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‘We maken op school veel sommen.
Daarnaast doe je veel met je handen.
Je leert een compressor uit elkaar
halen en hoe een grote motor werkt.
Je krijgt een medische opleiding,
je leert over piraterij, branden
blussen en met reddingsvlotten
werken. En we oefenen het varen op
simulatoren.’
Andor Broeder
Derdejaars student Maritiem
officier alle schepen, richting
scheepswerktuigkundige,
niveau 4 bol
18 jaar

Gelukkig worden
Je voelt je gelukkig als je iets doet waar je goed in bent. Als je talenten tot hun recht
komen. Wat die talenten ook zijn. Dansen of een muur metselen. Een schip besturen
of evenementen organiseren. Op zo’n moment ben je in je element. Wij helpen je dat
talent verder te ontwikkelen. Een echte vakvrouw of vakman te worden. Maar alleen
een beroep leren is niet genoeg. Je leert je bij het Nova College ook ontplooien als
mens. Onze school is daarvoor een prettige en veilige plek. Een plek waar je fouten
mag maken. Omdat je daar ook van leert. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Wie je
ook bent en waar je ook vandaan komt. We willen dat je niet alleen slaagt in je werk,
maar ook in je leven. Want dan word je echt gelukkig.
In de zeevaart of binnenvaart
Ben jij te avontuurlijk voor een bestaan als landrot? Dan kan de scheepvaart hét
alternatief voor je zijn. Werk je in de zeevaart, dan reis je over de hele wereld.
Ook de binnenvaart op de Europese wateren biedt volop afwisseling en
perspectieven. En na een aantal jaren aan boord zijn er ook aan wal banen voor je
te vinden: het bedrijfsleven biedt veel kansen voor goed opgeleide en ervaren
mensen uit de scheepvaart. Dus: kom aan boord van een maritieme opleiding!
Welkom bij het Nova College

Opleidingen Zeevaart
Tijdens je zeevaartopleiding kies je de specialisatie. Doorstroom naar hbo is
mogelijk met een niveau 4 opleiding Zeevaart.
Stuurman alle schepen
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bol
Je vaart op alle typen zeeschepen en zorgt ervoor dat het schip rond de klok in
bedrijf blijft. Je bent verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid aan boord,
de belading van het schip en een veilige en economische navigatie.
Scheepswerktuigkundige alle schepen
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bol
Je vaart op alle typen zeeschepen en bent verantwoordelijk voor de technische
veiligheid van de installaties aan boord, inclusief de machinekamer. Jij zorgt voor
een veilige en economische vaart.
Maritiem officier alle schepen
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bol
Je vaart op alle typen zeeschepen als allround manager met een coördinerende
functie. Je bent verantwoordelijk voor een veilige vaart als stuurman of scheepswerktuigkundige alle schepen want je wordt voor beide opgeleid.

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je vaart als wachtstuurman of wachtwerktuigkundige op koopvaardijschepen of
aannemersmaterieel. Na een aantal vaarjaren kun je kapitein of hoofdwerktuigkundige worden tot 3000 kW en 3000 GT.
Opleidingen Binnenvaart
Kapitein
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bbl/bol
Je bent schipper varend op de Europese binnenwateren én eindverantwoordelijk
voor het schip. Je kunt een onderneming starten en leiden in de binnenvaart.
Schipper
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bbl
Je vaart zelfstandig op de Europese binnenwateren en geeft leiding aan
matrozen. Je bent verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid aan boord, de
belading van het schip en een veilige en economische navigatie.
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Matroos
niveau 2 - opleidingsduur 2 jaar - bbl
Je assisteert de schipper bij het vervoeren van goederen en bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van het schip. Je helpt bij aan- en
afmeren en bestuurt het schip onder toezicht.
Schipper rondvaartboot
niveau 2 - opleidingsduur 2 jaar - derde leerweg
Je bent in dienst van een reder, je vaart in een beperkt vaargebied en bent
verantwoordelijk voor de veiligheid van de gasten op de rondvaartboot.
Als gastheer/gastvrouw informeer je de passagiers over onder andere de
Amsterdamse grachtengordel.
Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb je op een praktijkschool
gezeten en kun je meer leren? Dan is de entreeopleiding (mbo niveau 1) een extra kans voor jou om
naar het mbo niveau 2 te gaan. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.
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Doorstuderen en kans op stage en werk
De kans dat je een diploma behaalt is het grootst als je de opleiding kiest die past
bij jouw belangstelling, talent en ambitie. Ook is het belangrijk dat je nadenkt over
je kansen op stage, werk en de doorstudeermogelijkheden. Die informatie vind je
onder ‘Studie in cijfers’ op novacollege.nl bij elke (bol-)opleiding onder de tab
‘Praktische info’.
Aanmelden en intake
Weet jij welke opleiding je wilt gaan doen? Meld je dan gelijk aan via novacollege.nl.
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake, waarin we nagaan of
deze opleiding echt bij je past.
Let op!
Voor deze opleidingen geldt mogelijk een maximaal aantal studenten (numerus
fixus mbo). Kijk hiervoor op novacollege.nl bij elke opleiding onder de tab
‘Praktische info’. Hier vind je ook landelijke toelatingsvoorwaarden.
Nova College werkt binnen de coöperatie Maritieme Academie Holland
intensief samen met andere opleiders op vmbo-, mbo-, hbo- en master-niveau
voor de richtingen Binnenvaart, Maritieme Techniek, Ocean Technology, Jachten scheepsbouw, Visserij en Zeevaart.

Meer informatie en Open huis
Kijk op novacollege.nl/maritiem voor meer informatie, welke opleiding je
op welke locatie kunt volgen en kom naar ons Open huis!
maandag 27 november 2017 van 18.00 - 21.00 uur
woensdag 7 februari 2018 van 18.00 - 21.00 uur
Harlingen
Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen

IJmuiden
Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden

Bel (023) 530 29 00 of mail maritiem@novacollege.nl

Voor alle andere vragen
Telefoon (023) 530 20 10
E-mail info-advies@novacollege.nl
WhatsApp 06 57 81 34 95

08/17

Volg ons ook op Facebook.com/NovaCollegeMaritiem.

