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‘Ik weet zeker: als mensen een week
met me mee zouden lopen in het
verpleeghuis, dan zouden veel van
hen direct overstappen. Het is zo
leuk! De omgang met mensen, hun
humor, de voldoening die het geeft
om ze te helpen.’
Koen Weijens (27)
Verzorgende IG, niveau 3 bol
in Haarlem

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 zorg- en welzijnssector
Natuurlijk hebben we allemaal begrip voor mensen die zorg nodig hebben. Maar je
hebt talent nodig om hen écht te begrijpen en goed met ze om te gaan. Je hebt
hart voor mensen, houdt van verantwoordelijk werk, bent nauwkeurig, kunt goed
organiseren en werkt graag in teamverband. Herken jij je daarin en spreekt leren in
de praktijk je aan? Ontwikkel je dan in een van onze zorg- of welzijnsopleidingen.
Welkom bij het Nova College

Opleidingen Assistenten gezondheidszorg
Apothekersassistent
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je bereidt en controleert geneesmiddelen en adviseert cliënten daarover. Je werkt
in een team bij een apotheek of in de farmaceutische industrie.
Doktersassistent
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je maakt afspraken, helpt de arts bij medische handelingen en ontvangt en
adviseert patiënten. Ook doe je eenvoudig onderzoek en de administratie.
Tandartsassistent
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je maakt afspraken, helpt de tandarts bij tandheelkundige handelingen en ontvangt
en adviseert patiënten. Ook verzorg je de instrumenten en de administratie.
Opleidingen Verpleging en verzorging
Mbo-Verpleegkundige
niveau 4 - opleidingsduur 2, 3, 4 jaar - bol/bbl
Je organiseert en geeft zorg en begeleiding. Ook voer je in opdracht van de arts
onderdelen van de behandeling uit.

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG)
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bol/bbl - praktijkroute
Je geeft lichamelijke zorg en begeleiding en je hebt huishoudelijke taken. Je stimuleert
mensen zoveel mogelijk zelf te doen. Je werkt zelfstandig of in een team.
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) – Maatschappelijke zorg
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bbl
Je geeft als allround medewerker lichamelijke zorg en begeleiding bij dagelijkse
activiteiten en vrijetijdsbesteding. Je stimuleert mensen zoveel mogelijk zelf te doen.
Je werkt zelfstandig of in een team.
Opleidingen Maatschappelijke zorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of specifieke doelgroepen
niveau 4 - opleidingsduur 3-4 jaar - bol/bbl - praktijkroute
Je hebt begeleidende, verzorgende en coördinerende taken in een dagverblijf of
woonvoorziening voor speciﬁeke doelgroepen of gehandicapten.
Begeleider gehandicaptenzorg of specifieke doelgroepen
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bol/bbl - praktijkroute
Je hebt begeleidende en verzorgende taken in een dagverblijf of woonvoorziening
voor speciﬁeke doelgroepen of gehandicapten.
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Opleidingen Pedagogisch werk
Onderwijsassistent
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je helpt de leerkracht bij de lessen en je hebt opvoedkundige taken: helpen bij
excursies, lesmaterialen klaarleggen, een opdracht extra uitleggen.
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol en 2 jaar - bbl
Je doet ontwikkelingsgerichte activiteiten met kinderen die begeleiding nodig
hebben. Je houdt je bezig met coördinatie en beleid.
Pedagogisch medewerker kinderopvang
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je werkt als groepsleider in de kinderopvang. Je hebt verzorgende taken en
organiseert activiteiten.
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Opleidingen Sociaal werk
Sociaal werker
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol en 2-2,5 jaar - bbl
Je helpt mensen in de maatschappelijke dienstverlening met vragen over regelingen,
procedures of voorzieningen voor inkomen of huisvesting. In het sociaal cultureel
werk help je mensen met sport, muziek en kunst hun zelfstandigheid vergroten.
Opleidingen Dienstverlening
Helpende zorg en welzijn
niveau 2 - opleidingsduur 2 jaar - bol/bbl - praktijkroute
Je doet huishoudelijk werk, verzorgt de maaltijd en helpt mensen bij het wassen,
aankleden en het deelnemen aan activiteiten. Je werkt met ouderen en kinderen of
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Facilitair medewerker
niveau 2 - opleidingsduur 2 jaar - bol - praktijkroute
Je helpt bij het regelen van de ontvangst van bezoekers, de veiligheid, de schoonmaak
en het onderhoud van ruimtes en materialen. Je werkt bijvoorbeeld aan de receptie of
in de technische dienst, in een bedrijf of in de gezondheidszorg.
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Praktijkroute
Ben jij praktisch ingesteld? Dan is een praktijkroute echt iets voor jou. Je loopt
stage bij een instelling, je krijgt daar ook les. Halverwege je opleiding kun je
solliciteren op een bbl-leerwerkplek bij de instelling. Kijk op novacollege.nl
welke opleidingen je in de praktijkroute kunt volgen.
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
bij de opleiding van jouw keuze. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de
intake, waarin we nagaan of deze opleiding echt bij je past. Informatie over de
intake vind je bij elke opleiding onder de tab ‘Praktische info’.
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.
Meer informatie en Open huis
Kijk voor meer informatie op novacollege.nl en kom naar ons Open huis!
maandag 26 november 2018 18.00 - 21.00 uur
woensdag 6 februari 2019 18.00 - 21.00 uur
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