
CURSUS 
LEIDER SPORTIEVE 

RECREATIE

DEELNEMERSPARTICIPATIE
In onze aanpak staat deelnemersparticipatie altijd voorop. 

Uit ervaring weten we dat bij trajecten waarbij sport als 

middel wordt gebruikt, kwetsbare mensen dan het snelste 

leren. Daarom creëren we mogelijkheden waarin deelnemers 

zichzelf kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door deelnemers

zelf voor de groep te laten staan.

0VER DE CURSUS
In de cursus Leider Sportieve Recreatie leren deelnemers op 

een laagdrempelige manier sport en spel aan te bieden.  

De opleiding bestaat voor een groot gedeelte uit het op-

doen van praktijkervaring, maar bevat ook het opdoen van 

praktijkkennis. Zo lopen cursisten naast het cursusaanbod ook 

stage bij lokale praktijkpartners. Met het Europees erkende 

diploma Leider Sportieve Recreatie kunnen deelnemers in de 

sportieve recreatie vele kanten op.

SPORT EN SPEL OP 
EEN LAAGDREMPELIGE 
MANIER AANBIEDEN

50 UREN 8-25 DEELNEMERS



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
Wat de cursus inhoudt De cursus bestaat uit twee 

verschillende niveaus:

• LSR-2 Assistent recreatiesportleider (geen vooropleiding 

vereist en bestemd voor iedereen vanaf 16 jaar);

• LSR-3 Zelfstandig recreatiesportleider (vooropleiding 

minimaal VMBO en bestemd voor deelnemers vanaf 18 jaar).

• Deelnemers kunnen instromen op elk geschikt niveau. Bij de 

LSR-3 worden meer les- en stageuren aangeboden. 

Daarnaast moeten cursisten bij deze opleiding ook zelfstandig 

een toernooi organiseren.

Een LSR-opleiding is gericht op het aanreiken van kennis en 

vaardigheden. Zo kunnen deelnemers op een verantwoorde, 

eigentijdse en stimulerende wijze leidinggeven aan groepen 

en individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren, 

volwassenen en senioren). In de opleiding staan talrijke 

pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden 

centraal. Er worden thema’s behandeld als: verantwoord 

leidinggeven, sport- en spelrepertoire, het variëren en 

uitbouwen van spellen, materialenkennis, organisatie van 

activiteiten en evenementen en het voorkomen van blessures 

en ongevallen (EHBSO). Deelnemers zijn aan het eind van de 

opleiding in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de 

diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te 

organiseren.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De LSR bestaat uit ongeveer 50 contacturen afhankelijke van 

de doelgroep. Kosten voor een volledige cursus liggen tussen 

de €15.000 en €25.000. Een cursus kan bestaan uit 8-25 

deelnemers. Zo blijven bij deelname door meerdere mensen 

de kosten per deelnemer laag.

VOOR WIE?
De cursus is een praktijkgerichte kennisverrijking voor 

iedereen die recreatief en laagdrempelig met sport en spel 

aan de slag wil.


