Module 1.04 Opzet en aanpak.
1.04 A Zon, Maan en Ascendant.
• Beluister de les op Chamilo
• Loot in je studiegroep wie de horoscoop van wie gaat doen binnen de groep:
o Ieder doet één duiding van Zon, Maan en Ascendant van één ander groepslid.
o Alle groepsleden worden op die manier geduid.
o De duiding wordt zo helder en duidelijk mogelijk opgeschreven.
o De duidingen worden aan elkaar gestuurd.
• Bespreek in de studiegroep de uitkomsten en geef elkaar feedback. Stuur de eindresultaten
op naar de docent voor het verkrijgen van studiepunten, en voor eventuele feedback.
• Stel vragen die gerezen zijn op de online les van 12 januari 2021
• Lever de uitwerkingen, eventueel voorzien van feedback, in.
1.04 B
•
•
•

Wegingsfactoren.
Beluister de lessen op Chamilo in de aangegeven volgorde.
Schrijf de vragen op die je hebt, en stel die in de online les van 26 januari 2021
De toets is een toets is die in de school wordt gemaakt inclusief een feedbacksessie op school
van de studiegroep; het is belangrijk om deze toets samen met je studiegroep te doen.

1.04 C
•
•
•
•

Aspecten.
Beluister de lessen op Chamilo in de aangegeven volgorde.
Schrijf de vragen op die je hebt, en stel die in de online les van 16 februari 2021
Maak de opdracht voor de trainingsdag van 24 februari 2021
Graag de opdrachten op tijd inleveren!

1.04 D
•
•
•
•
•

Huisheren en huizenverbanden
Beluister les 1.04 D-1 en 1.04 D-2
Maak oefenopdracht 1.04D-3, beluister daarna les 1.04 D-3 om de opdracht na te kijken.
Beluister 1.04 D-4
Maak oefenopdracht 1.04D-5, beluister daarna 1.04 D-5 om de opdracht na te kijken.
Neem je uitwerkingen en de vragen die je hebt mee naar de trainingsdagen op 6 en 7 april
(6 april 14 – 17 uur, 7 april 10:30 – 17 uur.) Op deze dagen gaan we de gemaakte
oefeningen doornemen en ter plekke nieuwe oefeningen maken.
Neem daarna thuis theorie en praktijk verder door, en verzamel je vragen voor de online les
op 11 mei 2021

•
1.04 E
•
•
•
•
•

De aanpak van de duiding van een huis.
Beluister les 1.04 E-1 en 1.04 E-2
Schrijf je vragen op en lever die in voor de online les van 25 mei 2021
Maak de oefening op basis van de horoscoop van C.G. Jung
Beluister de uitwerking in les 1.04 E-3
Maak de opdracht voor de trainingsdag.

•

•

Neem de gemaakte oefening (voor 1.04 E-3) en de gemaakte opdracht mee naar de
trainingsmiddag op 8 juni en op 9 juni de hele dag. Op deze dagen gaan we de vragen naar
aanleiding van de gemaakte oefening en opdracht beantwoorden, en verder oefenen op het
duiden van een huis. Bij deze oefening gaan we ook letten op een goede en evenwichtige
verwoording voor de cliënt.
Vervolgens kun je de hele zomer de afgelopen submodules herhalen en de komende
submodules voorbereiden

1.04 F Thema’s in de horoscoop.
• Beluister de uitleg over wat een thema is in les 1.04 F-1
• Wanneer je extra oefening wilt, kun je je aanmelden om ook module 5.01 te volgen. Dat is
een eerder gegeven training van drie dagdelen over het thema leiderschap die Karen
bewerkt heeft en online heeft gezet. Voor studenten van module 1.04 geldt hiervoor een
sterk gereduceerd tarief van slechts € 25,00; voltijds Academiestudenten: gratis.
• Je krijgt voor de trainingsdagen ruim van te voren een opdracht die we op de trainingsdag
gaan doornemen, en verder gaan oefenen. De trainingsdagen zijn 15 en 22 en 29 september
2021
• Bij dit onderdeel speelt, naast het analyseren en duiden van thema’s, ook het goed en
evenwichtig verwoorden voor een klant een grote rol.
• De toets die bij dit onderdeel hoort maak je thuis.
1.04 G Het duiden van de geboortehoroscoop.
• Je krijgt een hele horoscoop ter voorbereiding, die we in de trainingsdagen helemaal gaan
uitpluizen en duiden.
• Trainingsdagen zijn 20 en 27 oktober 2021
• De toets bestaat uit een thuis te maken opdracht waarbij je een paar thema’s duidt en de
onderlinge samenhang met de horoscoop daarin meeneemt. De training van 4 november is
al een voorbereiding op de presentatie.
1.04 H Presentatie.
• Je krijgt een thema te duiden en presenteert dat in de vorm van een PowerPoint aan de
medestudenten en aan de docent.
• Je krijgt feedback op de inhoud, op de vorm van de PowerPoint en op de manier waarop je
de presentatie geeft.
• LET OP: de PowerPoint moet voldoen aan de eisen van module 1.12 De techniek van de
PowerPoint, en de presentatie moet voldoen aan de eisen van module 1.12. Als de
PowerPoint wordt goedgekeurd heb je ook voldaan aan module 1.12 en krijg je de
bijbehorende studiepunten.
• De presentaties worden op 24 november 2021 gegeven.
Leerpaden:
Modulebeschrijving:
Inhoud en manier van toetsen van de submodules, en de verplichte literatuur.
Werkmaterialen:
Oefenopdrachten die je online kunt nakijken, samen met de bijbehorende horoscopen.
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 1.04 als geheel kunt afsluiten.

