Figuur 1. Vind je jezelf een topsporter?, (ex)talenten met een NOC*NSF
talentstatus, in procenten (n=618).
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Topsportidentiteit
Aan zowel de huidige talenten als
aan de voormalig talenten die tussen
2009 en 2010 hun talentstatus
verloren hebben, is gevraagd in
hoeverre zij zichzelf als topsporter
zien, zie figuur 1.
Bijna alle talenten (85%) zien zichzelf
als topsporter. Opvallend is dat ook
het merendeel van de talenten (69%)
die hun status verloren hebben
zichzelf nog steeds als topsporter
zien. Aan de talenten is tevens
gevraagd naar het moment waarop
zij zichzelf als topsporter zien, zie
tabel 1.
Tabel 1 Vanaf welk moment zie je jezelf
als topsporter?
Prestatieniveau
95
Sport centraal in leven
92
Meer dan x trainingsuren
76
Status NOC*NSF
54
De ondervraagde (ex)talenten gaven
aan dat presteren op hoog niveau en
het moment waarop zij sport centraal
stelden in hun leven, hiervoor de
belangrijkste indicatoren waren.

Weet ik niet

Voor driekwart speelde het aantal
trainingsuren tevens een rol. Het
moment dat zij een officiële
talentstatus ontvingen is voor de helft
(mede)bepalend om zichzelf te
identificeren als topsporter
Topsport en passie
De talenten is tevens een aantal
stellingen voorgelegd over de
betekenis van sport in hun leven.
Voor 97 procent van de talenten en
87procent van de ex-talenten is sport
hun grootste passie.
Tevens geven negen van de tien
talenten aan dat zij er alles voor over
hebben om de top te bereiken. Dit
geldt ook nog steeds voor twee derde
van de ex-talenten.
Er ‘alles’ voor over hebben, betekent
mogelijk ook het gebruik van
prestatiebevorderende middelen als
doping. Maar slechts twee procent
van de talenten acht het behalen van
de top in hun sport niet mogelijk
zonder doping.

Figuur 2. Invloed topsport op studiekeuze en soort invloed (ex)talenten met
een NOC*NSF talentstatus, in procenten (n=618).
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Beïnvloeding onderwijskeuze
Het W.J.H. Mulier Instituut verricht
fundamenteel en toegepast
sociaal-wetenschappelijk
sportonderzoek. Deze kerntaak
valt uiteen in het volgen, begrijpen
en verspreiden van kennis over
sport. In haar
meerjarenprogramma bundelt het
Mulier Instituut kennis van
sportonderzoekers van de
Universiteiten van Amsterdam,
Tilburg, Utrecht en Groningen.

Neem voor meer informatie
contact op met:
a.elling @mulierinstituut.nl
Het onderzoek naar
talentontwikkeling maakt deel
uit van het onderzoeksprogramma Sport: Passie,
Praktijk en Profijt (2007-2010)
gesubsidieerd door het
Ministerie van VWS.
De data zijn verkregen op basis
van het talentenadresbestand
van 1-1-2009 van NOC*NSF.
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In figuur 2 is te zien dat
topsportbeoefening voor meer dan de
helft van de ondervraagde talenten en
voormalig talenten van invloed is
geweest op hun onderwijskeuze. Dit uit
zich met name in de keuze voor een
bepaalde opleiding (25%) of
temporisering/studie-uitstel (19%). Voor
18 procent van de ex-talenten en 12
procent van de huidige talenten heeft
dit tot een lager onderwijsniveau geleid.
Keuze voor Topsportonderwijs
Ondanks het groeiend aanbod van
topsportgericht onderwijs maakt(e) het
merendeel van de ondervraagde
(ex)talenten daar (nog) geen gebruik
van, zie tabel 2. Een kwart van de
talenten volgt/volgde LOOT-onderwijs,
een vijfde een voortgezette opleiding.
Tabel 2 Keuze voor topsportspecifiek
onderwijs
ex-talent
talent
LOOT-onderwijs
Anders (o.a
Cruyff, Randstad)
Nee

13
9

28
19

72

57

Verantwoording data
De dataverzameling voor het onderzoek
vond plaats via een online enquête.
Hiervoor ontvingen 1714 (ex)talenten die
op 1 januari 2009 een NOC*NSFstatus
(Belofte, IT, NT) hadden, een uitnodiging
per brief. De online enquête is door 618
(ex)talenten ingevuld, wat een responspercentage betekent van 36 procent.
Van de responsgroep gaf 12 procent aan
dat ze hun status waren kwijtgeraakt en
wist 22 procent niet wat hun huidige status
was.
Van de talenten die nog steeds een status
hebben (n=399) is de man/vrouw verdeling
gelijk. Een derde is jonger dan 17 jaar, de
helft is 17-19 jaar en een vijfde ouder dan
19. Van de ex-talenten is 63 procent vrouw
en 80 procent ouder dan 16 jaar.
De meest beoefende sporten zijn
hippische sport, wielrennen, schaatsen en
atletiek. (Ex)talenten in hockey,
honk/softbal, judo, handbal (meisjes) zijn
niet vertegenwoordigd wegens het
ontbreken van adresgegevens.

