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‘In de opleiding krijg je hulp als je 

dat nodig hebt. Elk jaar loop je 

stage, dus je leert veel in de 

praktijk. Op school werk je met 

projecten waarin je de kans krijgt 

creatief te zijn. Het is dus meer dan 

alleen programmeren en netwerken 

aanleggen.’

Amelia (23)

Applicatie- en mediaontwikkelaar



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 ICT

Voor bijna alles gebruik je ICT: informatie- en communicatietechnologie. Denk aan 
online iets opzoeken, kopen, of delen met je vrienden. Om dat technisch allemaal 
goed en veilig te laten verlopen, zijn IT-professionals nodig. Specialisten die thuis 
zijn in software, hardware, devices, computernetwerken en veiligheid. Gaat jouw 
hart daar sneller van kloppen en heb je er aanleg voor? Kies dan voor een van onze 
ICT-opleidingen.

Welkom bij het Nova College
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Opleidingen ICT

Smart ICT engineer 
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Als Smart ICT engineer ben je thuis in Internet of Things (IoT) en ben je verant-
woordelijk voor het ontwerpen, maken, installeren en onderhouden van slimme 
- smart - toepassingen, die in steeds meer gebouwen en apparaten worden 
gebouwd.

Software developer 
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol 
Je ontwikkelt apps, websites, webapplicaties en softwaretoepassingen voor 
bijvoorbeeld de techniek, de zorg of de detailhandel. Je bent betrokken bij de 
bouw, de implementatie en het onderhoud.

Expert IT systems and devices  
niveau 4 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je ontwerpt, ontwikkelt, implementeert en beheert informatie- en mediasystemen. 
Zoals voor oplossingen in de Cloud. Je inventariseert wensen van gebruikers, 
installeert software, beheert hardware devices, servers en lost storingen op.
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IT support engineer 
niveau 3 - opleidingsduur 2 jaar - bol
Je bent betrokken bij de ICT-servicedesk en ondersteunt gebruikers en de 
ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen. Je installeert software en 
maakt computers en devices gebruiksklaar. Je bent vaak werkzaam als help-
desk-medewerker.

Medewerker ICT support  
niveau 2 - opleidingsduur 2 jaar - bol 
Je ondersteunt computer-, tablet-, en smartphonegebruikers. Als verkoop-
medewerker help je klanten bij het kiezen van de juiste hardware devices en 
software of je repareert of onderhoudt hardware.

Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma behaald? Of heb je op een praktijkschool 
gezeten en wil je meer leren? Dan is de entreepleiding (mbo niveau 1) een kans voor jou om naar 
het mbo niveau 2 te gaan. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree.

Nova College is onderdeel van het samenwerkingsverband Smart Makers Education. 
Regionale opleiders, overheden en het bedrijfsleven bundelen hun krachten voor 
innovatieve ICT-toepassingen in technisch toponderwijs en de maakindustrie.



Doorstuderen en kans op stage en werk

Het is belangrijk dat je nadenkt over je kansen op stage, werk en de 
doorstudeermogelijkheden. Deze informatie vind je onder ‘Studie in cijfers’ op 
novacollege.nl. Kijk voor de feiten over elke 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’.

Let op!
Voor deze opleidingen geldt mogelijk een maximum aantal studenten (numerus 
fixus mbo). Kijk hiervoor op novacollege.nl bij elke opleiding onder ‘Aanmelden’.
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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

• 30 november t/m 4 december 2020
• 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.
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