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Criteria talentstatussen 2023 
NOC*NSF en de JBN hebben in samenspraak criteria en uitgangspunten opgesteld op 

basis waarvan een judoka een talentstatus toegekend kan krijgen. 

Uitgangspunten 

Leeftijd 

Een talentstatus wordt toegekend aan een judoka behorend tot de leeftijdscategorie van 

15 t/m 22 jaar. De gemiddelde optimale leeftijd om voor het eerst het wereldpodium te 

behalen is 23 jaar. De talentstatus wordt toegekend aan een judoka vanaf het moment 

dat hij/zij zich acht jaar voor deze optimale (prestatie)leeftijd bevindt. Een judoka van 23 

jaar of ouder kan in aanmerking komen voor een selectie-, HP- of A-status. 

 

Talentprofiel 

De JBN hanteert het talentprofiel -18/-21 (zie bijlage). Op basis van dit talentprofiel 

worden judoka’s geselecteerd voor bepaalde toernooien. Aan deze selectie is een status 

gekoppeld. In de tabel op de volgende pagina vind je voor selectie van welk toernooi je 

welke status krijgt. Daarnaast kan op basis van het talentprofiel een Belofte status 

worden toegekend aan een -18 judoka. Hierin zal naar potentie en ontwikkeling worden 

gekeken. 

De regiotrainer kan op basis van het talentprofiel te allen tijde een uitzondering maken 

op de benoemde uitgangspunten.  

 

Looptijd status 

Voor het toekennen van een status worden ook de resultaten van het lopende seizoen, 

durend van september t/m augustus, meegewogen. Wanneer een judoka een status 

heeft verdiend wordt de status uiterlijk 1 mei toegekend. De status loopt tot het eind van 

het volgende schooljaar. Indien in het betreffende schooljaar geen nieuwe status wordt 

toegekend dan zal de lopende status per 31 juli aflopen.  

 

Huidige statushouders 

De nieuwe criteria omtrent talentstatussen zal doorgevoerd worden voor judoka’s die in 

aanmerking komen voor een nieuwe status of nog niet eerder een status hebben 

toegekend gekregen. Wanneer een judoka een lopende status heeft wordt deze, 

ongeacht of aan de nieuwe criteria is voldaan, verlengd tot er wisseling plaatsvindt van 

schoolinstelling of leeftijdscategorie.  
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Criteria 

Status -18 -21 -23 

IT Selectie titeltoernooi Selectie titeltoernooi Selectie 

titeltoernooi 

NT Selectie internationaal 

meetmoment 

Selectie (keuze) EJC’s en/of 

internationaal meetmoment 

Selectie European 

Open 

Belofte Selectie (keuze) ECC’s   

 

FAQ 
1. Welke status heb ik op dit moment? 

Als je zelf niet weet welke status je hebt óf een bewijs nodig hebt van jouw status voor 

jouw onderwijsinstelling dan kun je deze opvragen via topsport@jbn.nl.  

 

2. Waarom zijn de criteria gewijzigd? 

De talentstatussen zijn bedoeld om de meest talentvolle topsporters te ondersteunen in 

de ontwikkeling van hun topsportcarrière. De doelstelling hierbij is het opleiden van deze 

talentvolle topsporters richting internationaal topniveau zodat de sporter als medailles op 

senioren EK, WK en Olympische Spelen kan gaan winnen. De JBN heeft een 

meerjarenopleidingsplan (MJOP) ontwikkeld waarin is vastgesteld hoe de ontwikkeling 

van een judoka richting internationaal topniveau er globaal uitziet. Op basis van dit MJOP 

wordt bepaald op welke leeftijd je aan bepaalde criteria moet voldoen om de kans om de 

internationale top te bereiken zo groot mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat de 

meest talentvolle sporters een talentstatus krijgen toegewezen zijn de criteria aangepast 

naar de criteria zoals die in het MJOP zijn opgenomen. 

 

Situatie: Ik heb geen talentstatus 

1. Kan ik naar een topsport talentschool (TTS)? 

Een TTS is een gewone school die vanuit de overheid een licentie heeft om ontheffingen 

en andere speciale faciliteiten aan sporttalenten aan te bieden. Voor een deel van deze 

faciliteiten kom je pas in aanmerking als je een status hebt, maar dat neemt niet weg dat 

je ook zonder status naar een TTS kunt gaan om jouw onderwijs te volgen. Hoop je op 

termijn wel een status te krijgen? Dan kan het juist handig zijn om nu al voor een TTS te 

kiezen. Als je dan je status krijgt ben je direct op dé plek om jouw onderwijs en 

topsportprogramma optimaal met elkaar te combineren. Meer informatie over een TTS 

vind je via: https://www.evot.nl/school-topsport/topsport-talentschool.  

 

2. Welk voordeel heeft een topsport talentschool (TTS) ten opzichte van een 

reguliere school? 

Op een TTS zullen meer topsporters naar school gaan dan op een reguliere school. Dit 

maakt dat een TTS gewend is aan sporters met specifieke behoeften en het onderwijs 

programma vaak al op deze behoeften is ingericht. Zo zijn er vaak al uren vrijgemaakt 

waarop geen lessen worden gegeven maar wel getraind kan worden. Deze situatie vind 

mailto:topsport@jbn.nl
https://www.evot.nl/school-topsport/topsport-talentschool
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je verder uitgelegd via: https://www.evot.nl/school-topsport/school-met-ontheffingen-

voor-topsporttalenten 

Een reguliere school kan jou ook van vrijstellingen voorzien, maar heeft hier minder 

ervaring mee en zal maatwerk moeten leveren. Het zal per school verschillen hoe hier 

mee wordt omgegaan. Je moet officieel een verzoek indienen bij de directie van de 

school om in aanmerking te komen voor vrijstellingen. Deze situatie vind je verder 

uitgelegd via: https://www.evot.nl/school-topsport/school-zonder-ontheffingen-voor-

topsporttalenten.  

Zonder status kun je op een TTS mogelijk wel al meeliften op de wijze waarop het 

onderwijs voor topsporters is georganiseerd. Op een reguliere school is die mogelijkheid 

er niet.  

 

3. Mijn school zegt dat een status vereist is om mijn schoolprogramma op mijn 

trainingsprogramma af te kunnen stemmen. Ik kom alleen nog niet in aanmerking 

voor een status. Wat nu? 

Om in aanmerking te komen voor bepaalde faciliteiten en ondersteuning moet je 

inderdaad een status hebben. Maar het is in sommige gevallen voor een school ook al 

mogelijk om met jou mee te denken in het combineren van jouw trainingsprogramma 

met je schoolrooster. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een vak met een andere klas 

waardoor je de ochtendtraining toch kunt volgen. Het advies is om in dit geval eerst voor 

jouzelf goed onder elkaar te zetten waar jouw school- en trainingsprogramma met elkaar 

botsten. Met die informatie kun je het gesprek aangaan met jouw school om te kijken of 

er mogelijkheden zijn om beide programma’s tóch goed op elkaar af te stemmen. Heb je 

daar hulp bij nodig, bijvoorbeeld door middel van een brief vanuit de JBN? Dan kun je 

hiervoor altijd bij jouw trainer of de regiotrainer talentontwikkeling aankloppen.  

 

Situatie: Ik heb wel een talentstatus 

1. Welk voordeel heeft een topsport talentschool (TTS) ten opzichte van een 

reguliere school? 

Op een TTS zullen meer topsporters naar school gaan dan op een reguliere school. Dit 

maakt dat een TTS gewend is aan sporters met specifieke behoeften en het onderwijs 

programma vaak al op deze behoeften is ingericht. Zo zijn er vaak al uren vrijgemaakt 

waarop geen lessen worden gegeven maar wel getraind kan worden. Deze situatie vind 

je verder uitgelegd via: https://www.evot.nl/school-topsport/school-met-ontheffingen-

voor-topsporttalenten 

Een reguliere school kan jou ook van vrijstellingen voorzien, maar heeft hier minder 

ervaring mee en zal maatwerk moeten leveren. Het zal per school verschillen hoe hier 

mee wordt omgegaan. Je moet officieel een verzoek indienen bij de directie van de 

school om in aanmerking te komen voor vrijstellingen. Deze situatie vind je verder 

uitgelegd via: https://www.evot.nl/school-topsport/school-zonder-ontheffingen-voor-

topsporttalenten.  

 

https://www.evot.nl/school-topsport/school-met-ontheffingen-voor-topsporttalenten
https://www.evot.nl/school-topsport/school-met-ontheffingen-voor-topsporttalenten
https://www.evot.nl/school-topsport/school-zonder-ontheffingen-voor-topsporttalenten
https://www.evot.nl/school-topsport/school-zonder-ontheffingen-voor-topsporttalenten
https://www.evot.nl/school-topsport/school-met-ontheffingen-voor-topsporttalenten
https://www.evot.nl/school-topsport/school-met-ontheffingen-voor-topsporttalenten
https://www.evot.nl/school-topsport/school-zonder-ontheffingen-voor-topsporttalenten
https://www.evot.nl/school-topsport/school-zonder-ontheffingen-voor-topsporttalenten
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2. Ik zit op een reguliere school, moet ik overstappen naar een topsport talentschool 

(TTS)? 

In basis geldt dat het niet noodzakelijk is om op een TTS te zitten om het 

trainingsprogramma te kunnen volgen. Zowel een TTS als een reguliere school kunnen 

met jou meedenken in het combineren van jouw schoolprogramma met jouw 

trainingsprogramma. Ons advies is om met jouw reguliere school in gesprek te gaan om 

afspraken te maken over jouw trainingsprogramma. Heb je daar hulp bij nodig, 

bijvoorbeeld door middel van een brief vanuit de JBN? Dan kun je hiervoor altijd bij de 

regiotrainer talentontwikkeling terecht.  

Kom je er uiteindelijk écht niet uit met jouw reguliere school, dan kan overstappen naar 

een topsport talentschool een optie zijn. Dit hangt natuurlijk van meerdere factoren af 

dan alleen het combineren van jouw trainingsprogramma met jouw schoolrooster. Neem 

deze beslissing dus altijd in overleg met jouw trainer en/of de regiotrainer 

talentontwikkeling.  

 

 

 

 


