
Welkom @ Nova College



Groeien als mens

Wij zien jou graag gelukkig.

Hier, op het Nova College, maar ook later,

als je onze school weer hebt verlaten.

Daarom leer je bij ons meer

dan alleen een beroep.

We willen dat deze school

een plek voor jou wordt,

waar je alle aandacht krijgt,

waar je je snel thuis voelt,

waar het veilig is en waar, net als thuis,

duidelijke regels zijn.

Wij zien graag dat je je talenten ontplooit,

jezelf ontwikkelt, zelfvertrouwen krijgt,

zelfstandig wordt en jezelf leert kennen.

We willen dat je de juiste mentaliteit

en het juiste gedrag ontwikkelt.

Begrijpt wat de werkomgeving

en de samenleving later van je verwachten.





  

Je eigen Nova account

Iedereen op het Nova College heeft een eigen account. 

Jij dus ook. Maar voordat je je account kunt gebruiken moet 

je ’m eerst nog even activeren. Doe je dat niet, dan heb je 

geen toegang tot de computers op het Nova College, je 

webmail, Nova Portal en dergelijke. 

Met je account heb je toegang tot Nova Portal en je eigen 

plek. Hier staat je Nova e-mail en heb je toegang tot de site 

van je opleiding. Ook kun je bijvoorbeeld je documenten 

opslaan of je nou op school, thuis of onderweg bent. 

Je cijfers en je rooster vind je in het cursisteninformatie-

systeem Magister dat je kunt bereiken via een link op 

Nova Portal. 

Je boeken en andere leermiddelen die je voor je opleiding 

nodig hebt, bestel je via Nova Portal. Ook hiervoor is het 

dus noodzakelijk dat je je account activeert. Als je dit 

hebt gedaan, vind je op de welkomstpagina een button 

‘Leermiddelen bestellen’. Klik hierop en volg de instructies 

op de pagina. 

Op de laatste pagina van deze folder lees je hoe je 

je account activeert.



Wachtwoord vergeten?

Als je je wachtwoord bent vergeten of wilt veranderen, 

ga je naar https://wachtwoordcursist.novacollege.nl 

Vul je stamnummer en postcode in en klik op ‘Verder’. 

Doorloop de aangegeven stappen. Je kunt ook kiezen 

je nieuwe wachtwoord via een gratis sms te 

ontvangen op je mobiel. 



 

1.  Pak je stamnummer (dit staat in de brieven over je  

inschrijving bij het Nova College).

2. Start de computer.

3.  Ga naar internet en typ in de adresbalk:  

https://wachtwoordcursist.novacollege.nl

4.  Volg de instructies op de pagina.  

Vind je het lastig, klik dan op het filmpje.  

Vul je stamnummer en postcode in en klik op ‘Verder’.  

Je ziet nu de pagina: ‘Set (maak) wachtwoord’.  

Kies uit de lijst een geheime vraag en geef het antwoord. 

Bedenk een eigen wachtwoord volgens de instructies op  

het scherm en vul dit tweemaal in.  

Klik op ‘Verzend’.

5.   Typ voor Nova Portal in de adresbalk:  

https://novaportal.novacollege.nl 

Vul je eigen gebruikersnaam (= je stamnummer) en je  

eigen wachtwoord in.  

6.  Voor je Nova e-mail typ je in de adresbalk:  

https://webmail.novacollege.nl 

Vul je eigen gebruikersnaam (= je stamnummer) en je  

eigen wachtwoord in. 

Activeren van je Nova account
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