep 
 Prestatieniveau dicht bij de normen uit het 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
internationaal top 8 niveau senioren en relevant 
voor het programma 

 Lid Nationale / regionale Selectie of Nationaal / 
regionaal Team, in een programma onder regie 
van de sportbond 

 Aantal teams, ploegen, programma’s en 
locaties worden vastgesteld op basis van het 
spreidingsmodel van de sportbond 

 Trainingsprogramma gelijk aan Internationaal- 
of Nationaal Talent 

 

                                                      
1 . Vergeet niet de betreffende programma’s, ploegen en locaties vastleggen in het Programmaprofiel 


