NOC*NSF-status
NOC*NSF kent zes statussen: A, B, high potential (HP), internationaal talent (IT), nationaal talent
(NT) en Belofte. Om in aanmerking te komen voor een van deze statussen, dient een atleet aan
bepaalde criteria (talentprofielen) te voldoen.
A-, B- of HP-status
Om in aanmerking te komen voor een A-, of B-status dient een atleet een top 8 (A-status) of top
16 (B-status) resultaat te behalen. Voor de aangepaste sporten (aangepast alpineskiën) is dit
vastgesteld op Top 4 (A-status) en Top 8 (B-status). Dit resultaat moet behaald zijn in een
wedstrijd op het allerhoogste niveau (World Cup, wereldkampioenschappen of vergelijkbaar)
binnen zijn of haar discipline. Een atleet kan worden voorgedragen voor HP-status indien een atleet
aantoonbaar zeer dicht tegen de wereldtop aanzit én een realistische kans heeft om binnen een
aantal jaar bij de top 3 van de wereld te behoren binnen zijn of haar discipline.
IT-, NT-, of Belofte-status
De talentprofielen voor IT-, NT-, of Belofte-status zijn, op basis van de door NOC*NSF opgestelde
criteria, door de NSkiV verder uitgewerkt. NOC*NSF is uiteindelijk de partij die deze profielen moet
goedkeuren. Voor een NOC*NSF-status dient een atleet zowel aan het leeftijdsprofiel,
prestatieprofiel als aan alle programmaprofielen te voldoen. De NSkiV draagt haar atleten en de
bijbehorende statussen voor aan NOC*NSF. Eenmaal per jaar (1 juli) wordt de lijst naar NOC*NSF
verstuurd en worden de atleten over hun status geïnformeerd. De talentprofielen en de statussen
hebben de geldigheidsuur van één jaar. De talentprofielen en de lijst met atleten kun je hieronder
downloaden.
Olympisch netwerk
In Nederland zijn 13 Olympische Netwerken. Deze netwerken werken samen met regionale
organisaties en ondersteunen talentvolle atleten in hun sportbeoefening. Atleten die een NOC*NSF
status hebben, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van een Olympisch Netwerk. Dit
is afhankelijk van de status en verschilt per netwerk. Ook de ondersteuning die wordt aangeboden,
is per netwerk verschillend. Meer informatie over de Olympische netwerken lees je op de website
van NOC*NSF.
Topsport Talentschool
Atleten met een NOC*NSF-status komen automatisch in aanmerking voor LOOT faciliteiten
(Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) op één van de daarvoor geaccrediteerde scholen. Deze
faciliteiten bieden atleten extra mogelijkheden tot het combineren van topsport en onderwijs. Dit is
mogelijk vanaf klas 1 in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over Topsport Talentscholen
vind je op www.stichtingloot.nl. Overigens zijn er genoeg voorbeelden van scholen zonder deze
faciliteiten waarbij goed wordt meegewerkt in het realiseren van een goede afstemming tussen
topsport en school. Neem hiervoor contact op met je eigen school/studiebegeleider.

