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1. Inleiding  
 
1.1 Introductie 
 
“Wij geloven in het realiseren van sportieve dromen en het veroveren van harten van 
mensen.” 
 
Vanuit deze overtuiging heeft de KNSB richting 2020 primair drie ambities rondom 
sportparticipatie, topsport en fan beleving: 

 Het actief beoefenen van schaatsen en inline-skaten is en blijft voor iedereen, overal een 
leven lang toegankelijk in Nederland. 

 Het behalen van Nederlandse topposities in de internationale schaats- en skatesport. 

 Het schaatsen en inline-skaten manifesteren zich als geliefde volgsporten met een grote 
schare fans in Nederland.  

 
Om de ambities te realiseren, wordt ingezet op een duurzaam model met belevingsvolle 
podia waarop de schaatsbeweging wordt gemaakt. Van natuurijs en kunstijsbaantjes in 
dorpen en steden tot de grote ijs- en skeelerbanen in de regio en het internationale circuit. 
Rondom al deze podia vinden tal van activiteiten plaats voor jong en oud (on- en offline). 
Hierbij wordt invulling gegeven aan waarden als vitaliteit, passie, excelleren, tolerantie, 
bereikbaarheid en ondernemerschap. Om dit alles mogelijk te maken en continuïteit in de 
sport te waarborgen, worden partnerships aangegaan met commerciële en maatschappelijke 
partijen.   
 
1.2 Topsportambitie en talentontwikkeling 
 
Inzoomend op de topsportambitie geldt dat langebaanschaatsen dé discipline is waarbinnen 
Nederland tot nu toe de meeste (gouden) Olympische medailles heeft behaald. In lijn met de 
ambitie om Nederland tot de tien beste topsportlanden van de wereld te laten behoren, blijft 
richting de toekomst het doel om structureel prijzen te winnen op grote internationale 
toernooien. Dit geldt ook voor de disciplines shorttrack en inline-skaten. Hier worden steeds 
meer successen geboekt op EK’s en WK’s en in het geval van shorttrack is Nederland ook 
een steeds grotere kanshebber op de Olympische Spelen. Bij het kunstrijden wordt ingezet 
op een meerjarig ontwikkeltraject waarbinnen stapsgewijs de weg naar mondiaal niveau 
weer gevonden dient te worden. 
 
Nu is het behalen van internationaal topsportsucces afhankelijk van veel factoren. Één van 
de cruciale domeinen betreft talentherkenning en – ontwikkeling hetgeen zich afspeelt op de 
verschillende podia. De KNSB heeft in haar strategisch plan de keuze gemaakt om in 
samenwerking met o.a. verenigingen, gewesten, atleten, coaches en commerciële en 
maatschappelijke partners in de periode 2012-2016 een vernieuwende structuur te 
realiseren. Één van de belangrijkste elementen hierin is dat er verspreid over het land een 
beperkt aantal centra wordt ontwikkeld waarin de beste talenten worden samengebracht.  
 
1.3 RTC in het kort 
 
In dit beleidsplan staat de ontwikkeling van deze RTC’s (Regionale Talenten Centra) voor 
langebaan, shorttrack, kunstrijden en inline-skaten centraal. Samengevat zijn dit locaties 
waar de beste talenten uit de regio een consistent en hoogwaardig opleidingstraject wordt 
geboden in zowel de atletische als niet-atletische context. Binnen een professionele 
omgeving wordt dagelijks getraind en er is een sterke combinatie met onderwijs. Er vindt 
samenwerking plaats met enerzijds selecties van banen en verenigingen en anderzijds de 
Nationale Teams/topteams. Het uiteindelijke streven is dat talenten soepel doorstromen naar 
dit hoogste niveau. Het uitgangspunt is dat het talent centraal staat. 
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1.4 Totstandkoming beleid RTC 
 
Voor het opstellen van dit beleidsplan zijn verschillende zaken in acht genomen. Zij worden 
hieronder kort opgesomd. Het beleidsplan zal minimaal één keer per jaar worden 
geëvalueerd en herijkt om te anticiperen op ontwikkelingen.  
 
1. Ambities en visies (beleidsmatige inbedding) 
Allereerst sluit het beleidsplan aan bij lijnen die zijn uitgezet in het strategisch plan ‘de KNSB 
op weg naar 2020’ en de recente visie ‘Van podium tot podium’. Specifiek voor kunstrijden 
geldt de afstemming met het ingezette ontwikkeltraject voor deze discipline. Verder is in het 
jaarplan 2013-2014 opgenomen dat aan het eind van dit seizoen de eerste RTC’s zijn 
gestart. In de planning van het implementatietraject wordt hier rekening mee gehouden.  
 
2. Analyse huidige situatie 
Er is een analyse gemaakt van de huidige situatie rondom talentontwikkeling1. In het licht van 
de ambities en visie is de huidige situatie onvoldoende toereikend. Zo is er in de meeste 
delen van het land een kwetsbare structuur waarin zowel continuïteit in de opleiding als het 
genieten van de programma’s en faciliteiten passend bij de ontwikkelfase van het talent niet 
meer zijn gewaarborgd. Daarnaast geldt bijvoorbeeld dat de overgang voor talenten naar 
selecties op een hoger niveau te groot is. De selecties zijn veelal losse schakels terwijl een 
talent gebaat is bij een consistent opleidingstraject. De knelpunten in de huidige situatie 
bieden leerzame inzichten voor de toekomst.  
 
3. Externe ontwikkelingen  
Met het beleidsplan wordt aangesloten bij onder meer de koers van NOC*NSF en 
Olympische netwerken. Zo zet NOC*NSF in de sportagenda 2016 in op het realiseren van 
regionale talentlocaties met programma’s van bonden. Verder geldt dat er al op lokaal niveau 
steeds meer initiatieven ontstaan om de talentontwikkeling in het schaatsen en inline-skaten 
te verbeteren. Er zijn diverse initiatiefnemers (vanuit gewesten, ijsbanen etc.) die zich bij de 
KNSB hebben gemeld voor het oprichten van een RTC. Mede in het licht van deze 
ontwikkelingen is reeds een pilot RTC in Dordrecht gestart.   
 
4. Gesprekken met tal van betrokkenen 
Tot slot worden er sinds 2012 gesprekken gevoerd met onder meer gewestelijke besturen, 
secties, atleten, coaches, onderwijsinstellingen, NOC*NSF, gemeenten en Olympische 
Netwerken. Hieruit zijn verschillende ingrediënten voortgevloeid. De tijd is nu rijp om met dit 
beleidsplan in de hand daadwerkelijk de RTC’s te realiseren.  
 
1.5 Leeswijzer 
 
Allereerst wordt in dit document de visie en het concept rondom RTC’s uiteen gezet. 
Vervolgens wordt ingezoomd op het accreditatieproces en de financiering. In bijlage 1 is de 
accreditatietoets opgenomen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Indien gewenst is een samenvatting van de analyse op te vragen. 
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2. Visie en concept RTC’s 
 
In dit hoofdstuk wordt de visie en het concept rondom RTC’s gepresenteerd. Het 
uitgangspunt is dat de KNSB richting 2020 in staat is om talenten voor langebaan, shorttrack, 
kunstrijden en inline-skaten vroegtijdig (leeftijd verschilt per discipline) te herkennen en te 
selecteren. Deze talenten hebben toegang tot een consistent en hoogwaardig 
opleidingstraject tot topsporter. Daarnaast gaat aandacht uit naar de maatschappelijke 
vorming. De behoeften van het talent staan centraal: zowel in de atletische als niet-atletische 
context. Naarmate talenten ouder worden is de selectie om aan het opleidingstraject te 
kunnen deelnemen scherper. De KNSB zet de beschikbare middelen gericht en efficiënt in 
voor de grootste en meest kansrijke talenten.   
 
Totale infrastructuur talentherkenning– en ontwikkeling 
 
De infrastructuur rondom talentherkenning en – ontwikkeling is opgebouwd van lokaal naar 
nationaal niveau en ziet er als volgt uit. Aan de basis staan verenigingen waar kinderen 
verschillende disciplines leren beoefenen. Hierbij staat ‘fun’ centraal. Vervolgens stromen 
talenten via verschillende selectievormen, veelal baanselecties en bij kunstrijden 
talentverenigingen, door naar RTC’s en tenslotte nationale topsportprogramma’s. In de 
toekomstvisie zit Jong Oranje hier niet meer als schakel tussen; op het moment dat alle 
RTC’s op ‘stoom’ zijn, kan een centraal Jong Oranje (zoals in de huidige opzet) worden 
opgeheven. 
 
Cruciaal is dat er verbinding tussen deze selecties is. Zo wordt er samen opgetrokken in het 
herkennen van talent en delen van kennis. De coach van een RTC deelt binnen het 
verzorgingsgebied bijvoorbeeld expertise en ervaringen met de coach van de baanselecties 
en ook worden weleens trainingen en wedstrijden gezamenlijk begeleid. De coaches van de 
baanselecties werken op hun beurt weer nauw samen met de verenigingen. Zij ‘plukken’ 
talent hier niet weg, maar zijn met aanvullende trainingen van toegevoegde waarde voor 
clubs. Op deze manier ontstaat er binnen het gebied een ‘wij-gevoel’. In onderstaande figuur 
wordt de inrichting weergegeven. Overigens blijkt hieruit dat de kunstijsbanen een belangrijk 
podium zijn. De baan is het centrum van activiteiten rondom talentherkenning en –
ontwikkeling en dient dan ook te worden opgewaardeerd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nationale top (vanaf ± 21  jaar, kr vanaf ± 16 jaar) 
• Winterpodia: internationaal circuit en Nat. Trainingscentrum  
• Zomerpodium: inline-skaten 

 

• Beste talenten regio+enkele topsenior (vanaf ± 16 jaar, kr ± 
<16 jaar) 

• Winterpodia: vooral kunstijsbanen, soms 
Nat.Trainingscentrum en internationaal circuit 

• Zomerpodium: inline-skaten 
•  

 

• Beste talenten baan (± 12-16 jaar, kr ± <12 jaar) 
• Winterpodium: kunstijsbanen 
• Zomerpodium: inline-skaten 

 

• Verenigingstalenten 
• Winterpodia: natuurijs, IJstijd, kunstijsbanen 
• Zomerpodium: inline-skaten 

 

Nationale 
Selectie 

Topteams 

Baanselecties 
(talentvereniging 

kr) 

 

Verenigingen 

 
 

RTC’s 

Trainen 
top/winnen 

 
 
 
 

Train 
presteren 

 
 

Train 
Trainen 

 
 
 
 

Leren 
trainen 

 
 
 

Leren 
schaatsen 

FUN 

werven 
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Doelgroep en uiteindelijk streven van RTC’s 
 
Binnen de structuur is er ruimte voor een beperkt aantal RTC’s waar talentprogramma’s 
worden aangeboden voor langebaan, shorttrack, kunstrijden en inline-skaten. In beginsel 
wordt aangekoerst op het realiseren van vijf multidisciplinaire RTC’s. Indien in de komende 
jaren blijkt dat het binnen de ambities past om bijvoorbeeld nog één RTC uit te rollen, kan dit 
worden overwogen. De RTC’s zijn verspreid over het land. Talenten gaan naar het RTC 
waar zij het meest dichtbij wonen (‘postcodesysteem’). Dit biedt onder meer de mogelijkheid 
voor talenten om thuis te blijven wonen. Overigens is een geheel landelijke dekking niet 
realistisch.  
 
In een RTC worden de beste talenten uit een regio samengebracht. Hierdoor treffen talenten 
sterke sparringpartners en kan van elkaar worden geleerd. De KNSB stelt de in- en 
uitstroomcriteria op en stemt deze mede af op de (talent)statussen in samenspraak met 
NOC*NSF. Doorgaans bestaan de groepen uit A-, en B-junioren en neo-senioren (voor 
kunstrijden gelden andere categorieën). Daarnaast is er ruimte voor een enkele senior die de 
bewezen potentie heeft om bij de internationale top te horen, maar om bepaalde redenen 
niet is opgenomen in een Nationale Selectie of topteam. Een kenmerk van de RTC’s is dat zij 
m.b.t. de oudste junioren dicht tegen het niveau aanleunen van de Nationale Selectie en 
topteams. Op sommige momenten zijn zij zelfs concurrerend en behaalt een rijder van het 
RTC bijvoorbeeld een medaille op een NK en een startplek voor een internationaal toernooi. 
Het uiteindelijke doel van de RTC’s is dat talenten op soepele wijze kunnen doorstromen 
naar de landelijke topsportprogramma’s van de Nationale Selectie of topteams. 
 
Faciliteiten op het gebied van trainen en onderwijs 
 
De rijders in een RTC worden omringd door faciliteiten die bij hun ontwikkelingsfase en 
ambities passen. Op sportief vlak bestaat de begeleiding onder meer uit een fulltime RTC 
coach, die verantwoordelijk is voor het totale trainings- en wedstrijdprogramma, en (para-) 
medische specialisten. Voor de uitvoering van de programma’s beschikt het RTC over een 
(semi-) overdekte 400-meter baan, 30x60- baan en off-ice faciliteiten zoals een krachtruimte 
en een inline-skatebaan. Op het gebied van maatschappelijke vorming kent het RTC een 
netwerk van aangesloten onderwijsinstellingen waaronder in ieder geval een LOOT-school. 
Hierdoor hebben talenten de mogelijkheid om hun onderwijs- en sportprogramma’s efficiënt 
te combineren en beiden te realiseren. Voorts is de reisafstand tussen trainen, onderwijs en 
wonen beperkt.  
 
Sleutelpositie voor coaches 
 
De eindverantwoordelijke coaches vervullen een sleutelpositie binnen de RTC’s (één 
daarvan is ook bondscoach junioren). Zij worden (functioneel) aangestuurd door de KNSB en 
werken conform het beleid en de meerjaren opleidingsplannen van de bond. Zij beschikken 
over de benodigde competenties en ervaringen en werken met de trainingshulpmiddelen 
zoals het talentvolgsysteem. Deze hulpmiddelen worden ook steeds doorontwikkeld. De 
KNSB heeft toegang tot de nieuwste kennis en inzichten en deelt deze met coaches in de 
talentenprogramma’s. Zoals aangegeven delen de coaches op de verschillende niveaus 
(vereniging, baanselectie, RTC en Nationale top) en disciplines hun kennis en ervaringen 
met elkaar zodat er een continue lerende organisatie ontstaat. 
 
Organisatie RTC’s  
 
In beginsel vloeit een RTC voort uit een lokaal initiatief. In de ontwikkeling blijft de inzet en 
energie op lokaal niveau essentieel. Het RTC is een zelfstandig rechtspersoon (zonder 
winstoogmerk). Enerzijds geldt dat de RTC’s passen binnen het richtinggevende concept van 
de  KNSB (‘top-down’). De KNSB kan een accreditatie verlenen als wordt voldaan aan de 
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criteria om de kwaliteit te borgen (zie bijlage 1). Anderzijds blijft er voor ieder RTC ruimte om 
binnen de kaders een ‘couleur locale’ aan te brengen en initiatieven/experimenten te 
ontplooien (‘bottom-up’). Dit maakt onderdeel uit van het innovatiebeleid. Verder valt de 
talentontwikkeling op de RTC’s onder de regie van de KNSB ter zake van sporttechnische 
kaders (de ‘software’). De benodigde faciliteiten (‘hardware’) voor de programma’s worden 
vorm gegeven door de inbreng van partijen als gemeenten, onderwijsinstellingen, 
Olympische netwerken, sponsoren, exploitanten van ijsbanen en nabijgelegen RTC’s van 
andere sporten. De initiatiefnemers vervullen een belangrijke rol in het realiseren van deze 
faciliteiten. Uiteindelijk kan het RTC met recht een co-creatie worden genoemd.  
 
Rol KNSB 
 
Inzoomend op de rol van de KNSB geldt dat zij zich onder meer richt op:  

 Bepalen locatie en verlenen accreditatie  

 Verantwoordelijkheid voor beleid en concept rondom RTC’s 

 Regie op sporttechnisch opleidingsprogramma en aansturing coach 

 Inspanningen om continuïteit te waarborgen door het sluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten met partners en (faciliteren bij) vinden van aanvullende 
financieringsstromen zoals gelden uit sponsoring en subsidies.   

 Inbreng van expertise en innovatieve tools zoals talentvolgsysteem 

 Investering van financiële middelen (uitgangspunt is dat de financiering van de fulltime 
coach per programma voor de helft wordt gefinancierd) 

 
Samenvatting richtingen 
 
Oude situatie Richtingen nieuwe situatie 

De behoeften van trainers, bestuurlijke gremia, 
sporters etc. voeren afwisselend de boventoon 

De behoeften van de sporter staan centraal 

Uiteenlopende/tegengestelde visies op 
talentherkenning en –ontwikkeling (o.a. 
problemen bij overgang naar nieuwe trainer) 

Werken vanuit één visie op talentherkenning en – 
ontwikkeling op alle niveaus voor consistente 
opleiding tot topsporter 

Nog weinig kruisbestuiving tussen 
verschillende disciplines binnen opleiding 

Versterking van multidisciplinaire 
sportbeoefening 

Binnen meeste gewestelijke selecties (groot) 
verschil in niveau rijders; toptalenten soms 
‘geïsoleerd’  

Samenbrengen van de grootste talenten in regio 
(op basis van talentprofielen) 

Talenten genieten niet overal de programma’s 
en faciliteiten die passen bij hun ontwikkelfase 
en ambitie 

Talenten gegarandeerd omringen door 
programma’s en faciliteiten die passen bij hun 
ontwikkelfase en ambitie 

Afhankelijk van vrijwillige trainers; kwetsbare 
situatie  

Nadrukkelijker bewaken van en sturen op 
kwaliteit en competenties van (professionele) 
trainers voor talenten 

Nauwelijks kennisuitwisseling tussen trainers 
op alle niveaus in de keten  

Doelgericht werken aan delen van visie en 
kennis met en tussen trainers en disciplines  

Op decentraal niveau weinig intensieve 
samenwerking met onderwijs; combinatie sport 
en onderwijs lastig voor talenten 

Verbeteren van de afstemming tussen sport en 
onderwijs voor talenten op decentraal niveau 

Bestaande organisatie leidend voor strategie 
en weinig partnerships 

Organisatie aanpassen aan strategie en co-
creatie tussen KNSB en gemeenten, onderwijs, 
Olympisch netwerken, ijsbanen, sponsoren etc. 

Versnipperde inzet van (onvoldoende) 
beschikbare middelen  

Doelgerichte en efficiënte inzet van beschikbare 
middelen en pro-actief inzetten op kansen 
rondom subsidie en sponsoring 

‘Kloven’ tussen verenigingen, gewesten, Jong 
Oranje en Nationale Selecties/merkenteams 

Soepele doorstroom voor talenten naar 
Internationale speelveld via verenigingen, 
baanselecties, RTC’s en Nationale 
Selecties/topteams 
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3. Accreditatieproces 
 
3.1 Locaties 
 
Conform de visie is er ruimte voor een beperkt aantal RTC’s. Indien er binnen een gebied 
waar naar een RTC wordt gezocht (‘zoekgebied) meerdere gegadigden zijn, zal er dus een 
keuze moeten worden gemaakt. Allereerst is de accreditatietoets (zie paragraaf 2) hiervoor 
het aangewezen instrument. Ten tweede wordt in het gehele accreditatieproces rekening 
gehouden met afstanden tussen RTC’s en het aantal jeugdige licentiehouders in een gebied. 
Vanzelfsprekend is het ten behoeve van een landelijke spreiding niet gewenst om twee 
RTC’s vlak naast elkaar te hebben. Wel zullen er in gebieden met structureel veel jeugdige 
licentiehouders relatief meer RTC’s zijn dan in gebieden met weinig licentiehouders. Dit alles 
heeft tot gevolg dat binnen een clustering van ongeveer twee tot drie 400-meter banen er 
één RTC komt. Het betekent bijvoorbeeld dat er in de regio noordwest binnen de clustering 
van de ijsbanen Hoorn, Alkmaar en Haarlem één RTC komt en dit geldt ook voor de regio 
zuid binnen de clustering van de ijsbanen Breda, Tilburg en Eindhoven. De precieze 
clusteringen in andere regio’s worden vooralsnog open gelaten om in te kunnen spelen op 
diverse ontwikkelingen (zoals concrete ontwikkelplannen ijsbanen). Overigens bestaat de 
mogelijkheid (indien echt noodzakelijk) dat een RTC zich bevindt in plaats x en een satelliet 
heeft in de nabij gelegen plaats y waar bepaalde onderdelen zijn gehuisvest.     
 
Een aparte vermelding verdient de locatie Dordrecht. Hier is namelijk al eerder het enige 
RTC gestart in de vorm van een pilot. Het betreft een samenwerking tussen de KNSB en de 
gemeente Dordrecht. In het seizoen 2013-2014 is er een programma voor shorttrack en volgt 
ook een start met kunstrijden. De pilot levert leerzame inzichten op voor hoe straks op 
meerdere plaatsen RTC’s kunnen worden uitgerold. Gelet op de speciale status van 
Dordrecht wordt hier binnen een apart traject naar de toekomst gekeken (in overleg met de 
gemeente).  
 
3.2 5-Stappenplan 
 
In deze paragraaf volgt het stappenplan van het accreditatieproces2.  
 
1. Aanschrijven locaties en initiatieven kenbaar maken 
 
De KNSB informeert initiatiefnemers en betrokken actoren over het beleid en 
accreditatieproces rondom RTC’s. De locaties kunnen voor een bepaalde datum hun initiatief 
concreet kenbaar maken middels een plan dat inhaakt op de accreditatietoets (vergezeld 
met een ondertekende akkoordverklaring). 
 
2. De accreditatietoets 
 
In lijn met de visie dient een RTC te voldoen aan verschillende criteria. Uiteraard zal een 
RTC een ontwikkeltraject doormaken; het is onrealistisch om te denken dat elk RTC meteen 
vanaf de start voldoet aan het ideale beeld. Vanaf het begin dient er wel een bepaald 
basisniveau te worden geboden ten gunste van de talenten. Voor het officieel accrediteren 
van een locatie is er dan ook een toets ontwikkeld die bestaat uit twee delen (zie bijlage 1).  
 
Allereerst is er een set van basiscriteria dat valt onder het deel entreetoets. Indien een 
belangstellende locatie hieraan niet voldoet, volgt geen accreditatie. De locatie kan dan 

                                                 
2
 De KNSB behoudt zich het recht voor geheel eenzijdig en nadrukkelijk af te wijken van de 

beschreven procedure in dit hoofdstuk (inclusief de accreditatietoets in bijlage 1), dan wel extra eisen 
te stellen, indien de KNSB dit noodzakelijk acht ten gunste van de realisatie van RTC’s en geen 
verantwoording af te leggen over de keuzes hieromtrent. 
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bijvoorbeeld als baanselectie een belangrijke schakel worden binnen talentontwikkeling. 
Indien de locatie wel voldoet aan de criteria binnen de entreetoets, kan het een door de 
KNSB erkende RTC in oprichting worden. Ten tweede is er in de toets een set van 
aanvullende criteria opgenomen. Op het moment dat een locatie voldoet aan beide sets met 
criteria, kan de KNSB het stempel erkend RTC geven. Een RTC in oprichting dient zich in te 
spannen om binnen twee jaar ook aan de aanvullende criteria te voldoen, zodat het een 
(compleet) RTC wordt. In de onderstaande figuur is de insteek samengevat weergegeven.   
 

 
 

Voldaan aan alle criteria van 
gehele toets en akkoord KNSB 

Samenwerkingsovereenkomst en accreditatie: door 
de KNSB erkende RTC 

 
 

Voldaan aan alle criteria van 
entreetoets en akkoord KNSB 

Samenwerkingsovereenkomst en accreditatie: door 
de KNSB erkende RTC in oprichting.  

 
 

Niet voldaan aan alle criteria van 
entreetoets 

Geen accreditatie  

 
3. Werkgroep beoordeling accreditatietoets 
 
De initiatiefnemers op een locatie nemen in hun plan op aan welke criteria zij op welke wijze 
(willen gaan) voldoen. Zij dienen bij elk criterium uit de gehele toets een zo precies mogelijke 
toelichting te geven (zie apart document met een praktische handleiding hieromtrent). Indien 
er binnen een gebied één initiatief is, wordt de toets beoordeeld door een kleine werkgroep 
met in ieder geval de programmamanager RTC’s en een betreffend gewestelijk bestuurder. 
Er is onder meer expertise geborgd op het gebied van talentontwikkeling, financiën en 
ontwikkelingen binnen de regio. De beoordeling geschiedt op basis van het ingediende plan 
(vergezeld met een ondertekende akkoordverklaring) en een bezoek aan de locatie inclusief 
gesprek. Uiteindelijk zal de werkgroep aan de directie van de KNSB adviseren om één van 
de drie hierboven geschetste scenario’s te volgen.  
 
Indien er binnen een gebied meerdere initiatiefnemers zich hebben gemeld (zoals 
waarschijnlijk in Noordwest), wordt er een wat uitgebreidere (regionale) werkgroep ingesteld. 
De werkgroep bestaat dan uit een onafhankelijk voorzitter, de programmamanager RTC’s, 
een betreffend gewestelijk bestuurder en nog enkele anderen (wederom is de expertise 
geborgd rondom talentontwikkeling, financiën en regionale ontwikkelingen). De groep bekijkt 
eerst wie voldoet aan alle criteria van de entreetoets op basis van het plan en een bezoek 
aan de locatie inclusief gesprek. Indien er meer dan één initiatief overblijft, wordt gekeken 
wie het beste scoort op de gehele toets en het meest dichtbij is in de realisatie van een 
volwaardig RTC. Vervolgens wordt een advies gegeven aan de directie van de KNSB.   
 
4. Besluitvorming en verlenen accreditatie 
 
De directie van de KNSB neemt het uiteindelijke besluit omtrent het accrediteren van een 
locatie. Hierbij telt het advies van de werkgroep zwaarwegend mee. Met het tekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst verkrijgt de locatie de accreditatie. 
 
5. Uitrol en evaluatie 
 
De volgende stap is dat het RTC wordt uitgerold en doorontwikkeld. Periodiek worden er 
evaluaties gehouden (nadere afspraken hierover staan in de samenwerkingsovereenkomst).  
 
3.3 Planning: gefaseerde uitrol 
 
De uitrol van de RTC’s zal gefaseerd verlopen. Gelet op de beschikbare financiële middelen, 
mankracht en het feit dat de initiatieven zich in verschillende ontwikkelfases bevinden, is het 
niet realistisch om in één keer met alle RTC’s te starten. Er zijn meerdere deadlines waarop 
initiatieven zich kunnen melden. Het uitgangspunt is dat steeds prioriteit uitgaat naar de 
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initiatieven die het meest ver zijn in de ontwikkeling. Enerzijds om recht te doen aan de 
situatie op lokaal niveau en de energie die daar is. Anderzijds vergroot dit de kans dat RTC’s 
binnen afzienbare tijd operationeel zijn. Dit betekent uiteraard wel dat indien in een bepaald 
zoekgebied bijvoorbeeld tijdens fase 1 een RTC is geaccrediteerd, een ander initiatief in 
hetzelfde zoekgebied in principe niet meer in aanmerking komt. Hierna volgt ter indicatie een 
voorlopige planning. 
 
  Fase 1: Accreditering RTC 1 en 2 
   

1 Aanschrijven initiatieven en betrokken actoren 21 okt. 2013 

2 Deadline 1 voor kenbaar maken initiatief en aanleveren 
plan 

20 dec. 2013 

3 KNSB selecteert op basis van de binnen gekomen 
plannen twee zoekgebieden (de initiatieven die het meest 
ver zijn) waar het accreditatieproces start.  

Na 20 dec. 2013 

4 Werkgroep beoordeelt initiatieven op basis van 
accreditatietoets en komt  tot advies 

Jan.-feb. 2014 

5 Besluitvorming directie KNSB Uiterlijk begin mrt 
2014 

6 Start uitrol Vanaf mrt 2014 

7 RTC 1 en 2 operationeel Vanaf mei-sept. 
2014 

 
  Fase 2: Accreditering RTC 3 en 4 
     

1 Aanschrijven initiatieven (die nog in aanmerking komen 
voor accreditatie) en betrokken actoren 

Apr. 2014 

2 Deadline 2 voor kenbaar maken initiatief en aanleveren 
plan 

1 okt. 2014 

3 KNSB selecteert op basis van de binnen gekomen 
plannen twee zoekgebieden (de initiatieven die het 
meest ver zijn) waar het accreditatieproces start. 

Na 1 okt. 2014 

4 Werkgroep beoordeelt initiatieven op basis van 
accreditatietoets en komt tot advies 

Okt.-dec. 2014 

5 Besluitvorming directie KNSB Begin jan. 2015 

6 Start uitrol  Vanaf jan. 2015 

7 RTC 3 en 4 operationeel Vanaf mei-sept. 
2015 

 
  Fase 3: Accreditering RTC 5  
   

1 Aanschrijven initiatieven (die nog in aanmerking komen 
voor accreditatie) en betrokken actoren 

Apr. 2015 

2 Deadline 3 voor kenbaar maken initiatief en aanleveren 
plan 

1 jul. 2015 

3 Werkgroep beoordeelt initiatieven op basis van 
accreditatietoets en komt  tot advies 

Jul.-sept. 2015 

4 Besluitvorming directie KNSB Begin okt. 2015 

5 Start uitrol  Vanaf okt. 2015 

6 RTC 5  operationeel Vanaf mei-sept. 
2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Seizoen 
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- 
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Seizoen  
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- 
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2015 
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4. Financiën 
 
4.1 Weergave waarde RTC (grove schatting en ideaalbeeld) 
  
Het RTC (de rechtspersoon hierachter) is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
begroting. Het is lastig om een indicatie van de kosten te geven, omdat zij per locatie sterk 
kunnen verschillen. Zo loopt alleen al de prijs van ijshuur per baan sterk uiteen. Daarnaast 
zijn de kosten afhankelijk van welke partnerships worden aangegaan (wat wordt gefacilieerd) 
en in welk ontwikkelstadium het RTC is.  
 
Om toch enigszins een gevoel te krijgen bij de geldstromen, is de onderstaande tabel 
opgesteld. Hierin wordt een zeer ruwe schatting gegeven van de waarde die een RTC per 
discipline in potentie kan vertegenwoordigen binnen het ideaalbeeld (m.b.t. alleen de 
geboden faciliteiten en voorzieningen). Benadrukt dient dus te worden dat een RTC in 
oprichting minder waarde zal vertegenwoordigen. Voorts is het zaak te onderstrepen dat het 
hier niet perse gaat om het kostenoverzicht voor een RTC, maar om de waarde. Het RTC 
kan bijvoorbeeld in een overeenkomst met de gemeente hebben afgesproken dat zij het ijs 
beschikbaar stelt. Dit bedrag vertegenwoordigt een waarde, maar is geen geld dat het RTC 
ook daadwerkelijk moet betalen.  
 

Categorie LB ST ISK KR 

Trainingsaccommodatie 70.000-90.000 70.000-90.000 15.000-20.000 70.000-90.000 

Coach  50.000-80.000 50.000-80.000 50.000-80.000 50.000-80.000 

(Para-)medische 
begeleiding  

25.000-45.000 25.000-45.000 25.000-45.000 25.000-45.000 

Fysieke trainer (en bij 
kunstrijden choreograaf)  

5.000-20.000 5.000-20.000 5.000-20.000 5.000-20.000 

Materialen (kleding, 
autobus, brandstof, 
sportspecifiek) 

20.000-30.000 20.000-30.000 20.000-30.000 20.000-30.000 

Off-ice accommodatie 5.000-15.000 5.000-15.000 5.000-15.000 5.000-15.000 

Stages/overnachtingen 30.000-50.000 30.000-50.000 30.000-50.000 30.000-50.000 

Operationeel manager 10.000-20.000 10.000-20.000 10.000-20.000 10.000-20.000 

Assistent-trainer 15.000-35.000 15.000-35.000 15.000-35.000 15.000-35.000 

Totaal  230.000-385.000 230.000-385.000 175.000-315.000 230.000-385.000 

 
4.2 Financiering: partners  
 
Zoals eerder is aangegeven, vloeit een RTC voort uit een lokaal initiatief. In het verlengde 
hiervan zal de financiering van de RTC’s grotendeels gerealiseerd worden door een 
samenspel van lokale en regionale partijen zoals de provincie, gemeente, 
onderwijsinstellingen (waaronder LOOT-scholen), sponsoren en Olympisch Netwerken. Dit 
kan in de vorm zijn van een financiële bijdrage en/of in het beschikbaar stellen van faciliteiten 
en voorzieningen. Zo vervult het Olympisch Netwerk onder meer een faciliterende rol bij het 
opzetten van voorzieningen en organiseren van bijeenkomsten.  
 
Inzoomend op de haalbaarheid van medewerking door provincies en gemeenten kan het 
volgende worden opgemerkt. In de Sportagenda 2016 richt NOC*NSF de pijlen op het 
stimuleren van regionale talentontwikkeling en het oprichten van regionale trainingscentra. 
Hierbij pleit NOC*NSF voor een belangrijke inbreng van partijen als provincies, gemeenten 
en onderwijsinstellingen. Alhoewel het merendeel van de provincies en gemeenten de 
afgelopen jaren op hun sportbudget heeft moeten bezuinigen, toont een groot aantal aan dat 
zij een belangrijke rol ziet weggelegd in de ondersteuning van talentontwikkeling. Deze 
provincies en gemeenten hebben de ontwikkeling van RTC’s als speerpunt opgenomen in 
hun beleidsplannen en investeren erin. De centra worden vaak gezien als middel om de 
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gemeente of regio te profileren en ambities te realiseren. Wel gaat de keuze meestal uit naar 
het ondersteunen van een kleine groep kernsporten.  
 
4.3 Financiering: KNSB 
 
Op het moment dat het RTC is geaccrediteerd, levert ook de KNSB een financiële bijdrage3. 
In beginsel is de insteek dat dit jaarlijks vijftig procent van de kosten voor de financiering van 
de eindverantwoordelijke coach is per discipline en per RTC. Deze financiering past in het 
licht van de gedachte dat de KNSB de regie heeft op het sporttechnische programma en de 
coach benoemt en (functioneel) aanstuurt. In het geval dat één van de partners graag juist 
de gehele financiering van de coach wil omarmen voor een programma (bijvoorbeeld de 
gemeente via een fulltime combinatiefunctionaris), dan kan de KNSB ervoor kiezen om bij dit 
programma de gelden te labelen aan een ander onderdeel van het RTC.  
 
Verder kan onderstreept worden dat de KNSB ook op andere manieren waarde levert voor 
de RTC’s (zie visie). Zo zorgt het verlenen van de accreditatie ervoor dat het RTC wordt 
gezien als één van de vijf erkende podia voor talentontwikkeling in de schaats- en skatesport 
hetgeen de grootste talenten en een enkele topsenior aantrekt. Hiermee gaat een bepaalde 
uitstraling, maatschappelijke betekenis, economische spin-off en exposure gepaard. Dit 
opent bijvoorbeeld deuren bij andere partijen/potentiele partners. Daarnaast zet de KNSB 
medewerkers in die onder meer kunnen faciliteren bij het vinden van financieringsstromen, 
het beleid en concept rondom de RTC’s doorontwikkelen, sporttechnische expertise en tools 
inbrengen en coaches aansturen. Het gaat hier onder meer om de programmamanagers 
RTC en talentherkenning en - ontwikkeling, beleidsmedewerker topsport, disciplinemanagers 
langebaan, shorttrack, kunstrijden en inline-skaten en medewerker subsidies en publieke 
samenwerking.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Het volgende principe is te allen tijde leidend. De bijdrage van de KNSB valt binnen het budget dat 

ieder seizoen in de begroting van de bond wordt opgenomen voor RTC’s.  
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Bijlage 1: Accreditatietoets RTC’s 
 
De accreditatietoets is een belangrijk onderdeel in het realiseren van RTC’s. Het bestaat uit twee delen: de entreetoets en de set van 
aanvullende voorwaarden (zie procedure rondom accreditering) 4. De initiatiefnemers op een locatie dienen een plan aan te leveren waarin 
concreet tot uiting komt aan welke criteria zij op welke wijze voldoen. Een belangrijk punt om te benadrukken is het volgende. Passend bij een 
co-creatie kan de initiatiefnemer samenwerkingsverbanden realiseren om bepaalde faciliteiten aan te bieden. Zo kan men bijvoorbeeld 
afspraken maken met andere sportaanbieders, Olympisch netwerken en omringende gemeenten voor het gebruik van een atletiekbaan, 
krachtruimte en skeelerbaan.  

 
1. Entreetoets (voor accreditatie ‘RTC in oprichting’)  

 
1. Accommodatie  
1.1 Een 400-meter ijsbaan overdekt of semi-overdekt. Minimaal 4 dagen per week ijs beschikbaar, waarvan minimaal 3 dagen 

per week tussen 07:30-10:30 en/of 16:00-20:00 1,5 uur ijs exclusief voor RTC selectie (baanselectie kan er eventueel bij). 
 

1.2 Een 30x60-meter ijsbaan overdekt. Baanbeveiliging minimaal niveau 2 (conform leidraad baanbeveiliging shorttrack5).  
Dikte kussens min. 30 cm in de bochten, min. 20 cm. op rechte stuk. Hoogte: 120 cm. Totaal: 180 strekkende meters. Per 
programma minimaal 4 dagen per week ijs beschikbaar, waarvan minimaal 3 dagen per week tussen 07:30-10:30 en/of 
16:00-20:00 1,5 uur ijs exclusief voor RTC selectie (baanselectie kan er eventueel bij). 

 

1.3 Een krachtruimte met minimaal 50m2 vrij ruimte voor schaatsspecifieke trainingsvormen en platforms of andere 
mogelijkheden om gewichten te laten vallen. Minimaal 3 halterstangen en 300 kg aan gewichten.  

 

1.4 Een geasfalteerde skeelerbaan (300/400 meter). Voor langebaan/shorttrack in de zomerperiode minimaal 2 dagen per 
week tussen 07:30-10:30 en/of 16:00-20:00 1,5 uur beschikbaar exclusief voor RTC selectie. 

 

1.5 Een atletiekbaan. Minimaal 1 keer per week beschikbaar.  

1.6 Een kleedruimte en sanitaire voorzieningen waaronder toiletten en douches bij de trainingslocatie.   

1.7 Een werkplek voor coaches en staf bij de trainingslocatie.  

1.8 Een ruimte waar sporters kunnen verblijven en rusten tussen verschillende programmaonderdelen bij de trainings- of 
onderwijslocatie. 

 

1.9 Een ruimte om te studeren voor individueel en/of gemeenschappelijk gebruik voorzien van WIFI bij de trainings- of 
onderwijslocatie. 

 

1.10 Een ruimte voor opslag van materiaal bij de trainingslocatie.  

1.11  Een ruimte voor (para-)medische behandelingen bereikbaar binnen 15 minuten vanaf trainingslocatie.  

                                                 
4
 Passend bij de (door)ontwikkeling van RTC’s en voortschrijdende/innovatieve inzichten kan de KNSB in de loop van de tijd criteria veranderen ten gunste 

van de kwaliteit van programma’s voor talenten.  
5
 Zie voor meer informatie: http://knsb.nl/files/2013/09/Leidraad-2013-2014-versie-29-aug-2013-definitief.pdf, bijlage A. 

http://knsb.nl/files/2013/09/Leidraad-2013-2014-versie-29-aug-2013-definitief.pdf
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2. Huisvesting disciplines                                     
2.1 Het RTC biedt minimaal een programma voor de discipline langebaanschaatsen.  

2.2 Het RTC verplicht zich in te spannen om uiterlijk twee jaar na de start programma’s te bieden voor minimaal twee andere 
disciplines (shorttrack, kunstrijden, inline-skaten). Er is realistisch zicht op dat dit kan worden gerealiseerd. 

 

 
3. Onderwijs  
3.1 Een samenwerkingsverband met een lokale LOOT-school teneinde een optimale afstemming te realiseren tussen sport en 

onderwijs voor talenten. 
 

 
4. Begeleidingsstaf  
4.1 Een samenwerkingsverband met gecertificeerde (para)medische begeleiding (fysiotherapeuten, sportarts). De talenten 

kunnen binnen 24 uur terecht voor afspraak of behandeling. 
 

 
5. Materiaal  
5.1 Kleding (discipline specifiek)  

5.2 Een autobus en vervoersregeling naar trainingskampen.  

5.3 Trainingselastieken, loopladder, foamrollen, schaatsplanken, spiegels.  

5.4 Audiovisuele ondersteuning (camera en tv-scherm).  

 
6. Organisatie: structuur en gedrag  
6.1 Er is voor het RTC een rechtspersoon opgericht (bijv. een stichting). De rechtspersoon is de eigenaar van het RTC in 

juridische/financiële zin. In de statuten is verankerd dat één van de doelstellingen is om het beleid van de KNSB uit te 
voeren aangaande talentontwikkeling, ter bevordering van de sport in het betreffende gebied.6  

 

6.2 Het RTC verplicht zich in te spannen om op structurele basis te werken aan het optimaliseren van de verhoudingen met 
enerzijds verenigingen en baanselecties binnen het verzorgingsgebied en anderzijds de topteams/Nationale Selecties. 
Hierbij is een essentieel onderdeel het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen trainers/coaches.  

 

6.3 Het RTC is bereid zich te committeren aan de volgende uitgangspunten: 

 Het RTC committeert zich aan het beleid van de KNSB aangaande talentontwikkeling. 

 Het aangeboden wedstrijd- en trainingsprogramma voldoet aan de eisen uit het meerjarenopleidingplan van de KNSB. 
Als onderdeel hiervan wordt gebruik gemaakt van het door de KNSB aangeboden talentvolgsysteem en daaraan 
gerelateerde instrumenten. 

 

                                                 
6
 De KNSB kan faciliteren bij het opstellen van de statuten.  
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 Er is één sporttechnisch trainer/coach verantwoordelijk voor het wedstrijd- en trainingsprogramma. Deze trainer/coach 
wordt benoemd en aangestuurd door de KNSB. 

 De eindverantwoordelijke trainer/coach maakt jaarlijks een talentanalyse en op basis daarvan een voorstel voor de 
samenstelling van de RTC-selectie. Dit wordt voorgelegd aan de disciplinemanager van de KNSB. T.b.v. de definitieve 
keuze wordt ook goed overleg gevoerd met de huidige coach van een talent. Overigens bestaat de mogelijkheid om 
sporters te laten deelnemen aan het programma die niet voldoen aan het profiel mits dit op een positieve wijze 
bijdraagt aan de programma’s en/of ontwikkeling van de talenten en zij zelf voor de gehele financiering zorgen. 

 De KNSB heeft zeggenschap over de commerciële rechten. Dit laat onverlet dat de rechtspersoon achter het RTC ook 
rechten kan vermarkten. Beide partijen bekijken samen wie welke rechten vermarkt voor welke periode.  

 Alle betrokken actoren bij het RTC stellen zich constructief op en accepteren de dynamiek die de lerende omgeving 
van een RTC met zich meebrengt. Zij zien het RTC als middel om de talentontwikkeling te verbeteren en zijn 
bereidwillig om veranderingen/verbeteringen door te voeren ten gunste van de kwaliteit van de programma’s. 

6.4 Een RTC in oprichting spant zich in om binnen twee jaar te voldoen aan de aanvullende criteria voor een RTC.  

 
7. Financiën  
7.1 Het RTC heeft een strategisch plan met een bijbehorend realistische meerjarenraming voor een periode van minimaal vier 

jaar.   
 

 
8. Overige  of nvt 
8.1 Indien inline-skaten is gekozen: een geasfalteerde skeelerbaan (300/400 meter) die minimaal 5 dagen per week 

beschikbaar is waarvan minimaal 3 dagen per week tussen 07:30-10:30 en 16:00-20:00 1,5 uur beschikbaar exclusief 
voor RTC selectie. 

 

8.2 Indien kunstrijden is gekozen: een balletzaal.  

8.3 Indien kunstrijden is gekozen: een jump harness of mogelijkheid om deze te installeren.  

8.4 Indien kunstrijden is gekozen: choreograaf  

 
2. Aanvullende criteria (samen met criteria entreetoets voor accreditatie ‘RTC’) 

 
1. Accommodatie  
1.12 Op de 400-meter ijsbaan (semi-) overdekt minimaal 5 dagen per week ijs beschikbaar waarvan minimaal 3 dagen per 

week tussen 07:30-10:30 of 16:00-20:00 1,5 uur ijs beschikbaar exclusief voor RTC selectie (baanselectie kan er 
eventueel bij).  

 

1.13 Op de 30x60-meter ijsbaan per programma minimaal 5 dagen per week ijs beschikbaar waarvan minimaal 3 dagen per 
week tussen 07:30-10:30 en 16:00-20:00 1,5 uur ijs beschikbaar exclusief voor RTC selectie (baanselectie kan er 
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eventueel bij). 

 
2. Disciplines  
2.3 Het RTC biedt minimaal voor drie disciplines programma’s (langebaan, shorttrack, kunstrijden, inline-skaten).  

 
3. Onderwijs  
3.2 Het RTC exploreert mogelijkheden tot samenwerking met MBO, HBO en WO onderwijsinstellingen met de intentie om 

kansen op samenwerking te benutten. 
 

 
4. Begeleidingsstaf  
4.2 Sociaal-maatschappelijke/mentale begeleiding (consult basis)  

4.3 Een erkende fysieke trainer, beschikbaar voor alle disciplines (minimaal 0,25 FTE)  

4.4 Een professioneel operationeel manager (minimaal 0,25 FTE)  

4.5 Erkende voedingsdeskundigen zijn verbonden aan het RTC (consultbasis)  

4.7 Een assistent-trainer  

 
8. Overige: pré’s (niet verplicht, wel een voordeel)  of nvt 
8.5 Een piste (200 meter) voor inline-skaten.  

8.6 Er zijn huisvestingsmogelijkheden zodat voldaan kan worden aan de behoefte van talenten om dichterbij het 
trainingsprogramma te kunnen wonen. 
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