REIZEN EN
VRIJE TIJD
2022/2023
Entertainment en
events
Travel en hospitality

‘Ik zit hier op mijn plek. De opleiding
is goed. Je leert hoe je met mensen
moet omgaan, hoe je ze entertaint en
evenementen organiseert. Ik krijg Duits,
Spaans en Engels. Maar ook performance, sport en spel en entertainen.
Het is een veelzijdige opleiding.’
Lieke (17)
Manager entertainment en events
Cosmo Academy

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.

OPLEIDINGEN REIZEN EN VRIJE TIJD
In de reiswereld en evenementenbranche staan tevreden klanten centraal.
Daarom zijn er medewerkers nodig die het leuk vinden om service te
verlenen. Vaak op een zonnige of bijzondere locatie of op een tof event.
Ben jij ondernemend, gastvrij en kan je goed organiseren?
Kijk dan bij deze opleidingen.
Welkom bij het Nova College

novacollege.nl/reizen-vrijetijd

Op de Cosmo Academy kun je leren over toerisme,
zakenreizen, recreatie, entertainment en evenementen.
Tijdens de driejarige opleiding ontdek je waar jij echt goed
in bent en waar je blij van wordt. Je bereidt je voor op werk
of legt een goede basis voor een vervolgstudie.
Cosmo Academy biedt jou
• een persoonlijke coach
• kleinschalig onderwijs
• praktijktrainers uit de branche
• Stay-or Go-programma; je maakt op verschillende
manieren kennis met het bedrijfsleven
• stages bij onze businesspartners

OPLEIDINGEN REIZEN EN VRIJE TIJD
Manager entertainment en events (Cosmo Academy)
niveau 4 | opleidingsduur 2-3 jaar | bol
Je werkt als leidinggevende op een vakantie- of attractiepark, in een hotel
(resort) of outdoorcentrum. Jij en je team geven gasten een
onvergetelijke ervaring. Ook in de evenementenbranche kun je aan de slag.
Je bent een kei in organiseren en aansturen.

Zelfstandig medewerker entertainment en events
(Cosmo Academy)
niveau 3 | opleidingsduur 2,5 jaar | bol
Je werkt als medewerker op een vakantie- of attractiepark, in een hotel
(resort) of outdoorcentrum. Je draagt bij aan een fantastische ervaring van
de gasten. Ook in de evenementenbranche kun je aan de slag.
Je hebt afwisselend en avontuurlijk werk!

OPLEIDINGEN REIZEN EN VRIJE TIJD
Manager travel en hospitality
niveau 4 | opleidingsduur 2-3 jaar | bol
Je werkt in het toerisme, waar je reizigers zorgeloos laat genieten van hun
vakantie of zakenreis. Je organiseert reizen naar bijzondere bestemmingen
over de hele wereld en ook dichter bij huis. Zo kom je alles te weten over
andere culturen en landen en spreek je straks Duits of Spaans. Je wordt
bijvoorbeeld reisadviseur, manager evenementen, reisleider, host, front office
medewerker of grondsteward(ess).

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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2
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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 22 november 2021 18.00 - 21.00 uur
Woensdag 16 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.
Haarlem
Bijdorplaan 15 (Hogeschool Inholland)
2015 CE Haarlem

Kijk op novacollege.nl
08/21

