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‘Op het Nova College leren we veel
door te oefenen. Laatst moesten
we net doen of we een drugsdealer
waren en iets verkochten. Door je
in zo’n persoon te verplaatsen leer
je hoe hij zich gedraagt. Op die
manier kun je hem tijdens je werk
herkennen.’
Paul (26)
afgestudeerd Handhaver toezicht en
veiligheid 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 beveiliging en handhaving
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, een kalmerende invloed, en kunt optreden
wanneer het nodig is. Heb je interesse in het beveiligen van mensen, goederen en
gebouwen? Dan is de opleiding tot beveiliger iets voor jou. Wil je bijdragen aan de
veiligheid in de openbare ruimte? Kies dan voor de opleiding tot Handhaver
toezicht en veiligheid.
Welkom bij het Nova College

Opleidingen Orde en Veiligheid
Handhaver toezicht en veiligheid
niveau 3 - opleidingsduur 2-3 jaar - bol
Je houdt toezicht in openbare ruimten. Je mag bepaalde strafbare feiten opsporen
en vervolgens ingrijpen.
Beveiliger
niveau 2 - opleidingsduur 1,5-2 jaar - bol
Je houdt preventief toezicht op de veiligheid van mensen, goederen en
gebouwen. Je surveilleert, controleert toe- en uitgangen, ontruimt een gebouw en
doet eenvoudig administratief werk.
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
Het is 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 ‘Praktische info’.
Aanmelden en intake
Weet jij welke opleiding je wilt gaan doen? Meld je dan 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 en de landelijke toelatingsvoorwaarden vind je bij elke opleiding onder
‘Praktische info’.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE
Een passende studie kiezen doe je in drie stappen. Wij helpen jou daarbij.
Hoe beter je nadenkt over je toekomst, hoe groter de kans dat je een opleiding
kiest die bij je past.

1
ONTDEKKEN

2

Stap 1 Ontdekken
Leer jezelf kennen. Wat zijn je sterke kanten? Waar word je blij
van? Welke opleidingen passen daarbij?
• doe de Nova Studiekeuzetest en ontdek welke opleidingen
bij jou passen
• zoek informatie over die opleidingen op internet en sociale
media
• vraag je decaan of jouw school meedoet aan CHOICE en de
MBO Markten
Stap 2 Beleven
Je hebt nu een lijstje van opleidingen die je misschien wilt doen.
Ontdek welke studie op welke school het beste past bij jou.
• kom proefstuderen
(meld je aan via novacollege.nl/proefstuderen)
• kom meelopen (kijk op novacollege.nl/meelopen bij welke		
opleidingen dat kan)

BELEVEN

3
KIEZEN

Stap 3 Kiezen
Je hebt nu een of twee favoriete studies over. Hoe bepaal je
welke studie je gaat doen?
• bezoek beide studies op het Open huis en stel daar je
laatste vragen
• meld je aan voor de opleiding die je liefst zou doen
• meld je ook aan voor die andere opleiding, dan heb je een
plan B

novacollege.nl/123studiekeuze

Meer informatie en Open huis
Kijk voor meer informatie op novacollege.nl en kom naar ons Open huis!
maandag 25 november 2019 18.00 - 21.00 uur
woensdag 29 januari 2020 18.00 - 21.00 uur
Haarlem
Zijlweg 203
2015 CK Haarlem

Kijk voor alle andere informatie op novacollege.nl
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Bel (023) 530 22 00 of mail ordeveiligheid@novacollege.nl

