
Expert Natuurgras

Onderzoek, beheer, onderhoud en verbetering

OPLEIDING



De mooie cursus Expert Natuurgras heeft mij erg 
geholpen bij het verrijken én verdiepen van mijn 
kennis over sportvelden. Echt een aanrader! 

Rik van de Burgt
Gebiedsregisseur bij gemeente Uden

“

”

Cursus vitaliteit en kwaliteit van de grasmat
• Grasmat: de gewenste grasmat, aanleg en onderhoud.

• Groeiplaats: beheer en verbetering. 

Cursus toegepast onderzoek op de grasmat
Monitoring en onderzoek: veldonderzoek, laboratoriumon-

derzoek, vertaalslag naar renovatie, beheer en onderhoud.

• Advies en rapportage: alles over verslaglegging.  

Na het volgen van de cursus vitaliteit en kwaliteit van de 

grasmat en de cursus onderzoek en advies, word je in de 

Expert Natuurgras

Inhoud
Deze praktijkgerichte opleiding is verdeeld in 2 cursussen die je ook los kunt volgen.

Het gras hoeft niet altijd groener te zijn bij de buren, maar dan heb je wél vakkennis nodig. Voor een 

goede aanleg en effectief onderhoud van sportvelden/golfbanen moet je fundamentele kennis over 

grond, water en gras hebben. De opleiding Expert Natuurgras leert je hoe je kwaliteit kunt monitoren 

zodat je bij problemen de juiste maatregelen treft.



gelegenheid gesteld jouw kennis te verzilveren met het diplo-

ma Expert Natuurgras. Hiervoor neem je deel aan het afstu-

deertraject bestaande uit:

• Vaardigheidstraining

• Toets

• Eindopdracht met intensieve begeleiding

Voor wie?
Beheerders van sportvelden en hoofdgreenkeepers met de 

ambitie zich te professionaliseren op hbo-niveau.

Duur
In totaal 8 bijeenkomsten, steeds 1 dag per week van 13.30 tot 

20.30 uur en eventuele deelname aan het afstudeertraject.

Korting
Wanneer je lid bent van de BSNC ontvang je 5% korting op de 

cursusprijs. Vraag hiervoor naar de voorwaarden. 

 

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met: 

Samengevat
Aanvangsdatum
Voor de actuele startdata, cursusprijs en 

locatie kun je terecht op onze website 

has.nl  
 

Duur
4 maanden

9 contactdagen 

Lestijden: 13.30 - 20.30 uur.
  Certificering 
Bij succesvol afronden van de oplei-

ding ontvang je het diploma Expert 

Natuurgras. Dit diploma wordt erkend 

door de Brancheverenigingen Sport en 

Cultuurtechniek (BSNC), Nederlandse 

Greenkeepers Associatie (NGA), de 

Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de 

Nederlandse Vereniging voor Golfacco-

modaties (NVG).

Toelatingseisen 
- In het bezit van het diploma Beheerder 

sportvelden of hoofdgreenkeeper (of een 

gelijkwaardige opleiding).

- Ruime praktijkervaring.



Projectmanager 
L. (Lamiaâ) Fareh El Btioui 
 L.fareh@has.nl 

+31 (0) 88 890 37 74

HAS Hogeschool
Postbus 90108

5200 MA ’s-Hertogenbosch

T  088 - 890 36 00

has@has.nl

www.has.nl 

HAS Hogeschool, vestiging Den Bosch
Onderwijsboulevard 221

5223 DE ’s-Hertogenbosch

HAS Hogeschool, vestiging Venlo
Spoorstraat 62

5911 KJ Venlo

Eenvoudig online inschrijven

www.has.nl

Ben je na het lezen van alle informatie enthousiast voor deze opleiding? Schrijf 

je dan nu in op onze website www.has.nl. Na inschrijving ontvang je direct een 

bevestiging. Mocht je nog vragen hebben? Neem gerust contact op!


