
 
 

2021 – 2022  
Module 3.01 Moderne uurhoekastrologie  

 
7 studiepunten = 196 uur 

 
 

 
Inhoud module: 

 
Moderne uurhoekastrologie: 

- Alle regels. 
- Toepassingsgebieden. 
- Verschil met de klassieke astrologie. 
- Oefeningen. 
- Timing in uurhoeken. 

 
De consulthoroscoop 

- Duiding van consulthoroscopen voor persoonlijke doeleinden. 
- Duiding van consulthoroscopen voor zakelijke doeleinden. 

 
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.  

 
Inleiding bedrijfshoroscopen. 

- Wat is een bedrijfshoroscoop?  
- Algemene aanpak van bedrijfshoroscopen en thema’s in bedrijfshoroscopen. 
- Het analyseren van actuele tendensen in bedrijfshoroscopen. 
- Verschil bedrijfs- of fusiehoroscoop en horoscoop van het moment van beursgang. 

  NB: de financieel-economische uitwerking volgt in module 3.03 
 
Inleiding astrologie van politiek en wereld 

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

 
 

 
Werkwijze: 

 
De lessen worden aan de hand van Handboek Uurhoekastrologie en Werkboek Moderne 
Uurhoekastrologie gegeven op 4 ochtenden en 3 online klassen, aangevuld met een trainingsdag van 
10:30 – 16:30. 



Het voor de psychologisch astroloog belangrijke onderdeel Consulthoroscopen wordt in de digitale 
leeromgeving aangevuld met 4 lessen; ook andere onderdelen worden in de digitale leeromgeving 
uitgediept met nog eens 4 aanvullende lessen, in totaal dus 8 lessen online. 
In de klassikale en online lessen is er alle ruimte voor vragen. 
 

 
 
Data: 
Klassikale lessen van 10:30 – 13:30 
23 september 2021  donderdag 
7 oktober   donderdag 
21 oktober   donderdag 
22 december   woensdag 
Trainingsdag: 10 november 2021 van 10:30 – 16:30 uur, lunchpauze van 13 - 14 
Online klassen van 19:30 – 21:30 (geen pauze) 
16 november   dinsdag 
30 november   dinsdag 
14 december   dinsdag 
 

 
 
Toets 3.01: Er is geen toets-verplichting, maar voor diegenen die wel de toets willen doen geldt het 
volgende: er is een deel individuele en deels klassikale toets, minimaal 4 deelnemers. 
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. 

Op de toetsdag krijgen de studenten afhankelijk 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. 
 

 
 
Kosten:   Optie 1: lessen en training inclusief digitale leeromgeving zonder toets: € 450,00 

Optie 2: aanvullende toets (voor studiepunten):  € 75,00 
                                     
Inschrijven: via de website: https://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-module-
astrologie/  
 
De uitgebreide modulebeschrijving is te vinden op 
http://www.astrologiecollege.nl/live/lesprogramma of 
https://www.asfaloth.nl/site/astrologie/modules-met-training/  
en voor de studenten van de Academie voor Toegepaste Astrologie staat hij ook in de studiegids.  


