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Ontbijtsessie HAS 
 
‘Klant- en marktgericht 
scholen, een kunst apart’.  

29 augustus 2013 

07.15 – 07.30 uur     Inloop  
 
07.30 – 07.35 uur  Opening en aanvang ontbijt 
    Pleun Lok (voorzitter BSNC)  
 
07.35 – 07.50 uur  Trends in de wereld van Sportveldenbeheer en Management  
    ing. P. Scheer, Senior adviseur Plant, HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 
 
07.50 – 08.05 uur  Innovaties in het groen  
    ir. J.A.M. den Besten, lector nieuwe teeltsystemen, HAS Hogeschool 
 
08.05– 08.20 uur    De bodem als studieobject 
    Maurice Evers, Directeur Dutch Outdoor Concepts  
 
08.20 – 08.35 uur    Kennisoverdracht, hoe doen we dat nu? 
    ing. J.C.M. Groen, HAS docent,en cursusleider leerlijn sport en golf, HAS     
    Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen  
 
08.35 – 09.35 uur     Discussie onder leiding van Marcel Sturkenboom 
      Welke ontwikkelingen zien we in de markt en wordt de markt voldoende van 
    kennis, onderzoek en specifieke expertise voorzien ? 
      Sluit de opleidingsportfolio en de methodiek nog aan bij de zich snel   
    ontwikkelende praktijk en veranderende regelgeving? Vraagt het werk om een 
    modulaire of meer digitale aanpak of is er behoefte aan themabijeenkomsten 
    en/of een meer digitale aanpak? 
      Welke rol zou de BSNC in samenwerking met IPC, HAS en WUR moeten spelen?  
 
09.35 – 09.50  uur  Conclusies en aanbevelingen   
 
09.50 – 10.00  uur  Afsluiting 

29 augustus 2013 
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29 augustus 2013   - Peter Scheer 



















4-9-2013 

3 







 ó



•

•

•

•

•

•



4-9-2013 

4 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

http://youtu.be/BU_MpnmdqC8
http://youtu.be/BU_MpnmdqC8
http://youtu.be/BU_MpnmdqC8
http://youtu.be/BU_MpnmdqC8
http://youtu.be/BU_MpnmdqC8
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Ontbijtsessie HAS 2013 

 “De bodem als studieobject! ” 

ir. Maurice Evers 

Dutch Outdoor Concepts BV 
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4-9-2013 Nr.27 

Even voorstellen! 

kennis- 

ontwikkeling 

kwaliteit-

beoordeling + 

advies 

kennis- 

overdracht  

+ service 

4-9-2013 Nr.28 

Hoofdgreenkeeper en field- 

manager worden relatiemanager 

Bemesten =  

“Black Box” denken 

 ? 

Planten voeden = “Finger 

Spitzen Gefühl” 

(product - plant vs product – bodem – plant) 
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Heden  Toekomst  

Toekomst noopt tot werken  

op het scherp van de snede! 

4-9-2013 Nr.30 

Problemen en oorzaken  

 Problemen: 

   - lage grasbezetting/slechte groei 

   - veel straatgras 

   - losliggende zode 

   - wateroverlast bij neerslag 

   - hardheid bij droogte 

 

 Oorzaken top 5 (bodemfysisch): 

   1) (ca. 60%) slechte gelijkmatigheidscoëfficiënt D60/D10 (> 6)       

   2) (ca. 45%) te fijn zand M50 (< 200 µm)  

   3) (ca. 40%) te veel leem ( > 10%) 

   4) (ca. 30%) te veel organische stof  (> 4%) 

   5) (ca. 8%) te veel lutum (> 4%) 
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Naar duurzaamheid en kwaliteit  

via verdieping  

 Niveau verhogen 

 Probleemgericht onderwijs (PGO) – casus 

 Niet iedereen haalt de eindstreep 

 Waardering voor diegene die het halen 

 Actualisering van kennis na diplomering + waardering 

29 augustus 2013 

sport 

en       golf 
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29 augustus 2013 

terreinmeester  greenkeeper 

 assistent 

beheerder 

sportvelden 

ass. en hoofd 

 greenkeeper 

     onderzoek&advies - management 
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begeleidings- en 

vakexamencommissies 

Has hogeschool 

IPC groene ruimte 
  BSNC 

NGF 

NVG 

NGA 
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29 augustus 2013 

theorie  

praktijk 

thema dagen 
  

    modulen 

29 augustus 2013 

  

- van functie naar taak 

- van opleiding naar training 

- van contact naar consult 

- van werkgever naar individu 

- van bijscholing naar  

       MBO en HBO opleiding 


