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‘Op dit moment werk ik op Schiphol. 

Ik doorzoek de vliegtuigen en 

controleer het personeel. Ik hou

van mensen en maak graag een 

babbeltje. En ondertussen zorg ik 

voor hun veiligheid. Ik let goed 

op en houd het vriendelijk. Dat is 

mijn manier.’ 

Irfaan (18)

Handhaver toezicht en veiligheid

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 BEVEILIGING EN HANDHAVING 
Je herkent dieven en onveilige situaties, spreekt mensen aan op fout 

parkeren, wildplassen, rommel op straat gooien en nog veel meer. Maar je 

bent er ook als mensen verdwaald zijn, zich niet goed voelen of op een 

andere manier hulp nodig hebben. Ben je verantwoordelijk, fit en sociaal? 

Kijk dan eens naar deze opleidingen.

Welkom bij het Nova College

    novacollege.nl/ordeveiligheid



Bij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid krijg je 

les over surveilleren, bekeuren, omgaan met agressie, wetten 

en regels. Je leert samenwerken met politie, brandweer en 

ambulance. En je behaalt het BOA (Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar) diploma.

OPLEIDINGEN ORDE EN VEILIGHEID 
Handhaver toezicht en veiligheid
niveau 3 | opleidingsduur 2-3 jaar | bol

Je houdt je bezig met orde en veiligheid in de openbare ruimte. 

Maar ook bij vervoersbedrijven, woningbouwverenigingen en 

gemeenten kun je aan de slag. Je mag sommige strafbare feiten 

opsporen en vervolgens ingrijpen.



OPLEIDINGEN ORDE EN VEILIGHEID
Beveiliger
niveau 2 | opleidingsduur 1,5-2 jaar | bol/bbl

Door jouw aanwezigheid voelen mensen zich veilig. Je houdt toezicht op 

personen, goederen en gebouwen. Bijvoorbeeld bij de in- en uitgang van 

winkel of evenement. Als het nodig is kun je optreden en bijvoorbeeld ook 

een gebouw ontruimen.

Bij de opleiding Beveiliger leer je hoe je bedrijven, 

gebouwen, evenementen en mensen beveiligt. Je bereidt 

je voor op afwisselend en belangrijk werk. Ben jij 

verantwoordelijk en heb je een kalmerende invloed op 

mensen? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou.



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.



VOLG JE
HART

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 ge-

kozen 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.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE

1 2 3
novacollege.nl/123studiekeuze  



Maandag t/m donderdag  22 - 25 november 2021  18.00 - 21.00
Maandag t/m donderdag  14 - 17 februari 2022  18.00 - 21.00

Plan je bezoek
Wegens corona geldt een maximum aantal bezoekers.  

Je moet daarom vooraf je bezoek plannen via novacollege.nl.

Haarlem
Zijlweg 203 

2015 CK Haarlem

KOM NAAR ONS OPEN HUIS

08/21

Kijk op novacollege.nl


