
 
 
 
 

Asfaloth is de overkoepeling van onze opleidingen in de astrologie en Symbolische 
psychologie op basis van C.G. Jung, en CRKBO-erkend. 
 
Symbolische psychologie:  

Stichting Odrerir. 
- 3 jaar opleiding Jungiaanse psychologie 
- 2 verdiepingsjaren: 

o Mythologie en Jungiaanse psychologie 
o Symboliek en duiding van de Tarot 

Website: www.odrerir.nl en www.asfaloth.nl  
 
 
Astrologie: 

Stichting Achernar. 
- Vierjarige parttime opleiding astrologie 
Academie voor Toegepaste Astrologie  
- Vierjarige fulltime opleiding astrologie op HBO-niveau, of langer indien parttime. 
- Inclusief de 3 basisjaren Jungiaanse psychologie van Stichting Odrerir 

Website: www.achernar.nl en www.asfaloth.nl 
Academie: www.astrologiecollege.nl  
 
 
Astrologie studeren kan op verschillende manieren en op verschillende niveau’s en 
intensiteit. Je keuze hangt af van het doel dat je voor ogen hebt (wel of niet professioneel 
met astrologie werken) en de tijd die je beschikbaar hebt. 
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Nadere toelichting op de opties: 
 
1-Stichting Achernar Basis 

- Eenmaal per 14 dagen een ochtend les 
- In de vervolgjaren incidenteel een les via de digitale leeromgeving 
- Huiswerk voor thuis, reken op 2 dagdelen per week 
- Vragen over het huiswerk kunnen in de les worden gesteld 
- Vraagt zelfdiscipline 
- Toetsen en examens op basis van vrijwilligheid. 

Zie voor het lesprogramma: www.asfaloth.nl  
 
2-Stichting Achernar Plus 

- Achernar Basis, aangevuld met 
- Verdiepingsworkshops  
- Verdiepingsmodules 
- Toetsen en examens op basis van vrijwilligheid. 

Zie voor het lesprogramma en het aanbod aan workshops: www.asfaloth.nl  
 
3-Losse Modules 
Dit zijn modules van de Academie voor Toegepaste Astrologie die inhoudelijk heel diep gaan, en die 
ook als losse module kunnen worden gevolgd. Ze sluiten inhoudelijk helemaal aan bij de lessen van 
Stichting Achernar, maar je hoeft Achernar niet vooraf gedaan te hebben. Er zijn twee soorten 
modules: 

- Modules die geheel online staan en die je op elk gewenst moment kunt doen. 
- Modules met lessen in de digitale leeromgeving, met online klassen en met trainingen in de 

school. Het aantal lessen en trainingen verschilt per module. 

• Intensieve verdieping

• trainingen en oefeningen,

•digitale leeromgeving

•online klassen

•HBO niveau

•Als losse modules, 
gestructureerde opbouw 
volgens curriculum

•portfolio en begeleiding

• inclusief 3 jaar 
psychologie bij Odrerir

•Als Achernar, aangevuld 
met

•workshops en

•modules naar keuze

•4 jaar les in alle 
belangrijke onderdelen

•zelf veramtwoordelijk 
voor huiswerk

•vragen stellen in de les
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De modules zijn bedoeld voor studenten die meer tijd hebben en die meteen de stof diepgaand en 
op HBO-niveau willen leren. Je kunt deze modules los van de lessen van Stichting Achernar volgen. 
Ook astrologen die hun kennis willen verdiepen of opfrissen hebben veel aan deze modules.  
Voor deze modules maak je huiswerkopdrachten en krijg je feedback van docent en medestudenten, 
met wie je in studiegroepen werkt. 
Je kunt elke module afsluiten met een toets waarvoor je studiepunten kunt behalen. Deze 
studiepunten zijn geldig voor de Academie voor Toegepaste Astrologie.  
Een overzicht van lopende modules en online modules is te vinden op www.asfaloth.nl en op 
www.astrologiecollege.nl  
 
4-Academie voor Toegepaste Astrologie 

- Uitgebreide en diepgaande modules op HBO-niveau 
- Uitgebreide toegang tot de digitale leeromgeving met kant-en-klaar lessen. 
- Online klassen 
- Trainingen in de school 
- Samenhangend curriculum 
- Studiebegeleiding 
- Bijhouden van eigen vorderingen in portfolio en met behulp van leerdoelen. 
- Inclusief de drie basisjaren van Stichting Odrerir (Jungiaanse psychologie) 
- Vrije toegang tot de extra activiteiten als bv. workshops van Stichting Achernar 
- Veel extra’s, zoals stap voor stap handleidingen voor de verschillende astrologieprogramma’s 

Twee opties: 
- Als toehoorder. Dan is er geen verplichting tot toetsen en geen portfolioverplichting, maar 

het mag wel. 
- Als volwaardig student. 

Website: www.astrologiecollege.nl 
 
 
Aanmelden: 
Secretariaat – Machteld Hamaker 
Amsterdamseweg 156 
1182 HK  Amstelveen 
020 – 6436979 (di & do 10:00 – 16:30) 
 
info@asfaloth.nl  
opleiding@astrologiecollege.nl  
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