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‘Alles gaat soepel. De docenten 

zijn aardig en ze begeleiden me 

goed. Ik vind de lessen waar lekker 

gediscussieerd wordt het leukst. 

Met stages is het even zoeken. 

De supermarkt vond ik te eentonig. 

Nu ga ik stage lopen bij een 

tuincentrum. Dan zit ik tussen het 

groen en ben lekker met mijn 

handen bezig.’

Albert (18) 

eerstejaars MyTalent retail



GELUKKIG WORDEN
Je voelt je gelukkig als je iets doet waar je goed in bent. Op het Nova College 

helpen we je een echte vakvrouw of vakman te worden. 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. 

MyTalent: samen groeien

Bij MyTalent gaan we uit van jouw talenten en mogelijkheden. Daardoor kun 

je sneller door de opleiding gaan, meer leren of juist meer tijd nemen. 

Net wat bij jou past. Je krijgt veel extra persoonlijke aandacht, je leert op 

jouw manier en vooral gericht op de praktijk. Heb jij geen diploma en wil je 

graag een beroepsopleiding volgen? Dan is de Entree (mbo1) vast iets voor 

jou. Je krijgt een goede basis voor studie of werk. Zoek jij een opleiding op 

niveau 2 met veel mogelijkheden? Dan past Niveau2Breed bij jou! Je volgt 

een breed programma. Tijdens de opleiding ontdek je welke richting het 

beste past bij jou.

Welkom bij het Nova College

    novacollege.nl/mytalent



RICHTINGEN ENTREE 
Dienstverlening en zorg
Horeca
Logistiek (alleen bbl)
Retail
Techniek

   

  Kijk op novacollege.nl/entree welke Entree 

  opleidingen je bij MyTalent kunt volgen. 

Voor elke opleiding geldt:

niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bol/bbl

Om later je werk of vervolgopleiding goed te doen, moet je 

van alles leren. Denk aan: op tijd zijn, samenwerken, werk 

plannen, veilig werken, afspraken nakomen. En: ontdekken 

waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Daar helpen we je 

natuurlijk bij.

‘Wat heeft school nog voor nut, dacht ik 

toen ik bij de intake kwam. 

Mijn mentor heeft me toen heel erg gemotiveerd. 

Zonder haar was ik er nooit aan begonnen!’







Je volgt een brede opleiding zodat je kan ontdekken welke 

richting het beste past bij jou. Afhankelijk van je studietempo 

ben je na 1 tot 2 jaar klaar met Niveau2Breed en ga je met 

een diploma op zak aan het werk. Of door met een andere 

opleiding.

RICHTINGEN NIVEAU2BREED 
Economie
Facilitair
Logistiek (ook bbl)
Techniek

   

  Kijk op novacollege.nl/niveau2breed welke Niveau2Brede  

  opleidingen je bij MyTalent kunt volgen. 

Voor elke opleiding geldt:

niveau 2 | opleidingsduur 1-2 jaar | bol

‘Ik kon halverwege overstappen naar een andere richting. 

Ik moest wel wat dingen inhalen, maar verloor daar 

geen tijd mee.’



GOED OM TE WETEN
Naast mbo-opleidingen bieden we vmbo-t, havo en vwo 

(vavo) aan. Voor bedrijven zijn er cursussen en trainingen.
 

Persoonlijke begeleiding
Iedere student krijgt een studieloopbaanbegeleider.
 

Schoolkosten
Op novacollege.nl vind je informatie over schoolkosten. 

Ga naar duo.nl voor informatie over studiefinanciering.
 

Studie in Cijfers
Op novacollege.nl vind je per opleiding informatie over 

baankansen onder ‘Praktische info’.
 

Beste roc in de Randstad
Het Nova College is volgens de Keuzegids mbo 2022 het 

beste roc in de Randstad en heeft 9 opleidingen met het 

predicaat ‘topopleiding’.

DOORSTUDEREN EN KANS OP WERK
Met een Nova diploma heb je prima toekomstmogelijkheden:

•  je kunt aan het werk (kijk op kansopwerk.nl) en/of

•  je kunt doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau 

 (met mbo 4 kun je naar het hbo)





Aanmelden

Weet je welke opleiding je wilt gaan doen? Meld je gelijk aan. Dan is de 

kans dat er nog plaats is het grootst. Kijk voor meer informatie op 

novacollege.nl bij elke opleiding onder de tab ‘Praktische info’.

Studiekeuzegesprek

Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor het verplichte 

studiekeuzegesprek. In dit gesprek kijken we of de gekozen opleiding goed 

past bij jouw talenten en ambities. Het kan zijn dat je een taal- of rekentoets 

moet doen. Daarna krijg je een studiekeuzeadvies. Wij geven aan of de 

door jou gekozen opleiding goed bij je past. Of we adviseren een andere 

opleiding als die beter bij jou aansluit. We helpen je hierbij graag.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE

1 2
novacollege.nl/123studiekeuze  

3
ONTDEKKEN BELEVEN KIEZEN



VOLG JE
HART



Kijk op novacollege.nl wanneer onze Open dagen zijn.

KOM NAAR ONZE OPEN DAG

8/22

Kijk op novacollege.nl

Campus Beverwijk
Laurens Baecklaan 23

1942 LN Beverwijk

Campus Haarlemmermeer
Paxlaan 26

2031 PZ Hoofddorp

Haarlem
Nassaulaan 37

2011 PB Haarlem


