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Cursus Leider Sportieve RecreatieMet het diploma LSR niveau 2 of 
niveau 3 in uw bezit kunt u binnen de 
sportieve recreatie alle kanten op.

RECREATORS SPORTTEAM
www.recreators.nl

EIGHT 
www.eight-trainingen.nl 

SPORTIP 
www.sportip.nl 

Offerte op maat
De kosten van een LSR cursus zijn  
mede afhankelijk van de wensen van  
de opdrachtgever. Het minimum aantal 
deel nemers voor een LSR niveau 2 is  
15 personen.

Samenwerking van  
drie organisaties 
Samenwerking tussen Recreators  
sportteam, EighT en SPORTIP. De drie 
bedrijven werken samen in de ont-
wikkeling van de cursussen, verbeteren 
van de kwaliteit en vullen elkaar aan 
met speci fieke kennis. Door deze samen-
werking zijn de klanten en cursisten 
 verzekerd van een cursus met een goede 
kwaliteit en de mogelijkheid om  
in te kunnen spelen op alle wensen.  
Hierdoor kunnen we de cursus LSR in  
heel Nederland aanbieden.

Opleidingen, Trainingen & Coaching

De cursus wordt aangeboden door  
Recreators, EighT en Sportip.

Interesse 
Voor meer informatie kunt u geheel  
vrijblijvend contact opnemen met één  
van de organisaties:

Recreators Sportteam    
www.recreators.nl

EighT – Opleidingen, Trainingen & Coaching 
www.eight-trainingen.nl

SPORTIP     
www.sportip.nl



 

Voor het personeel van de basisschool, 
leiding binnen de buitenschoolse of  
naschoolse opvang, kinderdagverblijven 
is het een vermeerdering van kennis op  
het gebied van animatie, spelen en 
spelletjes. Er wordt steeds vaker een 
beroep gedaan op bevoegde Leiders 
Sportieve Recreatie. Deze cursus biedt 
vele samenwerkingsmogelijkheden.  
Tevens geeft de cursus een bevoegdheid 
om les te mogen geven op het gebied van 
sport en spel.

Compleet pakket 
Wij bieden organisaties een compleet 
pakket beginnende bij de introductie-  
of informatiebijeenkomst tot en met  
de Proeve van Bekwaamheid (examen) 
en daar waar nodig de nazorg. In overleg 
met de opdrachtgever worden de cursus-
data bepaald en de cursusaccommodatie. 

De cursisten worden begeleid bij het  
uitvoeren van de Beroeps Praktijk vorm-
ing (stage). De opdrachtgever zorgt voor 
de cursisten, promotie en de cursus  
acco mmodatie. 

Wij werken nauw samen met de 
stichting NSA die de cursus LSR  
landelijk coördineert.

Werkend vanuit het basisstramien  
van de cursus LSR kunnen we de inhoud  
aanpassen aan de wensen van de 
opdrachtgevers en mogelijkheden van 
de cursisten. Dit kan bv. betekenen een 
sportieve inhoud gericht op een bepaal-
de tak van sport, specifieke doelgroep of 
extra lessen voor EHBSO en of organisatie 
van evenementen. Door deze accenten 
te leggen sluit de cursus LSR, die wij 
organiseren, aan op het werkveld waarin 
men actief is. 

Vele organisaties en instanties bieden 
sportieve activiteiten aan voor zowel  
kinderen, volwassenen en ouderen.  
Gediplomeerde leiding is noodzakelijk.

De cursus tot Leider Sportieve  
Recreatie (LSR) is een breed inzetbaar 
instrument om voor organisaties leiding 
op te leiden, die instaat zijn les- en lei-
ding te geven aan een scala van sportieve 
recreatieve activiteiten. 

Vele organisaties gebruiken sport en  
spel om hun deelnemers actief bezig 
 te houden. De cursus LSR biedt 
(aankomend) kader een unieke cursus 
om de benodigde vaardigheden om te 
kunnen les- en leiding geven te leren. 

Binnen de cursus leren de cursisten 
zich bewust te worden van hun eigen 
kwaliteiten en mogelijkheden. Door de 
praktijkgerichte cursus sluit deze goed 
aan bij de verschillende werk velden, 
bv. streetcoaches in de wijk, club- en 
buurthuis, scouting, onderwijs, etcetera. 
De opgeleide cursisten fungeren vaak als 
rolmodel in hun omgeving.

Over de cursus
De cursus tot Leider Sportieve Recreatie  
is een cursus vanuit de praktijk. Het daad-
werkelijk actief zijn in de zaal of op het 
veld vormt de kern van de cursus.  
De theorie wordt in de praktijk zichtbaar 
gemaakt. Er wordt vooral veel aandacht 
besteed aan de vaardigheid van de cursist 
om te leren les- en leiding te geven. 

Doordat er veel in de praktijk wordt 
geoefend, verzamelen de cursisten tevens 
de nodige oefenstof. De cursisten leren 
samen te spelen en mede hierdoor leren 
zij met elkaar om te gaan. M.a.w. de aan-
dacht voor de sociale vaardigheden is een 
onderdeel van de cursus.

Met het diploma kan de cursist binnen  
de sportieve recreatie alle kanten op.  
Denk naast sportverenigingen aan 
welzijns   werk, club- en buurthuiswerk, 
sporthalbeheer, jeugdvakantiewerk,  
speeltuinwerk, scouting, campings,  
recreatiebedrijven, evenementen-               
orga nisaties, outdoorbedrij ven en het  
gevangeniswezen. 


