
Module 3.01 De astrologie van vragen en gebeurtenissen 
 
1. Doelstelling 
 

3.01   De astrologie van vragen en gebeurtenissen. 
 

Kerncompetentie  
 

De student is in staat om op een heldere manier duidelijkheid te 
verschaffen over specifieke vragen van cliënten, waarbij hij gebruik 
maakt van bewezen moderne technieken van de uurhoekastrologie. 
De vragen kunnen zowel van psychologische als zakelijke als 
economische aard zijn. De student is in staat om de horoscoop van 
een consult op de juiste manier mee te nemen in zijn analyse van de 
situatie van de cliënt. 
 

Succescriteria 

Proces  
 

1. Kent de juiste ‘grammatica’ van deze speciale tak van 
astrologie. 

2. Weet welke vragen wel en niet beantwoord kunnen 
worden met deze vorm van astrologie. 

3. Kan de juiste regels destilleren om de specifieke vraag te 
beantwoorden. 

4. Kan volgens de regels de juiste afweging maken om tot het 
antwoord te komen, en weet dit helder en eenvoudig te 
onderbouwen. 

5. Is zich bewust van de beperkingen van deze vorm van 
astrologie, en zorgt er voor de beslissing bij de cliënt te 
laten. 

6. Kan een juiste analyse geven van de consulthoroscoop. 
7. Beheerst de basistechnieken om in specialisaties (de 

volgende modules) kennis en ervaring verder uit te diepen. 
8. Kan, waar nodig en mogelijk, de horoscoop van een vraag 

of gebeurtenis verbinden met actuele thema’s in de 
geboortehoroscoop.  

 

Resultaat Is in staat om expliciete, duidelijke en heldere antwoorden te 
formuleren op een vraag, en een juiste analyse te maken van een 
gebeurtenis, op  basis van een astrologisch-technische analyse van de 
betreffende horoscoop, gebruik makend van de specifieke regels van 
de uurhoek- en mundane astrologie. Is in staat om de analyse van 
een vraag of gebeurtenis te verbinden met de actuele tendensen in 
de geboortehoroscoop.  
 

 
2. Werkvormen en tijdsbesteding   

 
(7 studiepunten= 196 uur) 
 
Werkvorm:       Uren: 
 Lessen digitale leeromgeving    10 
 Werken in studiegroepen      25 
 Training in de school     27 



 Literatuurstudie, inclusief oefenen op de 
 voorbeeldhoroscopen in de literatuur              100 
 Voorbereiding toets, oefenen    30 
 Toetsing        4 
 
3. Inhoud 
1) Moderne uurhoekastrologie: 

- alle regels 
- toepassingsgebieden 
- verschil met de klassieke astrologie 
- oefeningen 
- timing in uurhoeken 

2) Bepaling van tijd, richting en afstand. 
3) De consulthoroscoop 

- duiding van consulthoroscopen voor persoonlijke zowel als zakelijke doeleinden 
4) De relatie tussen de geboortehoroscoop en vraag en/of gebeurtenis. 

- herkennen van het thema van de vraag in de actuele tendensen van de geboortehoroscoop. 
- de samenhang tussen gebeurtenissen en tendensen in de geboortehoroscoop.  

5) Electies 
6) Inleiding bedrijfshoroscopen. 

- wat is een bedrijfshoroscoop en wat is een horoscoop van een beursgang?  
7) Gebeurtenissen 
8) Inleiding astrologie van politiek en wereld 

- Een kort overzicht met enkele voorbeelden 
NB: de systematische aanpak van dit onderdeel volgt in module 3.02 

 
4. Te bestuderen literatuur 
Boeken: 
Hamaker-Zondag: Handboek uurhoekastrologie. 
Hamaker-Zondag: Werkboek moderne uurhoekastrologie, alleen hoofdstuk 6 
Stencils uurhoekastrologie 
 
Artikelen uit Symbolon: 
16.3 Bernadette Brady: Onder de zonnestralen. Een overweging bij een traditionele lering. 
20.2 Karen Hamaker-Zondag:  Progressies en transits in starthoroscopen.  
21.4 Weefdraden tussen het lot van de 19e eeuwse gebroeders Spijker, de handtekening van Victor 
Muller en het Zweedse Saab. Ongebruikelijke  invalshoeken bij een zakelijke horoscoop. 
22.2 Karen Hamaker-Zondag:  Het ski-ongeval. Analyse van een dramatische wending in het leven 
van prins Friso. 
24.3 Simmers, W.: Uurhoekastrologie: Over weddenschappen, gokken en sport. 
25.3 Branka Stamenkovic: Electie = kiezen...mits er een keuze is. 
26.1 Branka Stamenkovic: Moderne mogelijkheden bij oude regels. 
 
NB: de niet meer verkrijgbare artikelen zullen in de vorm van een PDF bij het lesmateriaal in de 
digitale leeromgeving worden gevoegd. Symbolon heeft pakketten met Symbolons met een aantal 
van de verplichte artikelen voor een speciale prijs samengesteld.  

 
5. Verslaglegging 
Van alle studieonderdelen wordt tijdens het doorlopen van de module schriftelijk verslag gedaan 
door de student. Deze verslagen van trainingsessies, intervisie, supervisie, inhoudelijke en 
persoonlijke feedback, reflectie, samenvattingen van litteratuur en gemaakte huiswerkopdrachten, 



worden verzameld en bijgehouden in hoofdstuk 4 van het portfolio zolang de student met de module 
bezig is. 
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 de toetsing en ontvangen beoordeling schrijft de student een reflectieverslag.  
Indien de beoordeling voldoende was, sluit de student de module hiermee af. 
Deze ‘map’ kan dan als werkonderdeel uit hoofdstuk 4 van het portfolio gehaald worden en als 
bijlage van hoofdstuk 4 worden toegevoegd. 
 
6. Toetsing en beoordeling (summatief) 
 
Voorbereiding 
Iedere student levert bij de docent een uurhoek van een vraag in waarvan hij het antwoord al weet, 
dus weet wat er gebeurd is. Dit moet een uurhoek zijn die de student niet met medestudenten heeft 
besproken.  
Ingeleverd moet worden: 

- De exacte vraag 
- Datum, plaats en tijd 
- Toelichting op de vraag, dus door wie gesteld in welke omstandigheden 
- Een analyse van de astrologische factoren en uurhoekregels die de uitkomst aangeven. 

 
Inhoud van de toets 
Op de toetsdag krijgen de studenten elk een aantal van de ingeleverde uurhoeken om te analyseren 
en de uitkomst af te leiden. Dit wordt zelfstandig gedaan. Je krijgt uiteraard niet je eigen vraag ter 
beoordeling.  
Als de tijd die er voor staat verstreken is, of indien eerder, wanneer iedereen klaar is met de 
uitgereikte uurhoeken, worden deze gezamenlijk besproken, waarbij degene van wie de vraag was 
tekst en uitleg geeft, begeleid door de docent. Daardoor is er directe feedback op ieders duiding. De 
tijdens de toets gemaakte duiding mag niet worden aangepast, de student moet onder de gemaakte 
duiding in een aparte paragraaf de feedback verwerken. 
 
Toetsvorm 
Individuele duiding van de toets-uurhoeken 
Tijdsduur: 2 uur 
Gezamenlijke bespreking van de toets-uurhoeken, plus verwerken van de feedback 
Tijdsduur: 2 uur 
 
Beoordeling 
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria:  

1. Voor de uurhoek zijn de juiste horoscooponderdelen gekozen voor de analyse  
2. De juiste regels zijn uitgekozen 
3. De regels zijn op de juiste wijze toegepast 
4. De conclusie is goed onderbouwd 
5. De uitkomst is juist 

De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld. 
De student dient voor deze summatieve toets een voldoende te behalen. 
 
7. Uitslag en terugkoppeling  
Procedure:  
De examinatoren geven individueel, binnen 3 weken na de toetsdatum, 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. Afsluiting module 
De student schrijft na afronding en beoordeling een reflectieverslag. 
Het geheel aan verslaglegging rond deze module kan nu in het portfolio als bijlage  worden 
toegevoegd. 
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