
Academie voor Toegepaste Astrologie: aanbod en prijzen van modules. 
Toelichting. 

 
 
De Academie heeft twee soorten modules: 

- Modules die je helemaal zelf online kunt volgen, en puur informatief zijn. Die kunnen op elk 
gewenst moment ingaan. 

- Modules met informatieve lessen in de digitale leeromgeving, aangevuld met online klassen 
en trainingen in de school, en met huiswerkopdrachten en begeleiding. De data voor klassen 
en trainingen staan vast. 

 
Bij de grote modules bieden we verschillende mogelijkheden aan: 

- Optie 1: Alleen lessen van de digitale leeromgeving volgen zonder toetsen en zonder 
begeleiding. Hier kun je op elk gewenst moment mee beginnen. 

- Optie 2: Alle lessen van de digitale leeromgeving plus alle online klassen en begeleiding en de 
bijbehorende dagdelen training. 

- Optie 3: aanvullend toetsen en toetsdag (voor studiepunten), uitsluitend wanneer optie 2 is 
gevolgd. 

- Optie 4: Alle lessen van de digitale leeromgeving volgen met alleen de 5 online klassen, 
zonder begeleiding, zonder toetsen en zonder training. 

- 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. In 
principe krijg je dus het hele pakket opnieuw, maar krijg je 25% korting op de normale prijs. 
Dit geldt voor de modules 1.02, 1.04 en 2.01.  

Optie 4 en 5: deze opties zijn alleen mogelijk als er plaats is.  
 
Voor de digitale leeromgeving krijg je een gebruikersnaam en toegangscode; in het prijzenoverzicht 
staat ook aangegeven hoe lang de digitale lessen tot je beschikking staan.  
 
*De prijs voor module 1.04 en 2.01 is als introductie extra voordeling, maar zal in de toekomst 
verhoogd worden tot de werkelijke kosten.  
 
Data van trainingen en workshops staan op de te downloaden PDF’s bij de betreffende module op de  
website van de Academie, maar kunnen ook opgevraagd worden bij het secretariaat:  
 
info@achernar.nl  of opleiding@astrologiecollege.nl  
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