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‘Ik loop stage bij een allround 

garage in Noordwijk. Dat ging 

gewoon door tijdens corona. 

Ze gooiden me meteen in het 

diepe: ga het maar doen. 

Ze kijken wel mee, maar ik moet 

het zelf  zien te fixen. Als de 

remmen vervangen moeten worden, 

leggen ze in grote lijnen uit hoe 

dat moet. En ze checken of  alles 

goed gaat. Ik krijg veel vertrouwen, 

dat vind ik fijn.’

Iris (17) 

Technisch specialist personenauto’s 

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 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 AUTOTECHNIEK 
Autotechniek betekent: alles wat met het onderhouden, repareren en 

diagnosticeren van auto’s te maken heeft. Het is een belangrijk vakgebied 

voor de veiligheid op de weg. Werk je graag met je hoofd en je handen? 

Hou je van teamwork? Kijk dan eens naar de opleidingen autotechniek.

Welkom bij het Nova College

     novacollege.nl/autotechniek



In de autotechniek kun je leren voor verschillende functies 

binnen de mobiliteitsbranche, van technicus onderhoud en 

reparatie tot in het management.

Tijdens deze opleiding is het mogelijk om ook werkervaring 

op te doen in de bedrijfsautotechniek of motorfietstechniek.

Dit maakt dat je met brede ervaring de arbeidsmarkt op kan.

OPLEIDINGEN AUTOTECHNIEK 
Technisch specialist personenauto’s
niveau 4 | opleidingsduur 4 jaar | bol/bbl

Waarom is een auto defect? Wat moet er onderhouden worden? Dat zijn de 

belangrijkste vragen in jouw werk. Omdat auto’s tegenwoordig computers 

bevatten kun je ze via digitale testkasten uitlezen en diagnose stellen. Maar 

ook met oudere modellen kun je overweg. Tevens doe je voorstellen om de 

bedrijfsvoering te verbeteren.

Aftersalesmanager autotechniek
niveau 4 | opleidingsduur 4 jaar | bol

Jij bent de specialist achter de servicebalie. Ook geef je leiding aan de 

werkplaats, de showroom, het magazijn en de administratie. Je weet vanuit 

aftersales precies wat het bedrijf verkoopt. Daarover adviseer je de klanten.







OPLEIDINGEN AUTOTECHNIEK
Allround autotechnicus
niveau 3 | opleidingsduur 3 jaar | bol/bbl

Je onderhoudt en repareert voertuigen in de garage en je instrueert soms 

andere collega’s. Je sleutelt aan de huidige modellen, maar ook moderne 

(elektrische) auto’s hebben geen geheimen voor je. Dankzij jou gaan ze 

veilig de weg op.

Basis autotechnicus
niveau 2 | opleidingsduur 2 jaar | bol/bbl

Onderhoud en reparaties zijn bij jou in goede handen. Je weet alles van 

oudere modellen, maar zeker ook van hybride en elektrische modellen. 

Na deze opleiding kan je aan het werk of doorstromen naar Allround 

autotechnicus niveau 3.



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)

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’.





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

Beverwijk
Laurens Baecklaan 23
1942 LN Beverwijk

KOM NAAR ONZE OPEN DAG

08/22

Kijk op novacollege.nl

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.

Hoofddorp
Paxlaan 26
2131 PZ Hoofddorp


