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Iedereen heeft Talent 
Een ontdekkingsreis naar sportieve mogelijkheden 

 
’s-Hertogenbosch, 10 mei 2011 

 
 

 
‘Meer mensen sporten, een leven lang’; Dat is waar NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport hun beleid op richten en hebben gericht van 2009 tot 2012 (Bron: Sport; Een Leven 
Lang, Rapportage Sport 2010). De andere speerpunten behorende bij De Sportagenda 2012 zijn 
‘Nederland bij de top-10 van de wereld’ en ‘Bonden ontwikkelen en verzilveren kansen’. Het project 
‘Iedereen heeft Talent’ speelt met name in op het eerste speerpunt ‘Meer mensen sporten een leven lang’. 
‘Een Leven Lang Sporten’ gaat uit van de diversiteit tussen sporters en door hierop in te spelen wil de 
sport een levenslange relatie met sporters opbouwen. Dit wil zeggen dat het sportaanbod moet worden 
afgestemd op individuen, en dus op alle verschillende levensfases van sporters. Het doel is om zoveel 
mogelijk sporters(-groepen) adequaat te faciliteren om deze sporters zo optimaal mogelijk te laten 
presteren. Hierdoor blijft het voor de sporters aantrekkelijk om gedurende alle levensfases in 
georganiseerd verband te blijven sporten. 
 

 
 
Sportbevordering via onderwijs 
‘Een Leven Lang Sporten’ begint bij de allerkleinsten. De kleuters maken op de 
basisschool kennis met verschillende vormen van sport tijdens het 
bewegingsonderwijs. Het project ‘Iedereen heeft Talent’ is speciaal ontwikkeld voor 
deze jongste doelgroep: kinderen uit groepen 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Het 
project is niet alleen bedoeld voor kinderen die ondermatig of juist bovenmatig 
presteren, maar juist voor àlle kinderen uit groepen 1 t/m 4. Het project bestaat uit 
drie deelprojecten.  
 
 Het eerste deelproject is Algemene Sportieve Vorming (ASV), kinderen krijgen de 
gelegenheid hun basisvaardigheden ten aanzien van sport te ontwikkelen. Het tweede 
deelproject is Sport Motorische Ondersteuning. Dit is voor kinderen die niet of 
onvoldoende meekunnen met het lesprogramma. Dit kan zijn op sociaal, medisch of 
motorisch vlak. Kinderen waarbij op jonge leeftijd al motorische afwijkingen worden 
geconstateerd kunnen direct worden doorverwezen. Ook op het gebied van  
“Life-Style” kan interventie nodig zijn om kinderen (en hun ouders) het belang van 
een gezonde levensstijl te doen inzien. Het derde deelproject is Sport Talent 
Identificatie. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde screeningstesten om bij 
kinderen achterstanden, stoornissen, maar ook bovenmatig bewegingstalent op te 
sporen. De verschillende testen richten zich niet alleen op bewegen zelf, maar ook op 
sociale, emotionele en mentale eigenschappen van het kind. Deze testen zijn 
wetenschappelijk gevalideerd door Rijksuniversiteit Groningen. Doel en resultaat zal 
zijn dat alle kinderen aan het einde van groep 4 een sportadvies krijgen dat gebaseerd 
is op hun sterkere en zwakkere kanten ten aanzien van verschillende sportdomeinen.  
 
Juist de combinatie van deze drie delen maakt het project ‘Iedereen heeft Talent’ zo uniek. Het project 
‘Iedereen heeft Talent’ gelooft, net als het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, dat de relatie tussen 
sport en de algemene ontwikkeling van kinderen erg sterk is. Een positief gevoel van kinderen bij hun 
sport, zal automatisch bijdragen aan de algehele persoonlijkheidsontwikkeling van deze kinderen. 

‘Als je wilt dat ze blijven bewegen, dan is het mijn vaste overtuiging dat je de grootste investering 
moet doen in de basisschoolleeftijd. Met name in de leeftijd van vier tot acht jaar. In die periode 
ontwikkelt het brein en ook de motoriek zich enorm snel.’ 
Prof.dr. C. Visscher, Bijzonder Hoogleraar Jeugdsport aan de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG 
(Prof.dr. C. Visscher: ‘Bezuinigen op sport en spel is onverantwoord’, 18 mei 2010, www.rug.nl) 

Eén derde van de bevolking vertoont geen enkele sportieve interesse: niet om structureel 
zelf te sporten of vrijwilligerswerk te verrichten, niet om te bezoeken en ook niet 
om regelmatig thuis op tv naar te kijken. 
Sport: Een Leven Lang, Rapportage Sport 2010 
Meer mensen sporten een leven lang, NOC*NSF, www.nocnsf.nl 
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Sport, bewegen en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar. Sport en bewegen is namelijk niet 
alleen leuk om te doen, het levert net als het onderwijs ook een belangrijke bijdrage aan de 
motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van jongeren. 
Karin van Bijsterveld, Voorzitter Platform SBO 
Platform Sport, Bewegen en Onderwijs – Brengt Jongeren in beweging 

 
Missie ‘Iedereen heeft Talent 
De mogelijkheid creëren om kwaliteiten op het gebied van sport van kinderen naar boven te brengen die 
tevens inzicht verschaffen in de sportgebieden die aansluiten bij de persoonlijke eigenschappen van het 
kind. Hierdoor wordt de slagingskans van kinderen in de sport vergroot, zodat sport langdurig en met 
succes kan worden beoefend. Resultaat daarvan is dat sport een positieve bijdrage levert aan de algehele 
persoonlijkheidsontwikkeling en de kans op succes en plezier in sport wordt vergroot. 
 
Samenwerking onderwijs, wetenschap en overheid  
Sinds de start van ‘Iedereen heeft Talent’ in 2008 met enkele pilots, participeren er verschillende partijen 
in het project. Alle partijen ondersteunen de missie van het project, echter elke partij participeert om 
andere redenen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met Stichting Flik-Flak het project ‘Iedereen 
heeft Talent’ als eerste vorm gegeven, waarna ook InnoSportNL instapte. De gemeente ’s-Hertogenbosch 
heeft sport hoog in het vaandel staan en besteedt hier dan ook veel aandacht aan. In 2010 is de gemeente  
‘s-Hertogenbosch uitverkozen tot sportgemeente van het jaar. 
 

 
 
Met haar beleid geeft de gemeente hiermee de ruimte om van alle krachten van de inwoners van  
’s-Hertogenbosch gebruik te maken en op die manier de sportieve kracht van de stad te benutten. 
Daarnaast heeft de gemeente een goed en regelmatig contact met alle basisscholen over het 
bewegingsonderwijs. In ’s-Hertogenbosch is er sprake van en unieke situatie omdat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de planning van het beweegonderwijs in het primair onderwijs.  
De Bossche sportorganisatie Flik-Flak sluit hier bij aan door voor het project ‘ Iedereen heeft Talent’ een 
goed bewegingsprogramma met gekwalificeerde begeleiders op te zetten, zowel binnen de club als binnen 
het basisonderwijs. Omdat Flik-Flak graag bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van 
sport, participeert zij in dit project. Ook InnoSportNL is een belangrijke participant binnen ‘Iedereen heeft 
Talent’. InnoSportNL is innovator in sport en heeft als doel sport, wetenschap en bedrijfsleven samen te 
brengen om uiteindelijk meer mensen te laten sporten en Nederland structureel bij de beste tien 
sportlanden ter wereld te laten behoren. 
 

 
 
Bovenstaand citaat is een doelstelling van NOC*NSF, die ook wordt onderschreven door InnoSportNL. 
Naast InnoSportNL steunt ook NOC*NSF het project ‘Iedereen heeft Talent’. Zij gelooft dat dit project een 
bijdrage kan leveren aan de doelen die NOC*NSF zich heeft gesteld voor de komende jaren. Ook 
Rijksuniversiteit Groningen is een belangrijke schakel in het project. Dit omdat zij onderzoek heeft 
ontwikkeld om voor alle kinderen in de groepen 1 t/m 4 uiteindelijk te komen tot een onderbouwd 
sportadvies. 
 
Via passend advies investeren in plezier en succes! 
Wanneer de kinderen een sportadvies krijgen, moet dit advies worden afgestemd op het sportaanbod in de 
gemeente. Want wanneer bepaalde sporten niet in de buurt beoefend kunnen worden, heeft het geen nut 
om het kind deze sporten als advies mee te geven. Een goede samenwerking tussen gemeente, 
sportverengingen en het project ‘Iedereen heeft Talent’ is dan ook van groot belang. Eén van de feiten uit 
het project is dat kinderen behoefte hebben aan een goede sportieve basis, dit helpt kinderen namelijk om 
zich van hieruit ook te ontwikkelen op allerlei andere gebieden. Daarnaast worden achterstanden of 
beperkingen bij de betrokken kinderen in een veel vroeger stadium ontdekt, waar zowel kinderen als 
school bij gebaat zijn. Maar het allerbelangrijkste is wel dat het project ‘Iedereen heeft Talent’ kinderen de 
kans biedt om veel sneller en dus met meer plezier te sporten op basis van hun eigen talent en 
competenties. ‘Iedereen heeft Talent’ legt al op jonge leeftijd een basis voor ‘Een Leven Lang Sporten’ 
voor iedereen. 

Minimaal zeventig procent van de Nederlanders laten voldoen aan de normen voor gezond bewegen. 
Doelstelling NOC*NSF & InnoSportNL, www.innosport.nl, Missie, Visie en Ambitie 

Missie van het sportbeleid in ‘s-Hertogenbosch: 
“De gemeente ’s-Hertogenbosch is een krachtige stad die barst van het talent. Sport en bewegen 
draagt nadrukkelijk bij aan die kracht en biedt volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van dat 
talent”. 
Sportvisie ’s-Hertogenbosch 2008-2012 


