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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



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
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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

5



6

Daarnaast maken we ruimte voor projectwerk waarin we 
de STEM-aanpak helemaal uitpuren. Levensechte thema’s, 
modern materiaal en doorgedreven ontwikkeling van je 
ICT-vaardigheden zijn de ingrediënten.

Tweede graad tso
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
 
In techniek-wetenschappen word je helemaal onderge-
dompeld in de wereld van de wetenschap. Je krijgt een 
sterke theoretische basis mee en ontwikkelt onderzoeks-
vaardigheden in de wekelijkse laboratoriumopdrachten. 
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Jaar: 3 de 4 de

Aardrijkskunde 1 1 

Biologie 2 2 

Chemie 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Fysica 4 4

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Informatica - 1  

STEM-projecten 3 -

Jaar: 3 de 4 de

Lichamelijke opvoeding 2  2 

Muzikale opvoeding - 1 

Nederlands 4  4 

Wiskunde 5 6 

Totaal 33 33

LESSENTABEL 
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SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
 
Ben je sociaal voelend? Wil je actief en onderzoekend leren? 
Dan is de richting sociale en technische wetenschappen echt 
iets voor jou! De integrale opdrachten zijn typisch voor deze 
richting. Hierin worden kennis, vaardigheden en attitudes ge-
combineerd.
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Jaar: 3 de 4 de

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Informatica 1  1 

Jaar: 3 de 4 de

Integrale opdrachten 7 7 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 4 4 

Nederlands 4 4 

Sociale wetenschappen 3 3 

Wiskunde 3 3 

Totaal 33 33

LESSENTABEL 
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Derde graad tso
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
 
Theoretische inzichten in de biologie, chemie en fysica met 
de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen ko-
men aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het 
aso worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de 
wetenschappen beklemtoond. Door een ruim aanbod van 
laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan 
de werkelijkheid, verwerf je concrete technische en prakti-
sche vaardigheden. Deze richting bereidt voor op studies in 
het hoger onderwijs.
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5 de en 6 de jaar

Aardrijkskunde 1 

Engels 2 

Frans 3 

Geschiedenis 1 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 4 

Toegepaste biologie 3 

Toegepaste chemie 6 

Toegepaste fysica 5 

Wiskunde 6 

Totaal 35

LESSENTABEL 
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FARMACEUTISCH-TECHNISCH ASSISTENT
 
Wanneer je kiest voor deze studierichting heb je interesse 
voor het functioneren van een gezond lichaam, maar ook 
voor de aanpak die noodzakelijk is wanneer er wat mis 
loopt. Als farmaceutisch-technisch assistent kan je goed 
luisteren naar de vragen die de cliënt je stelt en ben je in 
staat het juiste advies te formuleren. Spontaan en commu-
nicatief zijn, speelt dan absoluut in je voordeel. Voor het be-
reiden van geneesmiddelen moet je nauwkeurig kunnen 
werken en probleemoplossend kunnen denken. We leren je 
de verschillende geneesmiddelenvormen te bereiden en ad-
vies te formuleren zodat je bij het afstuderen kan werken als 
assistent van een apotheker. Anderzijds bereidt deze oplei-
ding je uitstekend voor op studies in het hoger onderwijs.
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Jaar: 5 de 6 de

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Farmaceutische  
plantkunde

- 1 

Farmaceutische  
technologie

4 2 

Frans 2 2 

Fysica 2 -

Geneesmiddelenleer 1 3 

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Jaar: 5 de 6 de

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 3 3 

Parafarmacie - 1 

Stages apotheek 2 8 

Tarificatie en wetgeving 1 1 

Toegepaste biologie 5 -

Toegepaste chemie 5 2 

Toxicologie - 1 

Wiskunde 2 3 

Totaal 35 35

LESSENTABEL 
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SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
 
Ben je sociaal voelend? Heb je interesse in zowel sociale we-
tenschappen als natuurwetenschappen? Werk je graag 1 les-
dag per week rond thema’s waarin de vakken natuurweten-
schappen, sociale wetenschappen, expressie en voeding  
verweven zijn? Wil je eens proeven van werken met doel-
groepen zoals kleuters, jongeren, personen met een beper-
king en ouderen? Dan is deze richting in de derde graad ze-
ker iets voor jou. Sociale en technische wetenschappen is 
een richting waar zowel kennis, vaardigheden als attitudes 
aan bod komen.

5 de en 6 de jaar

Aardrijkskunde 1 

Engels 2 

Frans 3 

Geschiedenis 1 

Godsdienst 2 

Integrale opdrachten 7

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 4 

Natuurwetenschappen 5 

Sociale wetenschappen 5 

Wiskunde 3 

Totaal 35

LESSENTABEL 
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GEZONDHEIDS-EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN
 
Ben je sociaal ingesteld en verantwoordelijk? Wil je je inzet-
ten voor anderen? Hou je van toegepaste wetenschappen 
als biologie? Dan pas je perfect in de richting gezondheids-en 
welzijnswetenschappen. Per schooljaar doe je twee bloksta-
ges van twee weken in een kleuter- of lagere school, bejaar-
dentehuis, ziekenhuis, ambulancedienst…

5 de en 6 de jaar

Aardrijkskunde 1 

Engels 2 

Expressie en animatie 1 

Frans 2 

Geschiedenis 1 

Gezondheid en welzijn 3 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Nederlands 3 

Psychopedagogiek 3 

Seminarie 2 

Stages 4 

Toegepaste biologie 4 

Toegepaste chemie 2 

Toegepaste fysica 1 

Wiskunde 2 

Totaal 35

LESSENTABEL 
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JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG
 
Kan je je goed inleven in de leefwereld van anderen? Hou je 
ervan om zelfstandig activiteiten te organiseren en te be-
geleiden? Wil je je inzetten voor mensen met een beper-
king? Interesseer je je voor humane wetenschappen? Dan is 
deze richting echt iets voor jou. In het vijfde jaar ga je vier 
weken op stage in een voorziening voor mensen met een 
beperking. In het zesde jaar duurt deze stage acht weken.
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Jaar: 5 de 6 de

Aardrijkskunde 1 1 

Beroepsgerichte  
huishoudkunde

1 1 

Beroepsgerichte  
pedagogiek en psychologie

4 1 

Beroepsgerichte  
zorgkunde

2 -

Biologie van de mens 2 2 

Engels 2 2 

Expressie en animatie 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Jaar: 5 de 6 de

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 3 3

Ortho(ped)agogiek en 
ortho(ped)agogische 
vaardigheden

4 5 

Stage 4 8 

Wetgeving 1 1 

Wiskunde 2 2 

Totaal 35 35

LESSENTABEL 
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SE-N-SE: SECUNDAIR-NA-SECUNDAIR  
LEEFGROEPENWERKING
BEGELEIDER/OPVOEDER IN 1 JAAR
 
Kan je je goed inleven in een andere wereld? Heb je respect 
voor ieders eigenheid? Heb je zin voor initiatief en samen-
werking? Dan is leefgroepenwerking een richting voor jou. 
Naast de gewone lessen heb je ook blokstages met een we-
kelijkse terugkomdag. Met je certificaat leefgroepen werking 
kan je meteen aan de slag als opvoeder-begeleider leef-
groepenwerking. Je werkt dan met mensen met een beper-
king of in de jeugdzorg. Heb je ambities om verder te stude-
ren, dan verhoog je hiermee je slaagkansen binnen 
sociaalagogische richtingen door een instap met een stevige 
basis. 

Leefgroepenwerking

Godsdienst 2 

Nederlands 2

Beroepsgerichte psychologie 3

Expressie- en animatietechnieken 2

Organisatie en wetgeving 3

Orthoagogische technieken 3

Orthopedagogische kaders 4

Persoonsgerichte zorg en pathologie 2

Stage 14

Totaal 35

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 en Kont-
ich, Sint-Katelijne-Waver of 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- Ant-
werpen 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
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Sint-Norbertus 
instituut
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Tot ziens!

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


