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Fijn dat je er bent. Fijn dat je meer wil weten over onze 
school. 

Leren doen we allemaal en iedere dag, gewoon vanzelf. Op 
school doen we dat heel specifiek, met methoden en met 
leermiddelen en met professionals die daarvoor zijn opge-
leid. In onze school creëren we een omgeving waar het leren 
centraal staat. 

Of je nu heel goed kunt leren of juist niet. Of je meer theore-
tisch denkt of juist heel praktisch, in onze school is er altijd 
wel een richting die bij jou past. 

Leren is meer dan uit het hoofd leren. Om voorbereid te zijn 
op de 21e eeuw leren we je samenwerken, plannen, verant-
woordelijkheid opnemen en steeds zelfstandiger je leerta-
ken op je te nemen. We vinden het belangrijk dat jij keuzes 
maakt en dat je je talenten ontdekt en toont. Zo groei je naar 
meer kennis over wie je wil zijn (mens), wat en hoe je wil le-
ren (studie) en wat je wil worden (beroep).

Om optimaal te kunnen leren is het belangrijk dat jij voluit wil 
gaan voor deze school en deze richting en dat je thuis je 

daarbij ondersteunt. We hebben dan ook graag dat je veel 
vragen stelt en goed weet waar je voor kiest. Kijk dus goed 
rond in onze school op onze opendeurdag of spreek gerust 
iemand aan van ons team of onze leerlingen. 

Als je het moeilijk hebt om te leren of als je ergens in uitblinkt 
heb je soms extra zorg nodig. Wij geven die graag en willen 
je daarin heel zelfstandig en zelfredzaam maken. Emancipa-
tie is daarbij het sleutelwoord.

Wij gaan voluit voor vernieuwing. Onze school staat lang-
zaamaan bekend om de vele proeftuinprojecten waarin leer-
lingen merken dat ons onderwijs steeds dichter komt staan 
bij wat een 21e-eeuwse leerling nodig heeft. Dat vraagt inzet 
van iedereen.

Leren is jouw verantwoordelijkheid. Wij willen je helpen die 
verantwoordelijkheid te dragen.

Met een hartelijke groet en graag tot ziens. 

Welkom
Welkom op het Sint-Norbertusinstituut (SNOR)

Remco Babijn
Directeur Algemeen en Pedagogisch Beleid
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1ste leerjaar

A Explo (Exploratie)

Latijn
(Plus)
STEM
TEx (Taal en expressie)

B 1B

Studieaanbod

S

2de graad

ASO Economie (optie wiskunde)

Economie (optie moderne talen)

Humane wetenschappen
Latijn (optie wiskunde)

Latijn (optie moderne talen)   
Wetenschappen

TSO Sociale en technische wetenschappen 
Techniek - wetenschappen

BSO Verkoop
Verzorging - voeding

S

S

2de leerjaar 2019 - 2020

A Latijn
Moderne wetenschappen
Moderne - STEM
Moderne - TEx
Sociale en technische vorming
Techniek - wetenschappen

B Beroepsvoorbereidend leerjaar 

S

Kantoor en verkoop 
Verzorging - voeding

S



 
 

Hogere richtingen

7de jaren Kinderzorg 
Thuis - en bejaardenzorg / zorgkundige 
Winkelbeheer en etalage

Se-n-se (Secundair na Secundair)  

Leefgroepenwerking

HBO5 Verpleegkunde

3de graad

ASO Economie - wiskunde 
Economie - moderne talen 
Humane wetenschappen 
Latijn - wiskunde 
Latijn - moderne talen 
Moderne talen - wetenschappen 
Wetenschappen - wiskunde

TSO Farmaceutisch - technisch assistent
Gezondheids - en welzijnswetenschappen
Jeugd - en gehandicaptenzorg 
Sociale en technische wetenschappen 
Techniek -  wetenschappen

BSO Verkoop 
Verzorging

S

S

2de leerjaar (vanaf schooljaar 2020 - 2021)

A Latijn
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
STEM - wetenschappen

B Economie en organisatie 
Maatschappij en welzijn

Pedarooienberg: Info op www.pedarooienberg.com
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Tweede graad bso

6

VERZORGING – VOEDING

De opleiding verzorging-voeding tweede graad bereidt  
jou voor op een derde graad bso waarin het contact met en 
de zorg voor mensen centraal staat. Naast een algemene 
vorming krijg je een specifieke praktische opleiding op het 
gebied van zorg voor maaltijd, linnen, interieur, gezondheid, 
kwaliteit, communicatie en expressie. We werken regelmatig 
in groepjes om het communiceren te bevorderen en hierover 
te reflecteren. Tijdens projecten maak je kennis met kinderen 
(2,5 jaar tot 10 jaar) en gezonde volwassenen. 

3 de en 4 de jaar

Frans 2 

Godsdienst 2 

Informatica 1 

Lichamelijke opvoeding 2 

Muzikale opvoeding 1 

Plastische opvoeding 2 

Project algemene vakken 6 

Verzorging-voeding: 18 

Ik en de anderen (3) 

Expressie (2)

Gezondheid en welzijn (4) 

Zorg voor maaltijd (5) 

Zorg voor interieur en linnen (4) 

Zorg voor kwaliteit geïntegreerd in ‘zorg  
voor maaltijd’ en ‘zorg  
voor interieur en linnen’ 

Totaal 34

LESSENTABEL 
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VERKOOP

Ben je rekenvaardig? Weet je met je creativiteit geen blijf? 
Dan is verkoop een richting voor jou. Je krijgt er zowel com-
municatieve als bedrijfsgerichte vakken om de taken van de 
verkoopsmedewerker onder de knie te krijgen.

Jaar: 3 de 4 de

Engels 3 3 

Frans 4 4 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands-zakelijke  
communicatie 

2 2 

Project algemene vakken 6 6 

Administratie en verkoop: 13 13 

Administratie secretariaat (3) (3) 

Administratie boekhouden (4) (4) 

Verkoop logistiek (3) (2) 

Verkoop serviceverlening (3) (2) 

Presentatietechnieken (-) (2) 

Totaal 32 32

LESSENTABEL 
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Derde graad bso
VERZORGING 

Ben je sociaal vaardig, verantwoordelijk en stipt? Heb je ge-
duld en respect? Hou je van samenwerken en creatief zijn? 
Dan is de richting verzorging iets voor jou. Zowel in het vijfde 
als in het zesde jaar ga je dertien weken op stage in een 
groepsopvang (0 tot 3-jarigen), een woon- en zorgcentrum...

Jaar: 5 de 6 de

Frans 2 2 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Muzikale opvoeding 1 1 

Project algemene vakken 4 4 

Verzorging: 22 22 

(Ped)agogisch handelen (4) (5) 

Verzorging (6) (5) 

Zorg voor huishouding (2) (2) 

Stage (10) (10) 

Totaal 33 33

LESSENTABEL 
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VERKOOP 

Ben je verantwoordelijk, rekenvaardig en stipt? Hou je 
van zelfstandig en creatief werken? Dan is de richting ver-
koop iets voor jou. In de basismodule verkoop medewerker 
leer je de taken van een ‘retailmede werker’ op praktijk-
gerichte wijze: zelfstandig goederen in ontvangst ne-
men, verwerken en presenteren in de winkel. Daarnaast 
leer je ook zelfstandig verkopen, de klant adviseren en 
service verlenen. Communicatieve vaardigheden zijn dus 
zeker een pluspunt. Ook krijg je een geïntegreerde 
ict-vorming: tekstverwerking, rekenblad, presentatiepak-
ketten ...

Naast de verplichte basismodule kies je voor één van 
deze twee keuzemodules:

  Logistiek medewerker: deze module focust vooral op 
het ontvangen en opslaan van goederen in een maga-
zijn, goederen verzendklaar maken en de goederen re-
gistreren in de voorraadadministratie.

  Visual merchandising: hier leer je een ontwerp van re-
sentatie ontwikkelen. Verder ga je zelfstandig de pre-
sentatie in de winkel of in de etalage uitvoeren. Enig 
creatief talent, aandacht voor kleur en stijl zijn dus een 
‘must’.

Jaar: 5 de 6 de

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands - zakelijke 
communicatie 

2 - 

Project algemene vakken 4 4 

Basismodule verkoop- 
medewerker: 

13 14 

Verkoop (3) (4) 

Infoverwerking (3) (1) 

Presentatietechnieken (2) (2) 

Stage (5) (7) 

Keuzemodule: 7 8

Logistiek medewerker (5 + 2 stage) (5 + 3 stage) 

Visual merchandising (5 + 2 stage) (5 + 3 stage) 

Totaal 34 34

LESSENTABEL 
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7de specialisatiejaren
KINDERZORG 

Werk je graag met kinderen tussen 0 en 12 jaar? Heb je zowel 
het creatieve als het pedagogische in je? Ben je verantwoor-
delijk, geduldig en stipt? Dan is een zevende jaar kinderzorg 
echt iets voor jou. Naast de gewone lessen heb je twee 
blokstages van telkens zes weken. Je werkt dan mee in een 
groepsopvang en in een buitenschoolse kinderopvang. Je 
werkt mee volgens het uurschema van een vast teamlid. Na 
het volgen van deze opleiding behaal je een diploma secun-
dair onderwijs en/of een getuigschrift kinderzorg. Je kan dan 
meteen het werkveld instappen of verder studeren als ver-
pleegkundige, opvoeder/begeleider of kleuteronderwij-
zer(es)...

Expressie 2 

Frans 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke vorming 2 

Nederlands 2 

Pedagogisch handelen 7 

Seminarie 2 

Verzorging 2 

Zorg voor woon- en  
leefomgeving 

1 

Stage 10 

Totaal 34

LESSENTABEL 
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THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE 

Ben je verantwoordelijk, flexibel, empathisch en stipt? Be-
handel je anderen met geduld en respect? Hou je ervan om 
te luisteren, samen te werken en je in te leven in een andere 
wereld? Dan is thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige een 
richting voor jou. Naast de gewone lessen heb je twee 
blokstages. Je gaat zes weken op stage in de thuiszorg.  
De andere zes weken loop je mee in een woonzorgcentrum 
of geriatrische afdeling. Na het volgen van deze opleiding 
behaal je een diploma secundair onderwijs en/of een studie-
getuigschrift thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. Je kiest 
dan of je meteen het werkveld instapt of verder gaat stude-
ren. Je kan onmiddellijk aan de slag in woonzorgcentra, 
thuiszorg of bejaardenzorg. Verder studeren als verpleeg-
kundige of opvoeder / begeleider behoort ook tot de moge-
lijkheden.

Expressie 2 

Frans 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke vorming 2 

Nederlands 2 

Agogisch handelen 3 

Seminarie 2 

Verzorging 4 

Zorg voor woon- en  
leefomgeving 

3 

Stage 10 

Totaal 34

LESSENTABEL 
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WINKELBEHEER EN ETALAGE

Zou je graag willen verkopen? Ben je sociaal ingesteld, re-
kenvaardig en stipt? Heb je verantwoordelijkheidszin? Werk 
je graag zelfstandig en hou je van creativiteit? Dan is winkel-
beheer en etalage zeker iets voor jou. Naast de gewone les-
sen heb je wekelijks één dag stage in een winkel of leerbe-
drijf. Na het volgen van deze opleiding behaal je een diploma 
secundair onderwijs of een studie getuigschrift winkelbeheer 
en etalage. Je kan aan de slag als verkoper/verkoopster, win-
kelbediende of hulp bij etalagisten. Misschien is dit wel dé 
kans om van het zelfstandig ondernemerschap te proeven 
met een succesvolle, bloeiende zaak als resultaat!

Basisvorming 12 

Engels 2 

Frans 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke vorming 2 

Nederlands 2 

Specifiek gedeelte 22 

Visual merchandising 4 

Winkelbeheer 9 

Stage (wekelijks) 7 

Stage (blokstage) 2 (2 weken) 

Totaal 34

LESSENTABEL 
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Bereikbaarheid
MET DE FIETS ...
Je raakt snel en veilig op onze school met de fiets. Een fiets-
pad op de Netedijk zorgt voor een vlotte verbinding met Lier 
of Walem en Rumst. Vanuit Mortsel, Hove, Lint, Kontich, 
Sint-Katelijne-Waver en Mechelen kan je makkelijk via de 
fietsostrade langs de spoorweg naar Duffel.

MET DE TREIN ...
Per uur stoppen 4 treinen op de lijn Brussel / Mechelen- 
Antwerpen in Duffel. Van aan het station ligt onze school op 
slechts 5 minuten wandelafstand. Voor de meest recente 
dienstregelingen verwijzen we je graag door naar belgian-
rail.be

MET DE BUS ...
De lijnbussen 2, 52, 53, 550, 555 en 556 hebben een stop-
plaats aan het station of aan het gemeentehuis van Duffel, 
op 5 minuutjes stappen van de school. De juiste rijtijden van 
deze buslijnen vind je op delijn.be of buzzynet.be.

EN VERDER ...
De snelweg E19 is niet veraf, zodat onze school ook met  
de auto vlot bereikbaar is. We vragen om autogebruik rond 
de school te beperken vanwege de veiligheid.

Kontich /Antwerpen

Station
Duffel

Mechelen

Rumst

Lier

St
.-K

at
el

ijn
e-

W
av

er

Sint-Norbertus 
instituut



SNOR Duffel
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Sint-Norbertus 
instituut

Sint-Norbertusinstituut Duffel
Stationsstraat 6

2570 DUFFEL
T 015 30 38 58

info@snorduffel.be
www.snorduffel.be 

Snor Duffel

WAAR JE MEER LEERT DAN 
JE DIPLOMA VERTELT

Tot ziens!


