
Module 2.02 Corrigeren van de geboortehoroscoop 

 
 
1. Doelstelling 
 

2.02  Geboortetijd corrigeren 
 

Kerncompetentie  
 

De student is in staat om op basis van een reeks duidelijke 
gebeurtenissen in het leven van de cliënt een onzuivere geboortetijd 
te corrigeren. 

Succescriteria 

Proces  
 

1. Gebruikt de juiste methoden en technieken. 
2. Kent de uit te voeren berekeningen. 
3. Weet waar de uitkomst aan moet voldoen.  

Resultaat  
 

Correct gecorrigeerde geboortetijd en daarmee correct 
gecorrigeerde geboortehoroscoop. 

 
2. Werkvormen en tijdsbesteding  ( 1,5 studiepunten =  42 uur) 
Werkvorm:                  Uren: 
 Lessen incl. digitale leeromgeving    10    
 Training in de school, incl. verslag      6    

Werken in studiegroep         4      
Literatuurstudie         2    

 Toetsing incl. voorbereiding     20   
 
3. Inhoud 

1. Aanleidingen tot correctie. 
2. Aanpak. 
3. Het selecteren van gebeurtenissen. 
4. Het gebruik van technieken. 
5. Stappenplan. 
6. Oefeningen. 

 
4. Te bestuderen literatuur 

- PDF met uitleg 
 

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 
 Toetsopdracht  maken 
Inhoud van de toets 
Opdracht:  



Aan de hand van een gegeven horoscoop met een onzuivere geboortetijd, en een aantal 
gebeurtenissen uit het leven van de betrokkene 
1. Reconstrueren van de juiste geboortetijd tot op de minuut. 
2. Aangeven welke methoden gebruikt worden bij de aangegeven gebeurtenissen. 
3. Gemaakte keuzen motiveren, zowel inhoudelijk als technisch. 
4. Aangeven op grond van welke overwegingen tot  eindconclusie wordt gekomen. 

Toetsvorm 
Schriftelijke toets inleveren ter beoordeling. 
De toets wordt thuis gemaakt. 

Beoordeling 
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria: 
1. Bij de aangereikte gebeurtenissen zijn de juiste astrologische factoren gekozen. 
2. De technische aanpak van de correctie is juist. 
3. De motivatie voor de gemaakte keuzen is technisch juist. 
4. De motivatie voor de gemaakte keuzen is astrologisch juist. 
5. De overwegingen die tot de eindconclusie leiden zijn goed gewogen en juist. 
6. De geboortetijd is goed gereconstrueerd. 

De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld. 
 

7. Uitslag en terugkoppeling  
Procedure:  
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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