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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 ergens in uitblinkt, extra uitdaging nodig hebt, of als je 
het moeilijk hebt, heb je soms extra aandacht nodig. Wij ge-
ven die graag en willen je daarin heel zelfstandig en zelfred-
zaam maken. Emancipatie 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)

Filip Van den Wyngaert
Directeur Onderwijs
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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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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
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Sint-Norbertus 
instituut
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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!


