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‘Toen ik begon met deze opleiding 

wist ik niets van communicatie en 

marketing. Terwijl ik nu op stage al 

behoorlijk zelfstandig kan werken. 

Ik ben zelfverzekerder geworden. 

Durf mijn eigen mening te laten 

horen. Tegenwoordig denk ik: 

ik heb een goed idee, dus waarom 

zou ik dat niet vertellen? Ieders 

mening telt. Dus die van mij ook.’

Nikita (21)

derdejaars Medewerker 

evenementenorganisatie, 

niveau 4 bol



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

helpen we je een young professional 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 BUSINESS SERVICES, CREATIVE 
BUSINESS, MARKETING EN SALES
Heb je een neus voor cijfers? Of ben je heel creatief, commercieel ingesteld of 

klantgericht? Als je jezelf herkent in een van die eigenschappen of juist in een 

combinatie daarvan, dan is een opleiding aan de Business School iets voor jou. 

Tijdens je studie werk je samen met studenten van andere economische 

opleidingen, het bedrijfsleven en het hbo. Zo word je goed voorbereid op jouw 

volgende stap. Of je nu na je opleiding aan het werk gaat, wilt ondernemen of 

doorstudeert.

Welkom bij het Nova College

    novacollege.nl/businessschool



OPLEIDINGEN BUSINESS SERVICES 
Business administration & control specialist (Bedrijfsadministrateur)
Niveau 4 | 2-3 jaar afhankelijk van je studieresultaten | bol

Vind je het leuk om met cijfers te werken en hier conclusies uit te trekken? 

Samen met een team werk je aan het financiële beheer van een onderneming. 

Je controleert en analyseert gegevens en geeft advies aan het management, 

waarbij je rekening houdt met wet- en regelgeving.

Intercedent, commercieel arbeidsbemiddelaar
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Een intercedent is iemand die bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en 

bedrijven die personeel nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een uitzendbureau. 

Jij bent sociaal en goed in het onderhouden van zakelijke relaties. 

Het resultaat? Personeel blij, bedrijven blij!

Medewerker evenementenorganisatie*
niveau 4 | opleidingsduur 2-3 jaar, afhankelijk van je studieresultaten | bol

Een festival, congres, open dag of concert: jij bent van begin tot eind betrokken. 

Je regelt zaken als promotie, planning, styling, catering en beveiliging. Dus ben 

je creatief, flexibel en kun je goed plannen en samenwerken? Dan is dit echt 

iets voor jou.

Ben jij klantgericht, goed met cijfers en heb je oog voor detail? 

Dan kun je later gaan werken op een financiële of juridische 

afdeling, of een secretariaat. Bij een verzekeringskantoor, 

uitzendbureau, makelaar, advocatenkantoor of gemeente ben 

jij onmisbaar.



*Scrum@school

Volg je de opleiding Medewerker evenementenorganisatie? Dan leer je via 

de scrum@school-lesmethode. Daarmee werk je in groepsverband aan echte 

projecten uit het bedrijfsleven en krijg je workshops van specialisten. 

Daardoor sluit je opleiding perfect aan bij wat bedrijven nodig hebben.





OPLEIDINGEN BUSINESS SERVICES
Office & management support specialist 
niveau 4 | 2-3 jaar, afhankelijk van je studieresultaten | bol 

Je werkt op het secretariaat en ondersteunt de directie of het management. 

Je organiseert vergaderingen, beheert agenda’s, verzorgt de correspondentie, 

regelt zakenreizen en ontvangt gasten. Degene voor wie je werkt kan écht 

niet zonder jou!

Legal, insurance & HR services specialist
niveau 4 | 2-3 jaar, afhankelijk van je studieresultaten | bol 

Je hebt kennis van de Nederlandse wetten en regels en je wordt een all-round 

kennner van recht, verzekeringen en human resources. Je leert hoe je mensen 

informeert en adviseert over rechten en plichten. Jij kan straks aan de slag bij 

o.a. rechtbanken, advocaten, makelaars en verzekeringsmaatschappijen.

Allround assistent business services
niveau 3 | 2-3 jaar, afhankelijk van je studieresultaten | bol  

Je werkt nauwkeurig en vindt het leuk om gegevens uit te zoeken en vast te 

leggen. Je organiseert graag vergaderingen en bijeenkomsten. Ook ben je een 

ster in marketing. Je collega’s hebben aan jou een goede assistent.

Scan de QR voor de laatste informatie 

over de opleidingen Business Services.



OPLEIDINGEN CREATIVE BUSINESS 
Interieuradviseur
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Of het nu een slaapkamer is, een hotellobby of een kapperszaak, elke ruimte 

moet er smaakvol uitzien. Van materialen en stoffen weet jij alles. Je geeft 

professioneel advies aan klanten, waarbij je rekening houdt met hun wensen 

en smaak.

Heb jij het talent om te ontdekken wat (internationale) 

klanten verwachten van een ruimte, merk of een bedrijf? 

Waar ze echt blij van worden? Jij vertaalt dat naar het juiste 

concept voor marketing, media, reclame, promotie, sales en/ 

of interieuradvies. Dit vakgebied is constant in beweging en 

heeft veel invloed op onze samenleving.

‘Ik ben bezig met tekenen en ontwerpen, met mooie 

dingen maken. Je leert nadenken over ruimtes; hoe 

kunnen mensen die zo goed mogelijk gebruiken? 

Nu wil ik me focussen op beter leren plannen. 

Mijn mentor gaat me daarbij helpen.’







OPLEIDINGEN CREATIVE BUSINESS 
Mediavormgever
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Wat je samen met anderen bedenkt ga je ontwerpen en uitvoeren. Zoals 

bijvoorbeeld een website of magazine. Je ontwerpt voor social mediakanalen, 

je maakt foto’s en video’s. Je bent creatief en houdt van samenwerken. In dit 

beroep zit je nooit stil!

Social media manager
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Je regelt voor je klant dat er bijvoorbeeld een website wordt ontwikkeld. 

Je bedenkt hoe jouw klant social media kan gebruiken. Of je zorgt dat er foto’s 

of video’s worden gemaakt. Je bent creatief en stuurt mensen aan. In deze 

baan zul je je niet snel vervelen!

Scrum@school

Volg je de opleiding Mediavormgever? Of kies je voor Social media manager? 

Dan leer je via de scrum@school-lesmethode. Daarmee werk je in groeps-

verband aan echte projecten uit het bedrijfsleven en krijg je workshops van 

specialisten. Daardoor sluit je opleiding perfect aan bij wat bedrijven nodig 

hebben. 

Scan de QR voor de laatste informatie 

over de opleidingen Creative Business.



OPLEIDINGEN MARKETING EN SALES 
Junior manager internationale handel
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Je hebt een avontuurlijke, veelzijdige en internationale baan in Nederland of 

het buitenland. Je kunt goed regelen, weet veel van exportproducten en kent 

de regels op het gebied van internationale handel.

Junior accountmanager
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Account betekent: een klant. Je bent dus dagelijks bezig met het managen van 

jouw klantenbestand. Bestaande klanten moeten goed geholpen worden en er 

moeten nieuwe klanten bij komen. Jij bent de schakel, business to business dus.

Marketing betekent: het in de markt zetten van een product of 

dienst. Of het bekend maken van een persoon of bedrijf. 

In de sales leer je hoe je producten verkoopt, zowel aan 

consumenten als aan bedrijven. Hoe je mensen met elkaar in 

contact brengt en hoe een bedrijf zijn doel bereikt. In dit vak-

gebied zijn creatieve mensen nodig met commercieel talent.







OPLEIDINGEN MARKETING EN SALES 
Marketing & communication specialist*
niveau 4 | opleidingsduur 2-3 jaar, afhankelijk van je studieresultaten | bol

Je onderzoekt de markt en geeft advies over het in de markt zetten van een 

product of dienst. Daarnaast maak je een promotieplan aan de hand van 

tools als blogs, vlogs, podcasts, folders, flyers etc. In het tweede jaar kun je 

het marketingdiploma NIMA Basis behalen. Onze NIMA-opleiding is erkend.

Commercieel medewerker
niveau 3 | opleidingsduur 2-3 jaar | bol

Klantcontacten onderhouden is een vak apart. Jij vindt het leuk om te onder-

handelen en je kan goed met mensen omgaan. In- en verkopen, daar draai je 

ook je hand niet voor om. Je bent een onmisbare schakel in elk bedrijf. 

*Scrum@school  

Volg je de opleiding Marketing & communication specialist? Dan leer je via 

de scrum@school-lesmethode. Daarmee werk je in groepsverband aan echte 

projecten uit het bedrijfsleven en krijg je workshops van specialisten. 

Daardoor sluit je opleiding perfect aan bij wat bedrijven nodig hebben.



OPLEIDINGEN MARKETING EN SALES
Junior accountmanager (IVS, tweetalig)*
niveau 4 | 2-3 jaar, afhankelijk van je studieresultaten | bol

Een accountmanager houdt zich bezig met (nieuwe) klanten. Het doel is om ze 

te adviseren en zaken met ze te doen. Met het tweetalige BTEC programma op 

je cv kun jij dat ook goed in het Engels.

Marketing & communication specialist (IVS, tweetalig)*
niveau 4 | opleidingsduur 2-3 jaar, afhankelijk van je studieresultaten | bol

Jij bent expert in marketing. Hoe zorg je dat producten internationaal bekend 

en verkocht worden? Jij bent een sociale en commerciële duizendpoot. 

Met het tweetalige BTEC programma op je cv heb je een internationale focus.

* Naast een mbo-4-diploma haal je het internationaal erkende BTEC level 3 

Extended Diploma in Business. Daarmee ben je vakgericht opgeleid én heb je 

een brede bedrijfskundige basis. 

Gold Award Winner Nova College is a proud member of the IVS Alliance, the 
winner of the BTEC International Centre or Institution of the Year 2021 Award. 
The IVS Alliance wants to collectively support bilingual vocational colleges to 
improve the opportunities for their students.

Gold
Award Winner







OPLEIDINGEN MARKETING EN SALES 
Retailmanager
niveau 4 | opleidingsduur 2-3 jaar | bol/bbl

Als manager zorg je dat alles in de winkel goed verloopt. Je hebt avontuurlijk 

werk omdat winkels trendgevoelig zijn. Klanten willen steeds iets anders qua 

eten, mode, meubels en gadgets. Dat jij hier oog voor hebt, komt dus goed uit.

Retailspecialist
niveau 3 | opleidingsduur 1,5-2 jaar | bol/bbl 

Klanten en producten: daar weet jij alles van. Maar je houdt je in de winkel 

ook bezig met het personeel, de omzet en de administratie. Je kan goed 

schakelen tussen verschillende taken en bent sociaal. De ideale verkoop-

specialist!

Retailmedewerker 
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.

Scan de QR voor de laatste informatie 

over de opleidingen Marketing en Sales.



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)



NOVA BUSINESS SCHOOL BADGES
Als je Nova College’s Business School hebt afgerond, 

behaal je niet alleen een mbo-diploma, maar heb je 

onderweg ook allerlei badges verdiend. Deze ‘unlock’ je 

tijdens je hele opleiding, want je wordt steeds weer een 

stapje beter in wat je doet. Het bedrijfsleven en andere 

instellingen ondersteunen de badges, dus je kunt ze trots 

op je cv zetten: daarmee laat je zien wat je allemaal hebt 

gedaan, wat je kan en wat je weet.



Meld je op tijd aan

Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt aanmelden. Daarnaast 

gelden voor sommige opleidingen landelijke aanvullende toelatings-

voorwaarden. 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.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE

1 2
novacollege.nl/123studiekeuze  

3
ONTDEKKEN BELEVEN KIEZEN



VOLG JE
HART



Maandag  21 november 2022  18.00 - 21.00 uur
Woensdag  1 februari 2023  18.00 - 21.00 uur
Woensdag  19 april 2023  16.00 - 18.00 uur

Plan je bezoek via novacollege.nl

KOM NAAR ONZE OPEN DAG

8/22

Kijk op novacollege.nl

Campus Haarlem
Business administration & control specialist, Medewerker evenementenorganisatie, 
Office & management support specialist, Legal, insurance & HR services specialist, 
Allround assistent business services, Interieuradviseur, Mediavormgever, 
Social media manager, Junior accountmanager IVS, Marketing & communication 
specialist (ook IVS), Retailmanager, Retailspecialist, Retailmedewerker

Zijlweg 203 

2015 CK Haarlem 

Campus Haarlemmermeer
Business administration & control specialist, Intercedent, commercieel arbeids-
bemiddelaar, Allround assistent business services, Junior manager internationale 
handel, Junior accountmanager, Commercieel medewerker

Paxlaan 26 

2131 PZ Hoofddorp


