
CURSUS 
COACHING LICHT  

VERSTANDELIJK 
GEHANDICAPTEN

WAT IS EEN LICHT  
VERSTANDELIJKE BEPERKING?
Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1 miljoen 

mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen 

met een licht verstandelijke beperking hebben aanzienlijke 

achterstand in hun geheugen en sociale vaardigheden. Dit uit 

zich vaak in probleemgedrag bij deze groep en onbegrip bij 

zowel de LVB’er als de mensen om hen heen.

DE BEGELEIDING VAN IEMAND MET LVB
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben extra 

begeleiding nodig bij het sporten. Mentale begeleiding kan 

bijvoorbeeld nodig zijn bij het kiezen van een (sport)activiteit 

of om hen te stimuleren door te blijven gaan, ook als het even 

tegen zit. De begeleiding van deze doelgroep is dus cruciaal. 

Maar hoe pak je dit nou aan als coach?

VIND AANSLUITING 
BIJ DE LEEFWERELD 
VAN MENSEN MET EEN 
LICHT VERSTANDELIJKE 
BEPERKING

1 DAG € 500 excl. BTW



Neem voor vragen en een  
prijsindicatie contact op met  
de Life Goals Academie.

CONTACT
Life Goals Academie
Dico de Jager

06 10 44 33 91
dico.dejager@stichtinglifegoals.nl

www.stichtinglifegoals.nl

OVER STICHTING LIFE GOALS NEDERLAND 
Al meer dan 10 jaar organiseren wij sport-als-middel-programma’s 
voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. Wij 
ontwikkelden de afgelopen jaren een bewezen sportmethodiek die 
momenteel wordt uitgevoerd in 30 gemeenten. Stichting Life Goals 
Nederland is vaste beneficiënt van de VriendenLoterij en werkt nauw 
samen met de landelijke overheid.

7.9 GEMIDDELDE 
BEOORDELING 
DEELNEMERS

WAT DE CURSUS INHOUDT
In deze cursus leer jij LVB signaleren, hoe je hier mee om kunt 

gaan en hoe je jouw training op een goede manier aanpast 

zodat het aansluit bij de leefwereld van mensen met een licht

verstandelijke beperking. We hanteren daarin de volgende 

modules:

• LVB wat is het eigenlijk?

• Signalering van LVB-problematiek

• Omgang met LVB-problematiek

• LVB in een groep

PRAKTISCHE INFORMATIE
De cursus bestaat uit een gehele dag. De kosten van de 

cursus bedragen eenmalig € 500,- (exclusief BTW) per 

cursist. Dit is inclusief lesmateriaal en de certificering. Het is 

ook mogelijk de cursus in company te volgen.

VOOR WIE?
Deze cursus is voor iedere (sport)professional en vrijwilliger 

die tijdens zijn of haar sportactiviteiten te maken heeft met 

LVB gerelateerd gedragsproblematiek.


