EXCELLEREN
Wil jij op ieder niveau het beste in jezelf naar boven halen? Je persoonlijk talent, vakmanschap, ondernemerschap en een
maatschappelijk volwassen houding ontwikkelen? Daar helpen we je graag bij op het Nova College. Studenten die hun talenten
optimaal ontwikkelen, mogen opvallen bij ons op school. Excellente kennis en vaardigheden belonen én stimuleren wij. Wij
dagen jou uit met verbredende, verdiepende en verzwarende accenten in de onderwijsprogramma’s. Als excellente student ben jij
de ambassadeur voor je beroep. En van het Nova College.

Excellent vakmanschap
Door mee doen aan de wedstrijden van Skills Heroes of andere vakwedstrijden zoals de Bokkedoorns Award (Horecawedstrijd), de
Bart Bongersprijs en de landelijke wedstrijd MBO Uitblinker heb je tijdens je opleiding de kans om extra uitdagingen aan te gaan.
Skills Heroes
Bokkedoorns Award
MBO uitblinker

Excellentieprogramma’s
Wil jij tijdens je opleiding excelleren? Dan kun je bij een aantal opleidingen een verzwaard programma volgen. De ‘plus’ op je
opleiding, waarmee je net dat stapje extra zet. Bij een aantal opleidingen kun je
opdrachten op een hoger niveau, extra lessen, activiteiten en modules maken
tweetalige programma’s volgen
stages lopen bij internationale top-bedrijven
aanvullende verdiepende en/ of verzwarende bpv-opdrachten doen

Opleidingen met excellentieprogramma’s:
CIOS Haarlem Hoofddorp
Junior accountmanager IVS
MyTec
Vepleegkundige VIP bij Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar

Buitenlandstage
Wil jij letterlijk je grenzen verleggen? Een buitenlandse stage heeft een duidelijke meerwaarde voor jouw ontwikkeling. Je krijgt
tijdens je opleiding de kans bepaalde competenties te leren of te verbeteren op internationale stages, mede met behulp van
Europese subsidie. Iedere Nova student die een stage doet in het buitenland onderscheidt zich. Maar niet iedere student in het
buitenland (of met een buitenlandse stage-ervaring) is excellent. Nova College zet in op een extra internationaal topprogramma
voor excellente studenten. Excellente studenten kunnen in het buitenland een stage volgen óf vanuit Nederland intensief contact
met het buitenland hebben.
Lees meer over Buitenlandstage >>

Volg ook onze Facebook Nova College Buitenlandstage
NOVA COLLEGE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties
te laten zien.

Lees hier de voorwaarden



