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‘Docenten denken met me mee.
Ze doen meer dan alleen lesgeven.
Als mij iets dwars zit, vind ik steun.
En ze zijn makkelijk benaderbaar.’
Mohammed (16)
gaat Bouwkunde niveau 4 studeren

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.

IN DE BOUW
In Nederland wordt veel gebouwd en verbouwd. Daar zit een boel werk in:
ontwerpen, berekenen, plannen, samenwerken, inkopen en dan nog de
daadwerkelijke bouw. Je kunt dus kiezen uit veel verschillende beroepen in
dit vakgebied, waarin je ook kan doorgroeien. Interessant? Kijk dan eens
bij onze opleidingen.
Welkom bij het Nova College

novacollege.nl/bouw

Al onze woningen moeten gebouwd, verbouwd en onderhouden worden. Dat geldt ook voor kantoren, fabrieken,
wegen, bruggen en tunnels. Het mooie van een opleiding in
de bouw is dat je iets leert waar de hele maatschappij wat
aan heeft. Wat wil je nog meer?

OPLEIDINGEN BOUW
Middenkader bouwkunde (bouw, vormgeving en architectuur)
niveau 4 | opleidingsduur 4 jaar | bol
Renovaties, verbouwingen of nieuwbouw: jij zorgt ervoor dat projecten goed
verlopen. Je houdt je bezig met ontwerp, planning, begroting, bestek, constructieberekening en uitvoering. Je bent de spil waar het project om draait!

Uitvoerder bouw
niveau 4 | opleidingsduur 2 jaar | bbl
Of het nu gaat om de bouw van kantoren of de aanleg van wegen, als
uitvoerder neem jij het voortouw. Je kan goed samenwerken, leidinggeven,
plannen en problemen oplossen. Dankzij jou loopt een project gesmeerd.

Vakopleiding timmeren of metselen
niveau 3 | opleidingsduur 3 jaar | bbl maar bol is ook mogelijk
Wil jij de opleiding timmerman of metselaar in drie jaar afronden? Dan is de
driejarige opleiding op niveau 3 echt iets voor jou! Als allround timmerman of
metselaar ben je een echte vakman.

OPLEIDINGEN BOUW
(Allround) metselaar
niveau 3 en 2 | opleidingsduur 3 en 2 jaar | bol/bbl
Een strakke muur metselen is voor jou geen enkel probleem. Maar net zo
goed metsel je een ronde vorm. Ook het stucwerk neem je voor je rekening.
Tegels zetten? Geen probleem. Al dit werk voer je zelfstandig uit.

(Allround) timmerman
niveau 3 en 2 | opleidingsduur 3 en 2 jaar | bol/bbl
Op de bouwplaats maar ook bij verbouwingen zijn timmermannen
(en -vrouwen) onmisbaar. Overal waar hout wordt gebruikt, kom jij van pas.
Kozijnen, deuren, trappen, vloeren. Maar ook keukens, kasten en schuttingen.
Een goed opgeleide timmerman is goud waard.

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’.

Entree
Heb jij geen middelbareschooldiploma? Of heb jij een
praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is een
entree-opleiding op mbo niveau 1 van MyTalent een extra
kans voor jou om naar het mbo niveau 2 te kunnen.
Kijk op novacollege.nl/mytalent.

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)

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE
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KIEZEN

novacollege.nl/123studiekeuze

Meld je op tijd aan
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt aanmelden. Daarnaast
gelden voor sommige opleidingen landelijke aanvullende toelatingsvoorwaarden. Het kan ook zijn dat de opleiding die jij wilt doen een beperkt
aantal plaatsen heeft. Daarom is het belangrijk dat je je op tijd aanmeldt,
het beste is vóór 1 april. 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.

VOLG JE
HART

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
Maandag
Woensdag
Woensdag

21 november 2022
1 februari 2023
19 april 2023

18.00 - 21.00 uur
18.00 - 21.00 uur
16.00 - 18.00 uur

Plan je bezoek via novacollege.nl
Campus Beverwijk
Bouwkunde, metselen,
timmeren, uitvoerder bouw en
vakopleiding timmeren
of metselen
Laurens Baecklaan 23
1942 LN Beverwijk

Campus Haarlemmermeer
Bouwkunde
Paxlaan 26
2131 PZ Hoofddorp
Metselen, timmeren, uitvoerder
bouw en vakopleiding timmeren
of metselen
Hoofdweg 868
2132 MC Hoofddorp

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.

Kijk op novacollege.nl
08/22

