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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 duurzaamheid

Wil jij leren over de nieuwste ‘groene’ technieken? Vind je duurzaamheid 
belangrijk, zo belangrijk dat je daar je werk van wilt maken? Wil je tegelijkertijd 
leren hoe je daar bedrijven op een commercieel interessante manier over 
adviseert? Ontwikkel je dan tot junior consultant duurzaamheid.



Junior consultant duurzaamheid 
Niveau 4 – opleidingsduur 3 jaar – bol
Je adviseert klanten over duurzame technische toepassingen om gebouwen 
minder energie te laten gebruiken uit bronnen die op kunnen raken. Bijvoorbeeld 
overgaan van gas naar elektriciteit uit zonne- of windenergie. Jouw adviesfunctie 
vraagt zowel commercieel als technisch inzicht: je kunt omgaan met technische  
tekeningen en een projectbegroting opstellen en bewaken. Het werven en 
behouden van klanten hoort ook bij je taken. Jij bent er verantwoordelijk voor 
dat het werkproces goed loopt en daarvoor heb je nauw contact met de 
installatieafdeling.

Over de opleiding

Je leert een duurzaamheidsproject van begin tot eind uitvoeren. Ook leer je alles 
over klantcontact: klanten werven en behouden en hen adviseren en informeren 
over duurzaamheid en welke investeringen voor duurzame toepassingen nodig 
zijn. Interne communicatie is ook een belangrijk vak: je leert contact te hebben 
met de installateurs en andere uitvoerders van het project. Je ontwikkelt inzicht 
in technische tekeningen en je leert over voorraadbeheer.
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Doorstuderen en kans op stage en werk

De kans dat je een diploma behaalt is het grootst als je de opleiding kiest 
die pas 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 tab ‘Praktische info’. 

De opleiding wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven

Hieronder staan een deel van de ruim 20 bedrijven waarmee we de opleiding 
ontwikkelen en uitvoeren.

Bedrijven regio IJmond
Omgevingsdienst IJmond, Patina Dakdenkers, BK ingenieurs en andere die actief 
zijn in de energietransitie.

Bedrijven regio Haarlemmermeer en Duin en Bollenstreek
Dura Vermeer, Schulte Lestraden, Duurzaam Bouwloket en andere die actief zijn 
in de energietransitie.
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Open huis

Kijk voor meer informatie op novacollege.nl/openhuis.             

Beverwijk
Laurens Baecklaan 23
1942 LN Beverwijk

Hoofddorp
Paxlaan 26
2131 PZ Hoofddorp

Bel (023) 530 30 00 of mail techniek@novacollege.nl

Kijk voor alle andere informatie 
op novacollege.nl 0
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Nova College is mede grondlegger van het ecosysteem Techport, de hotspot van de Nederlandse maak- en 
onderhoudsindustrie binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het Techport-netwerk maakt zich sterk voor de toekomst 
van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie.

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 vind je bij elke opleiding onder de tab ‘Praktische info’.


