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‘Ik loop stage bij Praxis. Ik ruim 

de winkel in en help klanten. 

Het is soms zwaar - ik moet veel 

tillen - maar ook leuk. Ik ben een 

harde werker. Een aanpakker. 

Ik ben net aangenomen voor de 

niveau 2-opleiding voor Verkoper. 

Fantastisch.’

Huseyin (17)

Entree Verkoop/retail 



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. Gasten ontvangen in een restaurant of een 
muur schilderen. Klanten helpen in een winkel, of juist lassen en zagen in een 
werkplaats. Op zo’n moment voel je je goed. Wij helpen je dat talent verder te 
ontwikkelen. Een echte vakvrouw of vakman te worden. 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. Want we willen dat je niet alleen slaagt in je werk, maar 
ook in je leven. Dan word je echt gelukkig.

Entreediploma: je ticket naar een baan of opleiding

Heb jij nog geen diploma en wil je graag werken of naar een beroepsopleiding? 
Dan is de Entreeopleiding (mbo 1) misschien iets voor jou. Je krijgt veel 
persoonlijke begeleiding en je leert belangrijke zaken om je werk of opleiding 
goed te doen. Denk aan: op tijd komen, omgaan met gezag en kritiek, 
samenwerken, afspraken nakomen en werk plannen. Je krijgt ook Nederlands en 
rekenen.

Welkom bij het Nova College

GELUKKIG
WORDEN

MEER LEREN DAN 
EEN BEROEP



Uitstroomrichtingen Entree

Assistent bouwen, wonen en onderhoud    
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bol/bbl
Je assisteert bij het voorbereiden en uitvoeren van klussen zoals houtbewerking, 
schilderen, bouwen en afbouwen. Ook zorg je dat de werkplek opgeruimd en 
schoon is.

Assistent dienstverlening en zorg
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bol/bbl
Je helpt bij mensen thuis of in een bedrijf. Bijvoorbeeld met het schoonmaken 
van een woning of werkplek. Ook kun je helpen in een kapsalon, sportschool of 
in de bediening van een zorginstelling of horecabedrijf.

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bol/bbl
Je helpt bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. 
Je kunt aan de slag bij een restaurant, cateringbedrijf of bijvoorbeeld een bakker. 
Hygiëne is belangrijk, je zorgt voor een schone en opgeruimde werkplek.

Assistent installatie- en constructietechniek  
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bol/bbl
Je voert basisbewerkingen uit zoals lassen, zagen, slijpen, verzinken en ponsen. 
Je monteert en demonteert onderdelen van machines. Daarnaast voer je 
eenvoudig onderhoudswerk uit. Je werkt bijvoorbeeld bij een installatiebedrijf, verwar-
mingsbedrijf, elektricien of in een fabriek.
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Assistent logistiek   
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bbl
Je helpt bij het verplaatsen, laden en lossen van producten en je verpakt 
spullen voor de opslag. Je helpt alles op rolletjes te laten lopen zodat klanten hun 
levering op tijd ontvangen. Je werkt bijvoorbeeld bij een transportbedrijf of het 
magazijn van een groothandel.

Assistent mobiliteitsbranche    
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bol/bbl
Je voert eenvoudige reparaties uit, pleegt onderhoud en doet schoonmaak- en 
reinigingswerk. Je demonteert en monteert onderdelen van bijvoorbeeld een fiets, 
scooter of auto. Ook zorg je voor een schone en opgeruimde werkplek.

Assistent techniek - taal plus    
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bol
Je doet eenvoudig productiewerk zoals lassen, zagen, slijpen, knippen, boren. 
Ook help je bij het voorbereiden en uitvoeren van klussen: denk aan de werkplek 
klaarmaken en na afloop opruimen en schoonmaken. Je krijgt veel Nederlands als 
tweede taal, speciaal gericht op techniek.

Assistent verkoop/retail    
niveau 1 - opleidingsduur 1 jaar - bol/bbl
Je ontvangt en controleert goederen of producten. Je begroet klanten, wijst ze de 
weg in de winkel en je beantwoordt eventuele vragen. Ook pak je de artikelen in 
of legt (online) bestellingen klaar.

 novacollege.nl/entree



Opleiding op maat

Nova Entree kijkt naar de student: wat heb jij nodig om te slagen? Welk onderwijs 
draagt bij aan de optimale ontwikkeling van je talenten? Sommige studenten 
volgen de reguliere Entreeopleiding. Als een andere omgeving, of een ander 
(versneld) onderwijs beter bij jou past, dan bieden we een onderwijsvorm op 
maat aan. Bijvoorbeeld via Nova Zorg voor de Buurt!. Lees er alles over op 
novacollege.nl/entree.

Doorstuderen en kans op stage en werk

De kans dat jij slaagt in je opleiding 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 kans op stage, werk en de doorstudeermogelijkheden van de opleiding. 
Die informatie vind je allemaal via de link naar ‘Studie in cijfers’ bij elke (bol-) 
opleiding op novacollege.nl.

Aanmelden en intake

Als je je wilt aanmelden voor een Entreeopleiding, bespreek dat dan met je decaan/
mentor op je school en vraag of hij/zij het instroomformulier voor je invult. Daarna 
krijg jij een uitgebreide intake om te beoordelen of de opleiding past bij jouw 
mogelijkheden.

OPLEIDING 
OP MAAT
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ONTDEKKEN

BELEVEN

KIEZEN

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE

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) 

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 het liefst zou doen
• meld je ook aan voor die andere opleiding, dan heb je een 
 plan B

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.

novacollege.nl/123studiekeuze  



Open huis

• 1 februari t/m 5 februari 2021
 
Plan je bezoek
Wegens corona geldt een maximum aantal bezoekers. Je moet daarom vooraf je 
bezoek plannen via novacollege.nl.

Haarlem
Dienstverlening en zorg, Horeca, 
voeding of  voedingsindustrie, 
Verkoop/retail
Nassaulaan 37
2011 PB Haarlem

Haarlem (geen open huis)
Dienstverlening en zorg 
(Zorg voor de Buurt!)
Drilsmaplein 14
2032 VT Haarlem

Haarlem
Bouwen, wonen en onderhoud, 
Mobiliteitsbranche, Installatie- en 
constructietechniek
Ir. Lelyweg 45-47
2031 CD Haarlem

Hoofddorp (geen open huis)
Dienstverlening en zorg, 
Verkoop/retail, Logistiek (BBL)
Hoofdweg 724
2132 BV Hoofddorp

Bel (023) 530 24 50 of mail entree@novacollege.nl

Kijk voor alle andere informatie op novacollege.nl 0
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MEER INFORMATIE
EN OPEN HUIS


