Module 3.07

Geschiedenis van de astrologie

1. Doelstelling
3.07

Geschiedenis van de astrologie

Kerncompetentie

Succescriteria
Proces

Resultaat

De student is in staat om de huidige stand van zaken in de astrologie,
inclusief de diversiteit aan gebruikte technieken, te plaatsen in een
breed maatschappelijk en historisch en cultureel perspectief.
1. kent de verschillende culturen en hun visie op de relatie tussen
hemel en aarde
2. begrijpt de impact van cultuur en maatschappij op paradigma’s
en de houding tegenover de astrologie
3. begrijpt binnen welke context bepaalde technieken konden
ontstaan, wat een basis legt om er in de moderne tijd voorzichtig
en verantwoord mee om te gaan en te onderzoeken
4. legt een stevige basis voor het bestuderen van en werken met
technieken uit vroeger tijden
Inzicht in de ontwikkeling van de astrologie van de oudste tijden tot
nu, en binnen welke cultuur en context bepaalde onderdelen van de
astrologie tot ontwikkeling zijn gekomen. Inzicht in de
verscheidenheid aan vormen waarin je een relatie tussen hemel en
aarde kunt leggen. Inzicht in de rol van enkele belangrijke individuen,
zowel uit religie, kunst, filosofie als uit de wetenschap voor de
ontwikkeling van de astrologie.

2. Werkvormen en tijdsbesteding (2 studiepunt = 56 uur)
Werkvorm:
Online lessen
Huiswerk opdrachten, incl. lezen van stencils en
inclusief verslag
Toetsing

Uren:
12
8
8

3. Inhoud
1. Inleiding
2. Algemeen overzicht en paradigmawijzigingen
3. Chronologische ontwikkeling van de astrologie: prehistorie, Babylonië, Egypte, Romeinse tijd,
Middeleeuwen en Renaissance, moderne tijd.
4. Invloeden van India, China, de Arabische wereld.
5. Astrologie en kerk
6. Paradigmaveranderingen in de afgelopen millennia en de gevolgen ervan voor de astrologie.

4. Te bestuderen literatuur
- Lesmateriaal in de vorm van PDF-overzichten.
Ben je verder geïnteresseerd, dan zijn de volgende boeken van harte aanbevolen (dus niet
verplicht):

-

Campion, N.: History of astrology vol. 1
Campion, N.: History of astrology vol. 2
Knappich, W.: Geschichte der Astrologie.
Stuckrad, Kocku von: Geschichte der Astrologie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.

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 (formatief) en beoordeling
Voorbereiding
Groepsopdracht maken.
Tijdsduur: 8 uur
Inhoud van de toets
Groepsopdracht, schriftelijk stuk over het onderwerp, brainstrorm over de vraag:
Welke mogelijkheden en / of moeilijkheden zie je voor de astrologie in een tijd als de onze, met
een veranderend paradigma, in het licht van eerdere perioden in de geschiedenis waarin sprake
was van een paradigmaverandering?
Toetsvorm
Schriftelijke opdracht inleveren ter beoordeling.
Beoordeling
De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria:
1. Geeft blijk de specifieke plek van de astrologie in het huidig paradigma te begrijpen.
2. Laat zien te begrijpen waar de astrologie vandaag de dag staat.
De resultaten worden op de afzonderlijke criteria beoordeeld.
7. Uitslag en terugkoppeling
Procedure:
De examinatoren geven individueel, binnen 2 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. Afsluiting 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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