
Module 1.03 Elementen en kruizen 
 
1. Doelstelling 
 

1.03  Horoscoop analyse op basis van elementen en kruizen 

 Kerncompetentie  
 

De student is in staat om een voor de toekomstige cliënt heldere en 
samenhangende uitleg te geven over de persoonlijke wijze van 
oriënteren in het leven, en de basisvoorwaarden om het leven aan te 
kunnen en problemen te kunnen gaan verwerken.  

Succescriteria 

Proces  
 

1. Maakt op de juiste wijze een schema van de indeling van de 
planeten in element-aanleg en element-omstandigheden, en 
idem een schema van de indeling van de planeten in de kruizen-
aanleg en de kruizen-omstandigheden. 

2. Bouwt de uitleg op volgens het aangereikte stappenplan. 
3. Maakt een evenwichtige duiding: benoemt zowel de sterke als de 

zwakke punten en wel zodanig dat deze herkend kunnen worden. 
4. Geeft astrologisch en psychologisch verantwoorde aanwijzingen 

over hoe het beste kan worden omgegaan met specifieke punten 
uit de elementen- en kruizenverdeling. 

5. Geeft een voor de leek begrijpelijke uitleg, zowel mondeling als 
schriftelijk. 

Resultaat  
 

Een juist opgebouwde interpretatie en een samenhangende uitleg, 
waardoor een toekomstige cliënt inzicht in zijn oriëntatie in het leven 
krijgt. De student is hiertoe zowel mondeling zowel als schriftelijk in 
staat. 

 
 
2. Werkvormen en tijdsbesteding  (3 studiepunten = 84 uur) 
 
Werkvorm:                 Uren: 
Online lessen: uitleg en praktijk     10 
Training in de school, incl. verslag    12     
Werken in studiegroep         4 
Literatuurstudie      44 
Toetsing: schriftelijke toets maken, inleveren   14  
 
3. Inhoud 
1. Inleiding 
2. Verbinding met de Jungiaanse psychologie 
3. Stappenplan van de duidingopbouw 
4. Superieure en inferieure functie 
5. Hulpfuncties 
6. Voorwaarden voor verwerking 
7. Combinatie van elementen en kruizen 
8. Verschil met MBTI 
9. Hoe te gebruiken in coaching en begeleiding 
10. Werken met horoscopen van deelnemers 
 
4. Te bestuderen literatuur 

- Psyche en astrologisch symbool hoofdstuk 3 en 4, pag. 36 – 90 



- Elementen en kruizen als basis van de horoscoop, 160 p. 
- Thuis in je element (artikel) 
- Jungs psychologische typen in de praktijk. 250 p. 

 
5. 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. 
 
6. Toetsing en beoordeling (summatief) 
 
Voorbereiding 
De student krijgt een horoscoop mee naar huis en maakt thuis met alle hulpmiddelen (literatuur, 
aantekeningen, enz.) die hij nodig heeft voor het maken van de beide onderdelen van de schriftelijke 
toets. 
Zie: ‘Toets Module 1.03 Elementen en kruizen’ 
Tijdsduur: toets maken: 14 uur 
 
Inhoud van de toets  
Schriftelijke opdracht: 

- Een voor een leek begrijpelijke toelichting op wat elementen en kruizen in inhouden, als 
basis voor de verdere duiding. 

- Invulling elementen- en kruizenschema. 
- Een inhoudelijk samenhangende duiding op basis van het aangereikte stappenplan.  

De duiding is voor een leek begrijpelijk en bevat voorbeelden ter verduidelijking. 
Zowel de lastige kanten en valkuilen als sterke de kanten benoemen. 
Aangeven hoe de aangereikte inzichten gebruikt kunnen worden als hulp en verdieping in het leven. 
 
Toetsvorm 
Schriftelijke opdracht inleveren ter beoordeling. 
De opdracht wordt door de student, binnen 3 weken na de laatste les / training ingeleverd bij de 
administratie. 
 
Beoordeling 
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria: 

1. De student beheerst de theoretische kennis. 
2. De toekomstige cliënt begrijpt uit de toelichting wat elementen en kruizen inhouden. 
3. Het elementen – kruizen schema is juist ingevuld. 
4. Het stappenplan is gevolgd. 
5. De kwaliteit van de duiding in termen van juistheid en samenhang is voldoende. 
6. De duiding is begrijpelijk voor de toekomstige cliënt. 
7. In de duiding worden voor de toekomstige cliënt herkenbare voorbeelden gebruikt ter 

verduidelijking. 
8. De duiding is evenwichtig: zowel de sterke als de zwakke punten worden 

benoemd en kunnen door de cliënt herkend worden. 
9. De gegeven aanwijzingen hoe het beste kan worden omgegaan met bepaalde horoscoop 

inhouden zijn astrologisch en psychologisch verantwoord. 
10. De opdracht is in goed Nederlands geschreven. 



 
De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld. 
De student dient voor deze summatieve toets een voldoende te halen. 
 
7. Uitslag en terugkoppeling  
Procedure:  
De examinatoren geven individueel, binnen 3 weken na ontvangst van de toets documenten, 
schriftelijk hun beoordeling en een toelichting daarop. De examinatoren komen op basis van hun 
individuele beoordelingen gezamenlijk tot een eindbeoordeling. 
 
De student ontvangt de schriftelijke eindbeoordeling en een toelichting daarop binnen 4 weken.  
 
8. Afsluiten module 
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. 
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