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‘Logistiek is zorgen dat producten
van a naar b komen. Ik heb in
een loods gewerkt met heftrucks,
labelers en industriële shredders.
Nu zit ik op kantoor en doe ik de
administratie. Die variatie is leuk.
Hierna wil ik naar het hbo, door
met de administratieve kant.’
Cornel (24)
Manager transport en logistiek

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 LOGISTIEK
De juiste spullen op de juiste plek op de juiste tijd: dat is logistiek. Je snapt,
alles en iedereen in de wereld is daarvan afhankelijk. Hou jij van plannen en
organiseren? Wil je de regels leren kennen van de (internationale) handel?
En hou je van keihard werken? Kijk dan eens naar onze opleidingen.
Welkom bij het Nova College

novacollege.nl/logistiek

Of je nou manager wil worden of liever op de heftruck
werkt, met een opleiding in de logistiek zit je goed. Je maakt
veel kans op een baan op het gebied van wegtransport, rail,
luchtvaart en scheepvaart. Je krijgt een brede basis voor een
vervolgopleiding of voor de beroepspraktijk.

OPLEIDINGEN LOGISTIEK
Manager transport en logistiek
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol
Regelen, plannen en managen zodat mensen en spullen op de plek aankomen waar ze nodig zijn. Daar hou jij je mee bezig. Je hebt verstand van
transportregels, kunt goed met mensen werken en je houdt contact met
andere bedrijven.

Logistiek teamleider-plus vrachtwagenchauffeur
niveau 3 | opleidingsduur 2 jaar | bbl
Organiseren en samenwerken doe jij moeiteloos. Je geeft leiding aan logistiek
medewerkers. Ook coördineer je de ontvangst, opslag en verzending van
goederen. Je kan ook in vrachtwagens rijden omdat je je rijbewijs C en CE
hebt behaald via onze vaste partner Aldivèr.

Logistiek teamleider
niveau 3 | opleidingsduur 2 jaar | bol/bbl
Organiseren en samenwerken vind jij leuk en het gaat je makkelijk af. Jouw
werk bestaat uit leiding geven aan logistiek medewerkers. Ook coördineer je
de ontvangst, opslag en verzending van goederen.

OPLEIDINGEN LOGISTIEK
Logistiek medewerker-plus vrachtwagenchauffeur
niveau 2 | opleidingsduur 1-2 jaar | bbl
In een magazijn, groothandel of distributiecentrum worden voortdurend
spullen geladen, gelost en opgeslagen. Jij zorgt ervoor dat dit snel en veilig
gebeurt. Je kan ook in vrachtwagens rijden omdat je je rijbewijs C en CE hebt
behaald via onze vaste partner Aldivèr.

Logistiek medewerker
niveau 2 | opleidingsduur 2 jaar | bol/bbl
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.

Samenwerking met Aldivèr
Aldivèr is onze vaste partner met een uitgebreid netwerk van erkende leerbedrijven. Als student Logistiek kun jij tijdens je opleiding je vrachtwagenrijbewijs behalen en de nodige kilometers maken bij een van de leerbedrijven
via Aldivèr.

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 een extra kans voor jou
om naar het mbo niveau 2 te kunnen.
Kijk op novacollege.nl/entree.

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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novacollege.nl/123studiekeuze

Meld je aan vóór 1 april 2022
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven. Daarnaast
gelden voor sommige opleidingen landelijke toelatingsvoorwaarden. Het kan
zijn dat de opleiding die jij wilt doen maar een beperkt aantal plaatsen heeft.
Daarom is het belangrijk dat je je snel aanmeldt, in ieder geval vóór 1 april
2022. 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 de (verplichte)
kennismaking of de intake. In dit kennismakingsgesprek 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
Plan je bezoek
Wegens corona geldt een maximum aantal bezoekers.
Je moet daarom vooraf je bezoek plannen via novacollege.nl.
Beverwijk
Logistiek medewerker
Laurens Baecklaan 23
1942 LN Beverwijk

Hoofddorp
Logistiek manager, teamleider,
medewerker
Paxlaan 26
2131 PZ 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
08/21

