
 
 

2024 
Module 1.04 Analyse van de horoscoop 

 
18 studiepunten = 504 uur 

 
Lesoverzicht in submodules: 

- 1.04 A Zon, Maan en Ascendant 
§ Zon, Maan en Ascendant. 

- 1.04 B  Wegingsfactoren 
§ Retrograde en stationair – inleiding en astronomie. 
§ Retrograde en stationair - duiding 
§ Kracht en waarde en stationaire planeet. 
§ Aanvullende analysetechnieken.  

- 1.04 C Aspecten 
§ Majeure en mineure aspecten. 
§ Aspect constellaties en overheersend type aspect. 
§ Jods en ongeaspecteerde planeten – inleiding 
§ Jods en ongeaspecteerde planeten - voorbeelden 
§ Duidingsaanwijzingen aspectconstellaties. 

- 1.04 D  Huisheren en huizenverbanden 
§ Wat zijn huisheren. 
§ Het duiden van huizenverbanden. 
§ Huizenverbanden - Oefeningen 
§ Huisheren in aspect. 
§ Huisheer in aspect - Oefeningen 

- 1.04 E  De aanpak van de duiding van een huis 
§ Het sterkste huis 
§ Technische duidingsaanpak van een huis 
§ Aanpak van de duiding van een huis: uitleg en verwoorden. 
§ Voorbeeld duiding: het verhaal 

- 1.04 F  Thema’s in de horoscoop 
§ Astrologische en niet-astrologische thema’s. 
§ Tendensen en thema’s bij Jung 

- 1.04 G  Het duiden van de geboortehoroscoop 
§ Trainingen in de school. 

- 1.04 H Presentatie – voor examenkandidaten 
 

 
Data van online klassen, lessen in de school, en toetsen 

 
Online klassen avond 1.04 Tijden: 19:30 – 21:30 op dinsdag 
9 januari 2024  1.04 A 
23 januari  1.04 B  



13 februari  1.04 C 
7 mei   1.04 D 
21 mei   1.04 E 
  
Lessen overdag 1.04: ochtend 10:30 – 13:00, middag 14:00 – 17:00  
21 februari 2024 1.04 C ochtend en middag 
2 april   1.04 D middag 
3 april   1.04 D ochtend en middag 
4 juni   1.04 E middag  
5 juni   1.04 E ochtend en middag 
11 september  1.04 F   ochtend en middag 
18 september  1.04 F ochtend en middag 
6 november  1.04 G ochtend en middag 
13 november  1.04 G ochtend en middag 
Datum in overleg: Presentatie eindtoets 104 H 
 
Toetsen 1.04: op afspraak 
Eindtoets 104 H: datum wordt in onderling overleg vastgesteld wanneer de examinandus daar klaar 
voor is. De examinandus geeft een presentatie; zie Module 104 Werkwijze. Studenten die geen 
toetsen doen zijn die dag welkom; de presentaties zijn zeer leerzaam en bieden een andere vorm 
van training. Het is nog mogelijk om toetsen voor 1.04 tot en met 2023 te doen. 
Afhankelijk van het aantal examinandi duurt het een dagdeel of een hele dag. 

 
 
Lessen: 
21 online lessen in de digitale leeromgeving, zelfstandig thuis te volgen. 
5 online klassen ter beantwoording van vragen over de lesstof. 
16 dagdelen training  (exclusief toetsdag). 
 
Kosten*:  
Optie 1: Alleen lessen van de digitale leeromgeving volgen zonder toetsen en zonder begeleiding - 
beschikbaar: 4 maanden: € 555,00 
Optie 2: Alle lessen van de digitale leeromgeving plus 5 online klassen en begeleiding en 16 dagdelen 
training plus evt. toetsdag: € 1045,00 
Optie 3: aanvullende toetsen (voor studiepunten): € 195,00 
Optie 4: Alle lessen van de digitale leeromgeving volgen met alleen de 5 online klassen, zonder 
begeleiding, zonder toetsen en zonder training - beschikbaar: 6 maanden: € 660,00  
Optie 5: Indien optie 1 of 4 is gevolgd en je later toch de begeleiding en trainingen wilt. Je krijgt 
opnieuw toegang tot de digitale leeromgeving, met online klassen en trainingen: € 785,00 
In principe krijg je bij optie 5 het hele pakket opnieuw, maar krijg je 25% korting op de normale prijs.  
 
 
Opgeven: https://www.asfaloth.biz/c/astrologie voor de volledige losse modules; voor de deel-

opties: https://www.asfaloth.biz/c/opties  
 Voor de volledige student-opleiding aan de Academie voor Toegepaste Astrologie: 

https://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-academie-voor-
toegepaste-astrologie/  

 
Nadere informatie of voor het afspreken van een betalingsregeling: info@asfaloth.nl   
 
* Prijzen van 2022; prijswijziging wegens inflatiecorrectie voorbehouden.  


