
 
 

Module 1.01 Opzet en aanpak 2021 
 
Deze module bestaat uit 3 algemene en 3 berekenlessen in de digitale leeromgeving en 2 
online klassen. De module wordt gegeven aan de hand van  

- Het cursusboek dat als bladerbare PDF in de digitale leeromgeving is opgenomen, en 
- Handboek horoscoopberekening voor verdere uitleg en veel oefeningen. 

Als materialen heb je nodig: Een efemeride (planeettabel) 
- Een huizentabel 
- Horoscoopblok 
- Handboek horoscoopberekening 

En om horoscopen te tekenen: 
- Liniaal 
- Een rode, groene, blauwe en zwarte pen (of fijnschrijver) 
- Evt. een flesje Tipp-ex om fouten weg te lakken. 

(Kosten in totaal pl. € 85,00 en indien gewenst te bestellen via info@symbolon.nl) 
 
Toelichting vooraf:  
Het Handboek horoscoopberekening geeft alle noodzakelijke informatie, maar de ervaring 
leert dat wanneer de informatie op verschillende manieren wordt gepresenteerd, het beter 
doordringt. Met dat doel zijn er een paar lessen in de digitale leeromgeving gemaakt. 
De ervaring leert ook dat het gezamenlijk maken van een horoscoopberekening en -tekening 
je meer greep geeft op het berekenproces. Daarom zullen we ook dat gezamenlijk doen, 
deels aan de hand van de digitale leeromgeving en deels interactief in twee online klassen, 
waarin er ook ruim gelegenheid is om vragen te stellen. 
 
Berekenen is niet moeilijk; je hoeft alleen maar te kunnen optellen en aftrekken en gegevens 
te kunnen opzoeken, en even wennen aan de bepaalde manier van denken. 
 
Als je precies in deze volgorde te werk gaat, bouw je stap voor stap je vaardigheid in het 
berekenen op. 
 

 
 
Stap 1: De dierenriem. 
Karen heeft op YouTube een paar video’s gezet met korte uitleg. Het is goed om te beginnen 
met de eerste twee van de drie video’s van de serie ‘Astrologie voor iedereen’; ze zijn ook in 
de digitale leeromgeving opgenomen: 

- Deel 1: Tekens van de dierenriem 
- Deel 2: Verschuivende hemel 

Dit gaat over de vraag wat een dierenriem precies is, en prikt een paar misverstanden door. 



Lezen: Handboek horoscoopberekening Hoofdstuk 4: De dierenriem of ecliptica. 
Stap 2: Plaatsbepaling, kloktijd, tijdzones. 
Lezen: Handboek horoscoopberekening Hoofdstuk 2: De juiste plaats op aarde.  
Zie ook het cursusboek in de digitale leeromgeving paragraaf 1: Astronomische en 
geografische achtergronden. Een deel daarvan heb je al geïllustreerd gezien in Astrologie 
voor iedereen deel 1: De tekens van de dierenriem. 
Bekijk Berekenles 1: Plaatsbepaling op aarde. 
Een deel daarvan kun je ook nalezen in het cursusboek paragraaf 1. 
 
Stap 3: Tijden en tijdsoorten; kloktijd, GT en WPT. 
Lezen: Handboek horoscoopberekening Hoofdstuk 3: Tijden, tijdzones en tijdveranderingen 
Bekijk Berekenles 2: Tijden en tijdsoorten. 
Een deel kun je ook nalezen in het cursusboek paragraaf 1 en 2. 
Lezen in de bijgevoegde Documenten in de digitale leeromgeving het artikel Tijdwillekeur uit 
Symbolon jaargang 22 nr. 4 en bekijk de verdere documenten in de map Tijd. 
Opdracht: 
Neem de oefeningen door uit Handboek Horoscoopberekening hoofdstuk 8: Oefeningen: 
bereken GT en WPT. Probeer ze eerst zelf te maken en controleer dan de uitwerking.  
 
Stap 4: Het echte begin: het berekenen en tekenen van de huizen. 
Bekijk Astrologie voor iedereen deel 3: Wat is een echte horoscoop? 
Lezen: Handboek horoscoopberekening hoofdstuk 1, 5, 6 en 7, en hoofdstuk 9 
Idem hoofdstuk 14 de paragraaf over de sterretijd.  
Bekijk Berekenles 3: Het stappenplan voor de huizen. 
Aanwijzing: zorg dat je al je tabellen en tekenmaterialen bij de hand hebt bij het volgen van 
Berekenles 3. 
Opdracht: Bereken en teken de huizenverdeling van Wim Kok en Liesbeth List en kijk die na 
in het cursusboek. (Wim Kok hoort bij de 5 uitgebreide oefenhoroscopen, Liesbeth List staat 
op pag. 180.) Oefen indien mogelijk het berekenen en tekenen van de huizen op nog meer 
horoscopen uit het Handboek horoscoopberekening. 
Stuur al je vragen in voor de eerste online klas. 
 
Online klas 1: Het berekenen van de planeten. 
Deel 1: Het beantwoorden van vragen die gerezen zijn naar aanleiding van het zelfstandig 
bestuderen van het eerste gedeelte. Vragen graag van te voren insturen, dan kan Karen ze 
voorbereiden. 
Zorg weer alle tabellen en tekenmaterialen bij de hand te hebben. 
Deel 2: We gaan nu in een gezamenlijke oefening de planeten berekenen aan de hand van 
het cursusboek-voorbeeld.  
 
Opdracht voor de tweede online klas:  
Bereken en teken de planeten van Wim Kok. 
Zorg dat je voor de tweede online klas een juiste horoscooptekening hebt met de huizen en 
de planeten van Wim Kok, want aan de hand van zijn horoscoop gaan we met z’n allen 
aspecten leren trekken.  
 
 



Stap 5 
Lees Handboek horoscoopberekening Hoofdstuk 11: Aspecten en hoofdstuk 13: Een apart 
aspect: de parallel. Zorg dat je de orbs voor Zon, Maan en planeten goed uit je hoofd kent, 
want dat is onmisbaar voor het trekken van aspecten. 
 
Online klas 2: Aspecten trekken. 
Klassikale oefening:  
Leren aspecten trekken aan de hand van de horoscoop van Wim Kok. 
Afsluitend: een korte introductie op het astrologieprogramma Solar Fire. 
 
Stap 6: Afronding en zelfstandig oefenen. 
Lees de resterende delen van Handboek horoscoopberekening: H. 14 en H. 15 
Oefen op de horoscopen in Hoofdstuk 9 t/m 12 
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