Beste gebruikers van het TalentVolgSysteem,
Wij zijn zeer verheugd jullie te kunnen mededelen dat jullie met het TalentVolgSysteem, afgekort TVS,
gaan werken! Het TVS is een digitaal logboek waarbij vooral de sporter wordt uitgedaagd regelmatig
na te denken over zijn/haar ontwikkeling als sporter. Ook de technische staf en met name de trainers
en jullie aanspreekpunten zullen toegang tot het systeem hebben en kunnen lezen hoe jij als sporter
reflecteert. De betrokken trainers en/of zelfs fysiotherapeuten kunnen hun feedback en bevindingen
kwijt. Alles met de gedachte jou als sporter te helpen een betere sporter te worden. De informatie van
sporters onderling in het TVS kan niet worden uitgewisseld. Wij hebben als leverancier van het TVS
de overtuiging dat het noodzakelijk is voor spelers die aan de weg willen timmeren om met regelmaat
stil te staan bij hun eigen ontwikkeling. Uiteindelijk hopen we dat deze wijze van opleiden ook bijdraagt
aan een grotere zelfredzaamheid van de speler. De bijlage “de Messi’s van morgen” past erg in onze
visie. Met het TVS zien wij de volgende voordelen:
• De sporter raakt meer betrokken en bewust bij zijn/haar eigen leerproces
• Ook de betrokken trainer(s) raken extra betrokken en worden uitgedaagd de ontwikkeling
goed te volgen en via het systeem extra energie dmv feedback in de sporter te steken
• Tevens geeft het de technische staf een beter inzicht in de sporter en is het makkelijker de
zaken op elkaar afstemmen en werkt het zodoende nauwkeuriger werken in de hand
• Alle informatie mbt de ontwikkeling van de sporter verzamelt zich op 1 plaats en is een
professionele manier van werken
• het TVS kan veel voordelen bij wedstrijdbegeleiding geven door het vastleggen van
statistieken en informatie over de wedstrijden
Bij het succesvolle gebruik van het TVS is er 1 grote MAAR…. Zowel de sporter als de trainer
committeert zich met het TVS te werken. Doet één van beide partijen het niet dan werkt het niet. Het
initiatief ligt echter bij de sporter; de technische leiding geeft aan wat ze van de sporter verwachten tav
het TVS.
Eigenlijk draait het vooral om 2 vragen in het systeem, namelijk;
• Hoe ging het?
• Hoe ga ik verder?
Dit tav trainingen, wedstrijden en ontwikkelingen binnen de uitvoering van jou als sporter. Maar ook
staan er nog vele aanvullende onderdelen in het TVS. Je kunt je blessures documenteren, de scores
van de fysieke testen terug vinden, je eigen filmpjes plaatsen. Kortom: er is veel mogelijk, maar ga
eerst maar eens rustig een beetje in het systeem kijken.
Sporters aan de slag…
o.a. de volgende onderwerpen komen in dit document aan de orde:
• Uitleg hoe je kunt inloggen. Gebruik jouw emailadres of het emailadres van je ouders
waarmee je bekend bent in het TVS om je account gegevens op te halen; via link log in en/of
password vergeten, vervolgens is het handig onmiddellijk via de link password wijzigen je
password te wijzigen. Mocht je ooit eens je inloggegevens kwijtraken dan kun je deze op
dezelfde manier weer opvragen
• Als je ingelogd bent kom je bij het hoofdmenu/dashboard terecht. Vul hier je NAW gegevens
in. Als je het leuk vindt kun je een mooie actiefoto uploaden!
• Ga naar Sport(ieve) activiteiten en vul je weekprogramma in zodat we kunnen zien wanneer,
hoeveel en bij wie je traint (vermeld svp even de naam van de trainer bij wie je op die dag
traint)
• Vul je POP (= Persoonlijk Ontwikkel Plan oftewel persoonlijke doelen voor dit seizoen) in.
Wellicht heb je deze al ergens digitaal > bijv in een mail of Word-bestand. Dan is het gewoon
een kwestie van plakken/knippen. Jouw trainer kan ook reageren op jouw doelen. En ook de
andere betrokkenen kunnen dus zien waaraan je wilt werken
Belangrijk: bevestig alle gegevens die je verwerkt met het groene vinkje √ onderaan het document.
Vervolgens kun je er bij een aantal onderwerpen voor kiezen jouw trainer(s) een notificatie te sturen
per mail zodat hij/zij weet dat je in het TVS hebt gewerkt.
Ga vooral zelf het boel TVS verkennen!!

De website is te benaderen via: www.talentvolgsysteem.nl
De tvs code is: nhv

(denk eraan hoofd/kleine letter gevoelig)

Via de links (Login en/of Password vergeten en Password wijzigen) zie onderaan het plaatje
kun je je login en password gegevens opvragen en wijzigen.
Hiervoor gebruik je het e-mailadres waarmee je dit document ontvangen hebt en bekend bent in
het TVS systeem.

Actie 1) Talentgegevens aanpassen / up to date houden
In het DashBoard (DB) het knopje
Dan het knopje
Alle gegevens invullen. Denk vooral ook aan je functie/spelerspositie in het veld, dus keeper of
speler

Actie 2) Sportieve activiteiten toevoegen.

Via het verkorte menu kiezen voor de knop Sportieve activiteiten
• De Sportieve activiteiten kun je invoeren en daarna bijhouden indien er veranderingen zijn:
Hierbij krijg je in één keer 5 mogelijkheden in te vullen.
Je kunt meerdere activiteiten op 1 dag hebben.
Alles langer dan een half uur; stel je voor dat je 35 minuten fietst naar school en van school
naar huis dan zijn dit 2 activiteiten met ieder zijn eigen tijdstippen per dag.
Training club, lichamelijk arbeid als bijbaan etc.
Na het opslaan kun je opnieuw toevoegen en krijg je 5 nieuwe mogelijkheden etc etc
Uiteindelijk geeft dit een goed weekoverzicht van je totale belasting.

Actie 3) Blessures
3.1 Blessures toevoegen en/of het verloop er van
Alle blessures uit het verleden toevoegen en uiteraard de nieuwe (hopelijk geen)
Kies in het verkorte menu voor Blessure, -verloop
De rest wijst zich vanzelf

Actie 4) Verkorte Menu

Het verkorte Menu is na het inloggen het enige dat zichtbaar is op de Mobiele
apparaten.
Je kunt op de Mobiele apparaten inloggen via het menu WEBVERSIE; krijg je
alle menu’s te zien.

4.1 Afmelden van een training
De trainers hebben de training en ingebracht in het TVS.
Klik op de tekst waarna je in het menu komt om je af te melden met de reden.
Sla op door te klikken op wijzig trainignsbezoek.

4.2 Subjective Perception
In overleg met de trainersstaf vul je Subjective Perception in. (bijv. 1x per week)

4.3 Trainingslogboek
In overleg met de trainsersstaf vul je het trainingslogboek in,
Per keer krijg je 3 regels te zien. Je kun dus bij 1 trainign meerdere regels invullen.
Niet alle velden zijn verplicht zoals hartslag en opmerkingen. Opmerkingen bij je logboekitem
is wel aan te raden. Zie voorbeeld hieronder

Bij de trainingen volgen de instructies voor de andere onderdelen.
Hierna volgt de Bijlage geschreven door Tynke Toering
De Messi’s van morgen weten goed wat ze wel en niet kunnen!!

