
Werknemer 

in ontwikkeling

Over Nova Contract
Nova Contract is onderdeel van ROC Nova College. Samen bieden wij deskundige en ervaren

docenten plus een netwerk van locaties met praktijklokalen en simulatieruimten. Wij werken

vanuit de visie dat je als mens nooit uitgeleerd bent. Je blijft je ontwikkelen, blijft groeien.

In je vak en als mens.

Partners
Wij onderhouden sterke banden met ruim 300 bedrijven en organisaties. Als het gaat om 

stages, maar ook als (keten)partners.  Samen met andere roc’s voert Nova Contract ook 

opleidingen uit voor grote landelijke opdrachtgevers. U vindt ons in de regio IJmond, Haarlem 

en Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek.

Kwaliteitskeurmerken
Kiest u voor Nova Contract, dan kiest u voor kwaliteit. Dat blijkt ook uit onze keurmerken 

ISO 9001:2008, Erkend EVC aanbieder van Kenniscentrum EVC, Keurmerk Inburgering 

en Re-integratie van Blik op Werk en Erkend Examenbureau Inburgering. 

Meer informatie
Voor meer informatie en een afspraak met een van onze relatiemanagers kunt u ons 

bereiken via telefoon (023) 530 20 10 en e-mail info-advies@novacollege.nl. Wij komen 

graag bij u langs.

www.novacontract.nl
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Wie duurzaam wil investeren in zijn medewerkers, komt vanzelf uit bij opleiding en loopbaan-

ontwikkeling. Voor elk bedrijf zijn gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers van 

levensbelang. Wilt u eruit halen wat erin zit, dan geeft u mensen de ruimte om te blijven leren. 

Om zich te blijven ontwikkelen, in hun werk en als persoon.

Nova Contract biedt volop mogelijkheden om te investeren in mensen. Van test tot diploma, 

wij hebben alles in huis voor organisaties en individuele werknemers. Ook mensen die weer 

aan de slag willen, die willen meedraaien in de maatschappij of moeten inburgeren, helpen 

wij graag op weg. 

Voordat een opleiding begint, kijken we eerst wat iemand al kan. Want wie vooruit wil, 

heeft niets aan herhaling. Onze opleidingen, cursussen en trainingen zijn daarom maatwerk. 

Zo brengen we mensen verder in hun ontwikkeling.

Kiezen uit meer dan 100 bedrijfstrainingen
Bij Nova Contract kunt u uw kennis actueel houden. Onze trainingen zijn volledig afgestemd 

op uw bedrijfssituatie, wensen en op de mogelijkheden van de cursist. Waar dan ook: op de 

werkvloer, bij ons of op locatie in binnen- of buitenland. 

U kunt ook kiezen uit meer dan 100 gecertificeerde bedrijfstrainingen in de scheepvaart, 

techniek, zorg en economie. Wij geven trainingen voor de handelsvaart, binnenvaart, havens, 

waterbouw en visserij. Wij leiden op voor bedrijfshulpverlener, kraamhulp en voor gastouder. 

Maar u kunt ons ook vragen voor veiligheidscursussen (VCA), inburgeren op de werkvloer, 

administratieve opleidingen, computertrainingen of voor cursussen in de financiële 

dienstverlening. 

Slagingskans vergroten met de taal- en rekentoets 
Om met succes een opleiding te volgen, moeten werknemers beschikken over het juiste 

beginniveau. Iemand kan een te laag taal- en rekenniveau hebben waardoor de opleiding 

niet aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Investeert u in opleidingen, dan is het zinvol om 

eerst het basisniveau te toetsen. Zo stemt u het opleidingsniveau beter af op de 

mogelijkheden van uw mensen en vergroot u de kans van slagen. 

Ontdek wat uw mensen waard zijn
Door werk- en levenservaring hebben mensen vaak meer kennis in huis dan ze met 

diploma’s kunnen aantonen. Met een ervaringscertificaat of EVC (Erkenning Verworven 

Competenties) brengt Nova Contract verworven talenten en vaardigheden in kaart 

zodat u weet wat uw medewerkers echt waard zijn. Wij werken nauw samen 

met het EVC Centrum voor Beroepsonderwijs.

Re-integreren, om- of  bijscholen of  beroepsoriëntatie 
Mensen die (weer) aan het werk willen of die zich willen om- of bijscholen, kunnen bij ons 

ervaring opdoen in of zich oriënteren op een beroep. Cursisten kunnen rekenen op 

persoonlijke aandacht en ruimte om te groeien. Opleiden doen we zoveel mogelijk in de 

praktijk, bijvoorbeeld met stages of leerbanen.

Samen met onze partners werken we aan de oprichting van leerwerkbedrijven. In deze 

levensechte bedrijfsomgeving is het mogelijk om te ontdekken, te experimenteren en een 

vak te leren. In het leerwerkbedrijf staat de ontwikkeling van mensen voorop, niet het 

bedrijfsproces.

Opleiden en diplomeren
Nova Contract leidt niet alleen op, wij kunnen ook diplomeren en certificeren. Onze opleidingen 

voldoen aan de landelijke normen voor het beroepsonderwijs. Dé reden waarom steeds meer 

opleidingsbedrijven graag met ons samenwerken.

Een eigen zaak. Droom of werkelijkheid? 
Veel mensen zien een eigen zaak als dé kans om te doen waar hun hart ligt. Nieuwe 

ondernemers maken werk van hun ambities en ontwikkelen hun ondernemerstalenten 

met het Nova Ondernemershuis. Met de E (entrepreneur)-scan ontdekken zij de 

kwaliteiten om succesvol te ondernemen. Of  het nu gaat om een eigen kapsalon, een 

binnenvaartonderneming of  een belastingkantoor: onze ervaren bedrijfsadviseurs geven 

deskundig advies. 

Uw bedrijfsadministratie zelf  doen
Als ondernemer krijgt u grip op de (administratieve) zaak met een training bedrijfs-

administratie. U leert hoe het administratieve proces eruitziet, hoe u een boekhouding 

voert, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en welke zaken u moet inleveren 

bij de accountant. 

Ondernemers slagen met Nova Contract


