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

- 3 jaar opleiding Jungiaanse psychologie 
- 2 verdiepingsjaren: 

o Mythologie en de ontwikkelingsgeschiedenis van het bewustzijn. 
o Ontwikkelingsgeschiedenis van de symboliek, toegepast op de Tarot 

- Verdiepingsmodules:  
o Geschiedenis en Psychologie van Wereldbepalende Machtsstructuren 
o Geschiedenis en Psychologie van de Financiële Wereld 
o Achtergronden van de huidige crisis. 
o Diepere dynamieken van onze tijd.  

- Workshops 
Website: https://www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie/  
 
Astrologie: 

Stichting Achernar. 
- Snuffelcursus als persoonlijke kennismaking met de astrologie 
- Workshops en lezingen 
Academie voor Toegepaste Astrologie  
- Opleiding astrologie op HBO-niveau, naar keuze fulltime of parttime. 
- Inclusief de 3 basisjaren Jungiaanse psychologie van Stichting Odrerir 
- Losse modules volgen mogelijk 

Website: https://www.asfaloth.nl/site/astrologie/  en 
https://www.astrologiecollege.nl/web/  
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Astrologie studeren kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus en 
intensiteit.  
Nadere toelichting op de opties: 
 
1-Stichting Achernar Snuffelcursus 
Voor diegenen die eerst geheel vrijblijvend willen proeven van de astrologie en er toch 
meteen op een verantwoorde manier mee bezig willen zijn, geeft Stichting Achernar een 
snuffelcursus van drie dagen, waarbij je voorafgaande daaraan een aantal lessen in de 
digitale leeromgeving krijgt als voorbereiding. Ook krijgt iedere deelnemer de eigen 
horoscooptekening, die we op basis van vrijwilligheid als oefenmateriaal gebruiken. De 
nadruk ligt op de psychologische astrologie, maar we gaan ook een kort uitstapje maken 
naar de astrologie van politiek, economie en wereld, en tijdbeelden. Verdere informatie: 
https://www.asfaloth.nl/site/astrologie/snuffelcursus/  
 
2-Workshops en lezingen 
Gespecialiseerde workshops van een dag: specifieke thema’s worden uitgediept, zowel 
theoretisch als aan de hand van eigen ingebracht materiaal. 
Bij sommige thematische workshops worden vooraf een aantal voorbereidende lessen in de 
digitale leeromgeving gegeven, zodat we tijdens de workshop zelf meteen de diepte in 
kunnen gaan.  
Vanuit Achernar worden ook lezingen in de school georganiseerd. Het is mogelijk om een 
verzoek voor een bepaald onderwerp in te dienen bij info@asfaloth.nl. Krijgen wij voor een 
bepaald onderwerp veel verzoeken, dan kijken we of daar een mogelijkheid voor is.  
Zie voor het actuele aanbod aan workshops: https://www.asfaloth.nl/site/  
 
3-Academie voor Toegepaste Astrologie: Losse Modules 
Je kunt de volledige opleiding astrologie in opeenvolgende modules volgen, maar ook op een 
enkele module inschrijven. De modules gaan inhoudelijk heel diep. 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. 
- Er is ook een optie dat uitgebreide modules alleen in de digitale leeromgeving 

worden gevolgd, dus geheel op eigen gelegenheid zonder online klassen en zonder 
training. 

De modules zijn bedoeld voor studenten die meer tijd hebben en die meteen de stof 
diepgaand en op HBO-niveau willen leren. 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 https://www.asfaloth.nl/site/ en op 
https://www.astrologiecollege.nl/web/  
 
4-Academie voor Toegepaste Astrologie 

- Uitgebreide en diepgaande modules op HBO-niveau volgens een samenhangend 
curriculum. 
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- Uitgebreide toegang tot de digitale leeromgeving met kant-en-klaar lessen. 
- Online klassen plus trainingen in de school 
- Studiebegeleiding en bijhouden van eigen vorderingen in portfolio en met behulp van 

leerdoelen. 
- Inclusief de drie basisjaren van Stichting Odrerir (Jungiaanse psychologie) 
- Vrije toegang tot interne workshops van Stichting Achernar en andere extra’s. 

Twee opties: Als volwaardig student en als toehoorder. Bij deze laatste is er geen 
verplichting tot toetsen en geen portfolioverplichting, maar het mag wel. 
Website: https://www.astrologiecollege.nl/web/  
 
Informatie en aanmelden: 
Secretariaat – Machteld Hamaker, Amsterdamseweg 156, 1182 HK  Amstelveen 
020 – 6436979 (di & do 10:00 – 16:30)  
info@asfaloth.nl 
Inschrijven: zie de formulieren op https://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/  
 
Adres school: Asfaloth, Amsterdamseweg 156, 1182 HK  Amstelveen 
 
Straks tegelijkertijd fysiek en online les! 
NB: door de nieuwste ontwikkelingen en regeringsmaatregelen zullen de lessen en 
trainingen online zijn. Zodra het weer in de school kan zullen we daartoe overgaan. 
Zomer 2021 schaffen we de vereiste apparatuur aan om tegelijkertijd fysiek als online les te 
kunnen geven, dus degenen die fysiek aanwezig willen zijn, zodra dat weer mag, kunnen dat, 
en degenen die dat niet willen of kunnen en vanuit thuis de lessen en trainingen willen 
volgen kunnen op hetzelfde moment online deelnemen. 


