Module 1.02 Opzet en aanpak 2020
Studentenbijeenkomst
Maandagmiddag 31 augustus 2020 komen de studenten van de Academie en de losse modules bij
elkaar om kennis te maken, studiegroepen samen te stellen en het programma door te nemen.
Tijd: 13:30 – 15:30 uur. Je krijgt dan ook uitleg over de online klassen en de digitale leeromgeving
(Chamilo).
In de boekhandel in de school zorgen we er voor dat alle verplichte literatuur op voorraad is.
1.02 A De tekens van de dierenriem.
• Bekijk les 1.02 A ‘Tekens van de dierenriem’ op Dokeos. Deze les is alleen visueel en niet
ingesproken, en is een overzichtelijke samenvatting van de opbouw van de betekenis van een
teken.
• Beluister les 1.02-Extra 1 Uittreksel en kaartje teken. Doel: leren om op een overzichtelijke
manier een samenvatting te maken van de tekens van de dierenriem.
• Lees de volgende literatuur en verwerkt die tot uittreksels en kaartjes:
o Cursusboek p. 4 – 16
o Psyche en astrologisch symbool Hoofdstuk 1 t/m 5, pag. 1 – 127
o Handboek horoscoopberekening hoofdstuk 7, p. 64-65
o Greene: Afweermechanismen in de horoscoop. P.1 t/m 98.
• Bespreek je uittreksels en kaartjes met je studiegroep.
• Opdracht:
o Maak een beknopte samenvatting van de 12 tekens van de dierenriem.
o Maak systeemkaartjes van de tekens met daarop alleen de kernbegrippen.
o Verwerk de feedback van je studiegroep.
o Lever als studiegroep de uittreksels en de kaartjes in bij de docent vóór de online klas
van 15 september.
o Verzamel met je studiegroep 5 uitspraken van bekende mensen en geef aan hoe die
passen bij het zonneteken dat ze zijn.
o Lever als studiegroep nadat jullie je werk onderling besproken hebben één set in van
kaartjes, uittreksels en uitspraken, namelijk de teksten waarover jullie het eens zijn.
• Stel vragen die gerezen zijn op de online les van 15 september 2020
1.02 B Zon, Maan en planeten, en duiding in tekens.
• Bekijk les 1.02 B-1 ‘Zon, Maan en planeten’ op Dokeos. Deze les is alleen visueel en niet
ingesproken, en is een overzichtelijke samenvatting van de opbouw van de betekenis van een
planeet in een teken.
• Beluister les 1.02-Extra 2 Uittreksel en kaartje planeet. Doel: leren om op een overzichtelijke
manier een samenvatting te maken van de planeten.
• Lees de volgende literatuur en verwerkt die tot uittreksels en kaartjes:
o Cursusboek p. 16 – 24
o Psyche en astrologisch symbool hoofdstuk 7 p. 156 – 205
o Wezen en werking van planeten hoofdstukken Inleiding, H. 1 en H. 2, p. 1 - 39. En
Appendix II (korte karakteristieken p. 233 – 243)
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•

o Buitenplaneten in nieuw perspectief H. 1 en 2, p. 12 – 35
Bespreek je uittreksels en kaartjes met je studiegroep.
Beluister les 1.02 B-2 op Dokeos.
Ga oefenen met het duiden van planeten in de tekens.
Schrijf de vragen op die je hebt, en stel die in de online les van 29 september 2020
Op de trainingsmiddag 6 oktober 2020 gaan we gezamenlijk de duiding oefenen. Neem ook
je verdere vragen naar deze middag mee.

1.02 C De astrologische huizen.
• Beluister les 1.02C-1 op Dokeos om het verschil tussen een teken en huis te begrijpen
• Lees de volgende literatuur en maak op basis daarvan weer uittreksels en kaartjes van de
huizen:
o Cursusboek p. 24 – 29
o Aard en achtergrond van de huizen hoofdstukken 1, 2 en 3 p. 1 – 67
o (Degenen die al de nodige astrologische kennis hebben, kunnen nog een verdere
verdieping vinden in: Hamaker: De astrologische huizen. 120 p)
• Op Dokeos staat in de vorm van een online bladerboekje een samenvatting van de 12 huizen
dat je als controle en richtsnoer kunt gebruiken. (het staat er in drie formaten, kijk welke
grootte het beste bij je scherm past).
• Beluister les 1.02C-2 en ga oefenen met het duiden van planeten in de huizen. Oefen ook
met je studiegroep.
• Schrijf de vragen op die je hebt, en stuur ze (graag op tijd!) naar je docent voor de online les
van 20 oktober 2020
1.02 D Aspecten
• Beluister les 1.02 D
• Maak een beknopte beschrijving van de basiskenmerken van de majeure aspecten (dus geen
duidingen, maar het type aspect beschrijven).
• Lees de volgende literatuur en ga oefenen met de duiding:
o Cursusboek p. 30-32
o Analyse van aspecten hoofdstuk 1 -3, pag. 5 – 52
o Jodfiguur en ongeaspecteerde planeten. H. 1 – 3, pag. 10-55
• Maak de oefeningen met je studiegroep. Je kunt ze vinden in Leerpad 3-Oefeningen voor
online klassen.
• Schrijf de vragen op die je hebt, en stuur ze (graag op tijd!) naar je docent voor de online les
van 10 november 2020
1.02 E Basisduiding
• In dit onderdeel gaan we de kennis uit de voorafgaande submodules combineren. Beluister
de lessen 1.02E-1.1 en 1.02E-1.2 en 1.02E-2
• Bij deze submodule hoort de volgende literatuur:
o Costello – Astrologische Maan, deel 1, p. 7 – 82 = 75 p.
o Sullivan: Venus. 142 p.
o Greene: Uranus, 310 p.
o Greene: Afweermechanismen pag. 98 - 107
o Arroyo: Astrologie, Karma, Transformatie h. 1 t/m 7 en h. 10, p. 3 – 208 en 271 – 294
o Hamaker-Zondag: Het twaalfde huis. 170 p.
• Beluister de les 1.02 Slot.
• Ga de duiding oefenen, zowel zelfstandig als met je studiegroep.
• Maak de opdracht voor de trainingsdag van 16 december 2020

•

Ga verder met oefenen en duiden, schrijf je vragen op en stuur die in voor de online lessen
van 24 november en 1 december 2020

1.02 F Eindtoets
• Voor deze schriftelijke toets krijg je op basis van een gegeven horoscoop een paar
samengestelde duidingen als opdracht. De toets is in de school.
Na afsluiting van alle submodules schrijf je een reflectieverslag en vul je het evaluatieformulier voor
deze module in. De aanwijzingen voor het reflectieverslag en het evaluatieformulier krijg je aan het
einde van de module.
TOETSEN:
Voor toetsen kun je een persoonlijke afspraak maken. Voor feedbacktoetsen die met meerdere
studenten gedaan worden moet je met een paar medestudenten afspreken om gezamenlijk de toets
te doen; zie de modulebeschrijving hoe elke submodule getoetst wordt.
Je mag tot 1 juni 2020 de toetsen van deze module doen, dat is inclusief eventuele herkansingen.
Daarna geldt een bijbetalingsregeling.
Leerpaden:
Modulebeschrijving:
Lees deze voor de inhoud en manier van toetsen van de submodules, en de verplichte
literatuur.
Werkmaterialen:
Alle benodigde horoscopen, horoscopen die gebruikt zijn in de lessen, en PDF’s van relevante
artikelen en informatie.
Opdrachten trainingen:
Hier staan de opdrachten met bijbehorende horoscopen, die niet online na te kijken zijn
maar waar we op de trainingsdagen mee aan de slag gaan.
Lees de modulebeschrijving na hoe je de module 1.02 als geheel kunt afsluiten.
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