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‘Ik loop stage bij Praxis. Ik ruim
de winkel in en help klanten.
Het is soms zwaar want ik moet
veel tillen. Maar het is vooral leuk.
Ik ben een harde werker. Een
aanpakker. Ik ben net aangenomen
voor de niveau 2-opleiding
Verkoper. Fantastisch.’
Huseyin (17)
Entree Verkoop/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. Je krijgt veel
extra persoonlijke aandacht en je leert op jouw manier. Daardoor kun je
sneller door de opleiding gaan, meer leren of juist meer tijd nemen. Net wat
bij jou past. 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, maar weet je
nog niet welke je moet kiezen? 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

Om later je werk of vervolgopleiding goed te doen, moet je
van alles leren. Denk aan: op tijd zijn, samenwerken, werk
plannen, afspraken nakomen. En: ontdekken waar je goed in
bent en wat je leuk vindt. Daar helpen we je natuurlijk bij.

OPLEIDINGEN ENTREE
Assistent bouwen, wonen en onderhoud
niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bol/bbl
In Nederland moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden zodat
iedereen een dak boven z’n hoofd heeft. Jij bent als assistent op de bouwplaats onmisbaar. Je helpt bij het plaatsen van steigers, slopen, bouwen,
schilderen en nog veel meer.

Assistent dienstverlening en zorg
niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bol/bbl
Mensen helpen, dat vind je belangrijk. Je kan werken in een verpleeghuis of
een tandartspraktijk. Of in een kinderdagverblijf, bij een kapper of in de
horeca. Daar zijn altijd nuttige klussen: schoonmaken, boodschappen doen,
iets repareren of regelen. Superfijn dat jij dat doet!

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bol/bbl
Je houdt van lekker eten en drinken. Tijdens je werk zorg je ervoor dat
anderen daar ook van genieten. Bijvoorbeeld in een restaurant, cateringbedrijf
of bijvoorbeeld een bakker. Dankzij jou is de werkplek hygiënisch en je helpt
waar nodig.

Assistent installatie- en constructietechniek
niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bol/bbl
Stilzitten is niks voor jou. Liever ben je aan het lassen, zagen, slijpen,
verzinken en ponsen. Je monteert en demonteert onderdelen van machines
en doet onderhoudswerk. In de bouw, een fabriek of bij mensen thuis.
Waar jij komt, wordt hard gewerkt!

OPLEIDINGEN ENTREE
Assistent logistiek
niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bbl
Logistiek betekent: het verplaatsen van spullen. Dat gebeurt de hele tijd,
overal. Producten gaan van de fabriek naar de groothandel naar de winkel.
De planning en organisatie, daar hou jij je mee bezig. Je snapt dat je een
belangrijke taak hebt!

Assistent mobiliteitsbranche
niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bol/bbl
Auto’s, scooters, campers, vrachtwagens en fietsen: je houdt je bezig
met alles wat wielen heeft. Zodat mensen en spullen van a naar b kunnen.
Je assisteert bij onderhoud en reparaties en je hebt ook eigen taken.
Je houdt de werkplaats schoon en daar zijn je collega’s blij mee!

Assistent verkoop/retail
niveau 1 | opleidingsduur 1 jaar | bol/bbl
Als jij denkt aan een winkel, dan zie je mooie producten voor je, aardig
personeel en een goede sfeer. Klanten komen er graag. Jij hebt daar een
belangrijke rol in. Je begroet de klanten, wijst ze de weg en zorgt dat alle
producten netjes in de schappen liggen.

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.

OPLEIDINGEN NIVEAU2BREED
Facilitair medewerker
niveau 2 | opleidingsduur 1-2 jaar | bol
Elke organisatie heeft mensen nodig die ervoor zorgen dat de voorraden
zijn aangevuld, de kantine goed werkt, het gebouw veilig en schoon is en
er evenementen worden georganiseerd. Als facilitair medewerker help jij
daarbij.

Logistiek medewerker
niveau 2 | opleidingsduur 1-2 jaar | bol
In een magazijn, groothandel of distributiecentrum worden voortdurend
spullen geladen, gelost en opgeslagen. Jij zorgt ervoor dat dit snel en veilig
gebeurt. Daardoor loopt de logistiek in het bedrijf op rolletjes.

Medewerker financiële administratie
niveau 2 | opleidingsduur 1-2 jaar | bol
Je houdt van cijfers en hebt een goed geheugen. Daarom hou je de boekhouding bij van een bedrijf. Welke bedragen komen er binnen en wat moet er
betaald worden? Met jouw ondersteuning zijn je collega’s blij!

OPLEIDINGEN NIVEAU2BREED
Medewerker secretariaat en receptie
niveau 2 | opleidingsduur 1-2 jaar | bol
Je bent het visitekaartje van het bedrijf en kunt goed multitasken. Als de
telefoon gaat of er komen bezoekers, dan ben jij het eerste aanspreekpunt.
Je helpt met de post, het agendabeheer en houdt ook de e-mail bij.

Verkoper
niveau 2 | opleidingsduur 1-2 jaar | bol/bbl
In een winkel is veel te doen. Producten moeten in de schappen liggen en er
goed uitzien. En elke klant heeft weer iets anders nodig. Jij wijst ze de weg,
want de winkel is jouw domein.

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 2021 het
beste roc in de Randstad en staat landelijk op de 12e plaats.

DOORSTUDEREN EN KANS OP STAGE EN WERK
Met een diploma van het Nova College op zak heb je uitstekende
toekomstmogelijkheden.
• Aan het werk. Meer informatie: kansopwerk.nl.
• Doorstromen naar een vervolgopleiding binnen het mbo tot en met niveau 4.
• Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE
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2

3

novacollege.nl/123studiekeuze

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’.
Intake
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. Ook toetsen taal en rekenen
kunnen hier onderdeel van zijn. Je kunt je hierop voorbereiden via:
novacollege.nl/studiecentrum. Algemene informatie over de intake vind
je op novacollege.nl/intake.
Studiekeuzeadvies
Na aanmelding en intake 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 ONS OPEN HUIS
maandag t/m donderdag 22 - 25 november 2021 18.00 - 21.00 uur*
maandag t/m donderdag 14 - 17 februari 2022 18.00 - 21.00 uur
maandag t/m donderdag 28 - 31 maart 2022 18.00 - 21.00 uur
*Alleen Niveau2Breed
Plan je bezoek
Wegens corona is het belangrijk dat je je bezoek plant via novacollege.nl.
Haarlem
Niveau2Breed
Zijlweg 203
2015 CK Haarlem

Haarlem
Entree
Nassaulaan 37
2011 PB Haarlem

Beverwijk
Entree en Niveau2Breed
Laurens Baecklaan 23
1942 LN Beverwijk

Hoofddorp
Entree en Niveau2Breed
Paxlaan 26
2031 PZ Hoofddorp

Kijk op novacollege.nl
11/21

Haarlem
Entree
Ir. Lelyweg 45-47
2031 CD Haarlem

