
Module 1.02 Basiskennis astrologie 
 
Doelstelling 
 

1.02 Basiskennis en basisduiding van een horoscoop 
 

Kerncompetentie  
 

De student is in staat op grond van zijn kennis van de basisonderdelen 
en de elementaire regels van het combineren van deze 
basisonderdelen te komen tot een basisduiding. 

Succescriteria 

Proces  
 

1. Omschrijft nauwkeurig wat het verschil is tussen een teken, een 
planeet, een huis en een aspect. 

2. Geeft de functie van deze vier basisonderdelen in zijn 
algemeenheid weer. 

3. Geeft een kernachtige omschrijving van alle tekens van de 
dierenriem. 

4. Geeft een kernachtige omschrijving van de dynamiek van Zon, 
Maan en elk van de planeten. 

5. Geeft een kernachtige omschrijving van alle levensgebieden waar 
de twaalf huizen voor staan. 

6. Beschrijft hoe aspecten werken, welke er zijn, hoe ze worden 
toegepast, en geeft het verschil aan tussen de mineure en de 
majeure aspecten. 

7. Past de eenvoudigste basisregels toe. 

  Resultaat Een correcte basisduiding van de basisonderdelen van een 
horoscoop. 

 
Totaal aantal studiepunten:  13 (=364 uur) 
 
Algemeen t.a.v. verslaglegging: 
Van alle studieonderdelen wordt tijdens het doorlopen van de module schriftelijk verslag gedaan 
door de student. Het gaat om verslagen van trainingssessies, intervisie, supervisie, inhoudelijke en 
persoonlijke feedback, reflectie, samenvattingen van literatuur en gemaakte huiswerk opdrachten. 
Deze verslagen brengen de leerweg van de student in kaart en vormen tevens de basis voor de latere 
toetsing van de module als geheel.  
Na afsluiting van de module bepaalt de student welke van deze documenten hij opneemt in zijn 
portfolio. 

 
 

De module in onderdelen 
 
 

1.02-A De tekens van de dierenriem 
 
1.      Werkvormen en tijdsbesteding  ( 42 uur = 1,5 studiepunt*)  
Werkvorm:                Uren:    

Lessen (school en digitale leeromgeving)   4 
Online lessen       2       
Werken in studiegroep        6  
Huiswerk                   20 
Toetsopdracht                   10    



 
2.      Inhoud 

- Inleiding,  
- Horoscooponderdelen  
- Tekens van de dierenriem naar element, kruis en polariteit. 

 
3.      Literatuur 

- Cursusboek p. 4 – 16 
- Psyche en astrologisch symbool Hoofdstuk 1 t/m 5, pag. 1 – 127 
- Handboek horoscoopberekening hoofdstuk 7, p. 64-65 
- Greene: Afweermechanismen in de horoscoop. P.1 t/m 98. 

      Extra literatuur (niet verplicht): 
- Greene: Liefde in de sterren. 

 
4.      Toetsing en beoordeling 

Onderling formatief door medestudenten 
Voorbereiding 

Individueel opdrachten uitvoeren 
Inhoud van de toets 
Opdrachten: 
- Een beknopte samenvatting maken van alle tekens van de dierenriem. 
-  Systeemkaartjes maken per teken met daarop de kernbegrippen. 
-  Vijf  uitspraken zoeken van bekende mensen en aangeven hoe die uitspraken bij het  
 zonneteken passen. 
Toetsvorm 

Feedbacksessie met medestudenten: resultaten van de opdrachten in studiegroep 
bespreken, feedback vragen en geven.  

 Indien nodig worden vragen verzameld en aan de docent voorgelegd ter beantwoording. 
 
5.      Afsluiten 
De student schrijft na afronding en beoordeling een reflectieverslag. 
Toevoegen aan eigen portfolio: feedback en beoordeling, andere door de student gekozen 
documenten en het reflectieverslag. 

 
 

1.02-B Zon, Maan en planeten, en duiding in de tekens 
  
1. Werkvormen en tijdsbesteding  (2 studiepunten = 56  uur ) 
Werkvorm:                Uren:   

Online lessen Dokeos      3 
Online klas       2 
Training in school      3  
Huiswerk                     40 
Werken in studiegroep      5  
Toetsing       3   

 
2. Inhoud 

- De betekenis van Zon, Maan en planeten 
-  De duiding van Zon, Maan en planeten in de tekens  
Opdrachten: 
- Van alle planeten een beknopte samenvatting maken. 
- Systeemkaartjes maken per planeet met daarop de kernbegrippen. 



 
 
3. Literatuur 

- Cursusboek p. 16 – 24 
- Psyche en astrologisch symbool hoofdstuk 7 p. 156 – 205 
- Wezen en werking van planeten hoofdstukken Inleiding, H. 1 en H. 2, p. 1 - 39. En Appendix II 

(korte karakteristieken p. 233 – 243)  
- Buitenplaneten in nieuw perspectief H. 1 en 2, p. 12 – 35 

Oefenen van planeten in de tekens: zie Wezen en Werking van Planeten vanaf hoofdstuk 3,  
 Hand: Planeten in teken, huis en aspect, en Banzhaf: Astrologisch ABC 

 
4. Toetsing en beoordeling  

Summatief 
Voorbereiding 
 Lesstof bestuderen 

       Inhoud van de toets  
 Toets uit databank: Basisopbouw van de duiding van planeten in de tekens. 

Toetsvorm 
Schriftelijke toets. 
De toets wordt op school gemaakt. 

Beoordeling 
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria: 
Inzicht in de uitingswijzen van planeten 
1. Planeet in vuurtekens, =  element vuur in hoofd-, vast-, of beweeglijk kruis 
2. Planeet in aardetekens, =  element aarde in hoofd-, vast-, of beweeglijk kruis 
3. Planeet in luchttekens, =  element lucht in hoofd-, vast-, of beweeglijk kruis 
4. Planeet in watertekens, =  element water in hoofd-, vast-, of beweeglijk kruis 

De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld. 
 
5. Uitslag en terugkoppeling 
Procedure:  
De student ontvangt de schriftelijke beoordeling en een toelichting daarop binnen 4 weken.  
 
6. Afsluiten 
De student schrijft na afronding en beoordeling een reflectieverslag. 
Toevoegen aan eigen portfolio: feedback en beoordeling, andere door de student gekozen 
documenten en het reflectieverslag. 

 
 

1.02-C De astrologische huizen 
  
1. Werkvormen en tijdsbesteding  ( 2 studiepunten = 56  uur ) 
Werkvorm:                Uren: 

Lessen (school en digitale leeromgeving)   3 
Online klas       2 
Huiswerk                     43   
Werken in studiegroep      5   
Toetsing       3  

 
2. Inhoud 

- De betekenis van de huizen 
-  De duiding van Zon, Maan en planeten in de huizen  



 
Opdrachten: 
- Van alle huizen een beknopte samenvatting maken. 
- Systeemkaartjes maken per huis met daarop de kernbegrippen. 

 
3. Literatuur 

- Cursusboek p. 24 – 29 
- Aard en achtergrond van de huizen hoofdstukken 1, 2 en 3 p. 1 – 67 
- Hamaker: De astrologische huizen. 120 p. 

 
4. Toetsing en beoordeling  

Summatief 
Voorbereiding 
 Lesstof bestuderen 

       Inhoud van de toets  
 Toets uit databank: Basisopbouw van de duiding van planeten in de huizen. 

Toetsvorm 
Schriftelijke toets. 
De toets wordt op school gemaakt. 

Beoordeling 
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria: 
Inzicht in de uitingswijzen van planeten. 
1. De beschrijving van de uitingswijze van een planeet in een huis is juist. 
2. De beschrijving van de behoeftepatronen van een planeet in een huis is juist. 

De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld. 
 
5.  Uitslag en terugkoppeling 
Procedure:  
De student ontvangt de schriftelijke beoordeling en een toelichting daarop binnen 4 weken.  
 
6. Afsluiten 
De student schrijft na afronding en beoordeling een reflectieverslag. 
Toevoegen aan eigen portfolio: feedback en beoordeling, andere door de student gekozen 
documenten en het reflectieverslag. 

 
 

1.02-D Aspecten 
  
1. Werkvormen en tijdsbesteding  ( 2 studiepunten =56  uur *)  
Werkvorm:                Uren: 

Lessen (school en digitale leeromgeving)   4    
Online klas       2   
Huiswerk                  42    
Werken in studiegroep      5    
Toetsing       3  

 
2. Inhoud 

- Aspecten tussen planeten (enkelvoudige aspecten) 
-  Aspecten van planeten met MC en Asc. 
Opdrachten: 
- van de basisbetekenis van de majeure aspecten een samenvatting maken  
- systeemkaartjes maken per type aspect met daarop de kernbegrippen. 



 
3. Literatuur 

- Cursusboek p. 30-32 
- Analyse van aspecten hoofdstuk 1 -3, pag. 5 – 52 
- Jodfiguur en ongeaspecteerde planeten. H. 1 – 3, pag. 10-55 

 
4. Toetsing en beoordeling  

Onderling formatief door studenten 
Voorbereiding 

Individueel schriftelijke eindopdracht maken. 
       Inhoud van de toets  
       Opdracht: 

Basisopbouw maken van de duiding van: 
o  aspecten tussen planeten 
o aspect tussen planeet en MC  
o aspect tussen planeet en Ascendant 

Toetsvorm 
De toets wordt op school gemaakt. 
Daarna met minimaal 1 medestudent feedbacksessie doen. 
Feedbacksessie houdt in: de resultaten van de schriftelijke opdracht in studiegroep bespreken op 
basis van het aangereikte antwoordmodel.  

  
5. Afsluiten 
Zelf de uitkomsten van de beoordeling op basis van antwoordmodel en de ontvangen feedback van 
medestudent(en) noteren. Uitkomsten en feedback waar nodig in eigen opdracht verwerken. 
De student schrijft na afronding en beoordeling een reflectieverslag. 
Toevoegen aan eigen portfolio: feedback en beoordeling, andere door de student gekozen 
documenten en het reflectieverslag. 
 

 
 

1.02-E Basisduiding 
  
1. Werkvormen en tijdsbesteding  (5 studiepunten = 140  uur) 
Werkvorm:                Uren: 

Lessen (school en digitale leeromgeving)   4   
Online klas                    4 
Training in school      6  
Huiswerk                118  
Werken in studiegroep      5  
Toetsing       3  

 
2. Inhoud 

- Oefenen van de duiding van de onderdelen 1.02A t/m 1.02D en verdieping van de kennis. 
  

3. Literatuur 
- Costello – Astrologische Maan, deel 1, p. 7 – 82 = 75 p. 
- Sullivan: Venus. 142 p. 
- Greene: Uranus, 310 p.  
- Greene: Afweermechanismen pag. 98 - 107  
- Arroyo: Astrologie, Karma, Transformatie h. 1 t/m 7 en h. 10, p. 3 – 208 en 271 – 294 
- Hamaker: Het twaalfde huis. 170 p. 



 
Naslagwerken om mee te oefenen: 

- Banzhaf – Astrologisch ABC – om te oefenen 
- Hand – Planeet in teken, huis en aspect – om te oefenen 
- Sasportas: De twaalf huizen.  

       Extra literatuur (niet verplicht): 
- Greene: Apollo’s Chariot 
- Greene: Saturnus en Cheiron 
- The Mars Quartet 

 
4. Toetsing en beoordeling  

Summatief 
Voorbereiding 
 Lesstof bestuderen 

       Inhoud van de toets  
 Toets uit databank. 

o Een oefening planeet in een teken in een huis. 
o Een oefeningen planeet in een teken in een huis in aspect met een andere planeet in 

een ander teken en ander huis.  
Toetsvorm 

Schriftelijke toets. 
De toets wordt op school gemaakt. 

Beoordeling 
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria: 
1. De planeten in de tekens zijn juist geduid. 
2. De planeten in de huizen zijn juist geduid. 
3. De aspecten tussen de planeten zijn juist geduid. 
4. De combinatieduiding van het geheel is goed en logisch opgebouwd. 
5. De combinatieduiding van het geheel is inhoudelijk juist. 
6. De duiding is in helder Nederlands geschreven.  

De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld. 
 
5.  Uitslag en terugkoppeling 
Procedure:  
De student ontvangt de schriftelijke beoordeling en een toelichting daarop binnen 4 weken.  
 
6. Afsluiten 
De student schrijft na afronding en beoordeling een reflectieverslag. 
Toevoegen aan eigen portfolio: feedback en beoordeling, andere door de student gekozen 
documenten en het reflectieverslag. 

 
 

1.02-F Eindtoets 
  
1. Werkvormen en tijdsbesteding  (0,5  studiepunten = 14 uur ) 
Werkvorm:                Uren: 

Oefenen, huiswerk                 11 
Toets         3 

 
2. Toetsing en beoordeling  

Summatief 
Voorbereiding 



 Lesstof bestuderen 
       Inhoud van de toets  
 Toets uit databank. 

Op basis van een gegeven horoscoop een samengestelde duiding geven van een planeet in 
een teken in een huis, met zijn aspectpartners (allemaal ook in teken en huis). 

Toetsvorm 
Schriftelijke toets. 
De toets wordt op school gemaakt. 

Beoordeling 
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria: 

1. De planeten in de tekens zijn juist geduid. 
2. De planeten in de huizen zijn juist geduid. 
3. De aspecten tussen de planeten zijn juist geduid. 
4. De combinatieduiding van het geheel is goed en logisch opgebouwd. 
5. De combinatieduiding van het geheel is inhoudelijk juist. 
6. De duiding is in helder Nederlands geschreven.  

De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld. 
 

7.  Uitslag en terugkoppeling 
Procedure:  
De student ontvangt de schriftelijke beoordeling en een toelichting daarop binnen 4 weken.  
 

8. Afsluiten 
De student schrijft na afronding en beoordeling een reflectieverslag. 
Toevoegen aan eigen portfolio: feedback en beoordeling, andere door de student gekozen 
documenten en het reflectieverslag. 
 

 
Afsluiten van Module 1.02 als geheel 
De student schrijft een zelfevaluatie. De reflectieverslagen n.a.v. de gevolgde onderdelen zijn 
hiervoor de basis. Reflectie op een module is je bewust worden wat je eraan hebt gehad, soms op 
meerdere vlakken, en indien van toepassing: wat heb je geleerd hebt uit de beoordeling. Dit wordt   
kort en bondig opgeschreven. Vuistregel: tussentijdse zelfevaluaties in 10 zinnen is genoeg. 
Eindverslag: 1 A4tje is voldoende. 
 Inhoud: 

- Rode draden uit de tussentijdse zelfevaluaties.  
- Reflectie op het geheel van ontvangen feedback. 
- Reflectie op het eigen leerproces gedurende het doorlopen van de module als geheel. 
- Bereikte resultaten, inhoudelijk en persoonlijk. 
- Omgang met leerpunten uit beoordelingen. 
- Ontdekkingen, inzichten, wat is belangrijk geweest. 
- Eventuele dilemma’s of vragen. 

Inleveren bij de docent en toevoegen aan portfolio. 
 
Toekenning studiepunten 
Hierna ontvangt de student het bewijs van het totaal behaalde aantal studiepunten voor deze 
module binnen 15 dagen. Het totaal is 13 studiepunten. De op de diverse onderdelen van deze 
module behaalde studiepunten komen hiermee te vervallen. 
 
*Voor formatieve toetsen wordt geen bewijs van studiepunten verstrekt; de punten hiervoor tellen 
automatisch mee voor het totaal aantal studiepunten bij het afsluiten van de module. 
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