Studiemogelijkheden tot zomer 2021

Blauw: Chamilo-lessen in voorbereiding
Paars: wel in voorbereiding/planning, maar nog niet ingedeeld
Zwart: volledig beschikbaar op Chamilo, ingepland
Groen: in samenspraak met de studenten worden de data vastgesteld.
Serie 1: Basismodules
1.01 Berekenen: lessen op 24 oktober en 7 en 21 nov. 2019. Examen doen op afspraak
1.02 Basiskennis en basisduiding. September t/m december 2020
1.03 Elementen en kruizen: lessen staan al op Chamilo, en training op 13 mei 2020. Toetsopdracht
thuis maken.
1.04 Horoscoopanalyse. Januari t/m november 2020. Ook weer januari t/m november 2021.
1.05 Kinderhoroscopen. Wordt ingepland op afspraak met studenten.
1.06 Psychologie: Twee lessen staan op Chamilo, pls 12 klassikale lessen; toets kan na afloop van
de lessen in de school op aanvraag worden gemaakt.
1.07 SLB.
1.08 Maansknopen staat online, kun je zelf inplannen.
1.09 Kleine aanvullende methoden staat online, kun je zelf inplannen.
1.10 Nederlands – staat geheel online.
1.11 Engels – aan het glossarium wordt gewerkt.
1.12 PowerPoint – kun je zelf inplannen, de beoordeling geschiedt samen met je presentatie van
module 1.04
1.13 Astronomie staat geheel online, kun je zelf inplannen.
Serie 2: Verdiepingsmodules
2.01 Voorspellende astrologie - deels online, deels klassikaal. Start januari 2021.
2.02 Correctie – deels online; klassikaal 2 dagdelen op afspraak met studenten na module 2.01
2.03 Relatie-astrologie - deels online, deels klassikaal, op afspraak met studenten.
2.04 Familie- en groepsdynamieken* – deels online, deels klassikaal, op afspraak met studenten.
2.05 Studieloopbaanbegeleiding
2.06 Psychologie 12 klassikale lessen. De toets kan op afspraak gedaan worden, met minimaal 3
studenten.
2.07 Nieuwe hemelobjecten: staat geheel online en kun je zelf inplannen.
Serie 3: Gebeurtenissen en wereld
3.01 Astrologie van vragen en gebeurtenissen – volgt voorjaar 2021
3.02 Astrologie van politiek en wereld – volgt meteen na 3.01
3.03 Financiële en economische astrologie – volgt meteen na 3.02
3.04 Klassieke astrologie is in voorbereiding, nog niet ingepland
3.05 Tijdbeelden – staat geheel online.
3.06 Psychologie 3e jaar, 12 klassikale lessen.

3.07
3.08
3.09

Geschiedenis – kun je zelf inplannen.
Vaste Sterren – kun je zelf inplannen.
Geo-astrologie is in voorbereiding – komt inde loop van 2020 / 2021 online, trainingsdag
volgt.

Serie 4: Onderzoek en praktijk
4.01 Astrologie en onderzoek – theorie en praktijk. Op afspraak met studenten
4.02 Onderzoeksopdracht (geïntegreerd in 4.01)
4.03 Rapporteren en presenteren – zelf online doornemen, geen toets.
4.04 Psychologie en ethiek van de astrologische praktijk - deels online, deels klassikaal. Wordt
spoedig ingepland.
4.05 Praktische psychologische astrologie. In voorbereiding,
4.06 Mundaan-astrologie opdracht: die kan gedaan worden na afsluiting van de modules 3.01 tot
en met 3.04
Alle modules die helemaal online zijn, en geen extra trainingen of online klassen hebben, kun je doen
wanneer het je uitkomt; vraag medestudenten (ook buiten je studiegroep als dat nodig is) om met je
mee te doen.
*Degenen die het programma Vaste Sterren (module 3.10) of JigSaw (module 2.04) niet hebben,
kunnen hiermee aan de slag op de studentenlaptop, wel op afspraak. Er kunnen maximaal 6
personen tegelijkertijd oefenen; dit is het aantal laptops dat we beschikbaar hebben.
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