
Pilot 
HandbalSchool Brabant

IVO-Deurne 



Inhoudsopgave

• Wat is de HandbalSchool? 
• Wat doet de HandbalSchool?
• Hoe zit het met andere sportklassen/initiatieven?

• Wat is IVO-Deurne?

• Wat houdt de pilot in?
• Concreet: en wat nu?



Even voorstellen?

• Wie is wie?



HandbalSchool Brabant

Onze missie: 
Het bevorderen van (top)handbal binnen het NHV in 

het bijzonder Brabant en Zeeland door 
talentontwikkeling. 

Dit door het aanbieden van een opleidingsprogramma 
bestaande uit trainingen en aanvullende activiteiten aan 
talentvolle jeugdspelers en -speelsters. Waarbij wij talenten in de 
top- en wedstrijdsport verder willen ontwikkelen.

Een onafhankelijke partij voor en samen met ALLE verenigingen! 



Onze doelen

• Aanbieden van trainingen (en wedstrijden) aan talenten

• Begeleiden van talenten in hun persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling.

• Ondersteunen van handbalverenigingen in Brabant door 
clinics, bijscholingen en opleidingen voor (jeugd)trainers.

• Opleiding van (jeugd)scheidsrechters in combinatie met 
oefenwedstrijden, trainingen en spelregelsessies.



De weg van het talent

Vijf pijlers: Techniek, Tactiek, Fysiek Mentaal, Sociaal



Selectiecriteria

Uitgangspunten: 
• Groepen moeten op niveau kunnen trainen
• Talenten centraal
• Groepsgrootte: 20-25 deelnemers
• Doorstroming gebeurt op geboortejaar / talent

• Technisch, tactisch, fysiek, mentaal, sociaal



Kosten

Kosten Spelers :
210 € pp. (exclusief activiteiten)
Periode: September – Mei
Ca. 26 reguliere trainingen

Extra bijdrage voor trainingsstages, deelname aan
toernooien e.d.



Samenstelling bestuur

Voorzitter: Bart Erich 
Penningmeester:  Dennis van Broekhoven
Secretaris: Gerrie Couwenberg
Algemene zaken / PR: vacature

Verantwoordelijke meisjes: Hans de Rooij
Verantwoordelijke jongens: Sven Hemmes



Begeleiding

• Medisch: Fysiotherapeuten
samenwerking met Monne (Breda)

• Mentaal: Sportpsycholoog
samenwerking met jouwpsychologischvoordeel
samenwerking met toegepaste psychologie Fontys 

• Fysiek: Krachttraining

• Toekomst: Voeding en studiebegeleiding



Samenwerking voor fysiotherapie 
& performancescan



Jitze Jouwsma

Samenwerking voor mentale begeleiding

• Training, Coaching en Advies 
• Motivatie, Sport en Prestatie



Samenwerkingen



Samenwerking ‘t Rijks

• ‘t Rijks – Bergen op Zoom
Sportklas

• Training voor schooltijd
• LOOT-School



IVO-Deurne



IVO-Deurne
4 deelscholen namelijk; 
• Peellandcollege (Havo/Vwo)
• Alfrinkcollege (Mavo)
• Hub van Doornecollege (Vmbo)
• De Sprong (Praktijkschool)



Locatie



Missie en visie gericht op samenwerking

• Aandacht voor het individu 
• Gezonde en veilige school 
• Talentontwikkeling 



Topsportvriendelijke school 

• (Studie)begeleiding door een persoonlijke (top)sportcoördinator  

• Wat voorbeelden van de praktijk; 
• Een lesrooster op maat 
• Later in de les vanwege ochtendtraining
• Eerder moeten gaan vanwege middag- of avondtraining
• Inhalen/ het maken van toetsen
• Wedstrijden/ toernooien/ trainingsstages 



Pilot Ivo-Deurne



Nationaal Sportakkoord

• Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de 
sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een 
Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel 
mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn 
zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang 
willen boeken. 

• Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, 
sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op 
lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. 

• In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over 
hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen 
binnen hun gemeenten willen bereiken. Talentontwikkeling zou daar 
onder kunnen vallen. 

• Het lokaal Sportakkoord staat morgen op de agenda van de 
projectgroep Leef.



De pilot

• Tijd? 
Trainen voor schooltijd: 7:30 – 9:00 op woensdagochtend

• Waar? 
Sportzaal Ivo-Deurne

• Welke doelgroep? 
Basisschool groep 8 t/m laatste jaar VO  (11 t/m 18)

• Training en trainingsinhoud?
Gediplomeerde trainers aangesteld door HandbalSchool Brabant in 
nauwe samenwerking en overleg met de samenwerkingspartners.

• Trainingsinhoud?
Afgestemd op trainingsprogramma bij HandbalSchool Brabant

• Verwachtingen? 
- mogelijk aansluiten bij HandbalSchool Brabant (Tilburg)
- bij voorkeur ook leerling bij Ivo-Deurne



De pilot – voorziene rollen

• Ivo-Deurne: Zaal wordt gesponsord door IVO-Deurne

• HandbalSchool Brabant: Financiering en administratie

• Piet Zegers: Coördinatie en lokale begeleiding

• Gezamenlijk: Zoeken naar trainers, afstemming



De pilot - financieel

• Zaal wordt gesponsord door IVO-Deurne

• Trainers worden aangesteld en vergoed door HandbalSchool Brabant 
(HS Brabant draagt financiële risico’s)

• Eigen bijdrage (bedoelt voor de trainer):
€ 100,- voor 1 seizoen 

• Voorwaarden om te starten: 
- tenminste 10 deelnemers
- tenminste 1 trainer



De pilot - De toekomst

• Uitbreiding in trainingsuren
• Toevoeging fysiek: 

kracht en conditie



Overig

• Alle faciliteiten van HandbalSchool
Brabant kunnen gebruikt worden.



Hoe verder?

• Daadwerkelijke inschrijving tot en met 
september 
(parallel aan inschrijvingen met 
HandbalSchool Brabant)

• Doel: start in oktober

• Inschrijving via website HandbalSchool
Brabant 



Vragen
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