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Astrologie
Astrologie is een eeuwenoude symbolentaal, waarbij men
een zinvolle betekenis tussen de bewegingen van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde centraal stelt. De
mens heeft altijd gezocht naar de betekenis van het leven.
Men stelde zich vragen als: ‘Wie ben ik?’ ‘Waarom ben ik
op aarde?’ ‘Wat betekenen de dingen die ik meemaak?’
‘Waarom heb ik bepaalde ervaringen?’
Om de samenhang in het leven te ontdekken en de antwoorden te vinden op al deze vragen ging de mens de
nachtelijke sterrenhemel observeren. Men ontdekte samenhangen tussen de bewegingen van de hemellichamen
en gebeurtenissen op aarde en de daarop levende mens.
Door deze observaties heeft men ervaringen opgedaan en
is de astrologie als ervaringsleer ontstaan.
Horoscoop
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Binnen de astrologische leer wordt gebruik gemaakt van
een horoscoop. De horoscoop is een tekening waarop de
stand van de hemellichamen staan aangegeven op het
geboortemoment. Het woord ‘horoscoop’ komt uit het
Grieks en betekent ‘het uur dat gezien wordt’. Aan de
hand van geboortetijd, -plaats en -datum wordt er een horoscoop berekend. Gebaseerd op deze gegevens worden de
posities van de planeten, huiscuspen en de overige punten
in de horoscooptekening weergegeven. De horoscoop kun
je vergelijken met een plattegrond. Er staat op aangegeven
hoe je van A naar B kunt gaan. ‘Welke weg kies ik?’ en
‘Hoe kom ik er?’ Dat is afhankelijk van eigen keuzes maar
ook van de omstandigheden.
De horoscoop biedt ingangen om zingeving te zien en te
ervaren, wat kan leiden tot innerlijk weten. Vragen als:
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‘Wat is mijn missie?’ ‘Wat is de zin van mijn ervaringen?’
‘Wat zijn de gevolgen van mijn eigen gedrag en handelen?’
kunnen daardoor in een ander licht komen te staan. De
horoscoop is bij uitstek een hulpmiddel waardoor het innerlijk weten zich kan verdiepen en je kunt ervaren dat
alles met elkaar verbonden is, ondanks het feit dat we
naast eenheid ook de tegendelen in onszelf en de wereld
ervaren.
Symbolen

Astrologie is zowel een kunst als een kunde en is een middel om tot kennis, begrip en zingeving van onszelf te komen. De symbolentaal van de astrologie is gebaseerd op
twaalf universele energieën van de dierenriem, die we terug
zien in de dierenriemtekens, planeten, huizen en aspecten.
Symbolen werken in de diepte en raken ons in de onbewuste kern, die we daardoor van binnenuit leren kennen.
De symbolen waaruit de astrologische taal is opgebouwd
zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven. De interpretatie van de symbolen heeft zich echter steeds aangepast aan
het veranderende bewustzijn van mens en maatschappij.

Karakter

Door bestudering van de symbolentaal van een horoscoop
kun je dieper ingaan op je karakter, aanleg, mogelijkheden en moeilijkheden tijdens dit leven. Daarnaast geeft
een horoscoop inzicht in je relatie met de omgeving, zoals
partner of familie, werk en werkomstandigheden.
Op die manier leer je de bewuste en onbewuste drijfveren
van je karakter herkennen. Door deze drijfveren te erkennen en jezelf te accepteren zoals je bent, kun je jouw leven
beter doorzien en begrijpen. De horoscoop geeft ook de
ervaringen van de ziel weer. Deze spirituele invalshoek kan
inzicht en zingeving geven.

Processen

Iedereen bevindt zich in een bepaald proces, afhankelijk
van levensfase en ervaring. Het leven bevat net zoals de
astrologie vele cycli. Met name de progressieve astrologie
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leent zich bij uitstek voor het bekijken van deze processen
en het maken van een levensloopanalyse. Hiermee kun je
mogelijkheden en tendensen zien. Hoe het leven verloopt
hangt af van de omgevingsfactoren, socialisatie, persoonlijke situatie en de keuzes die je in het hier en nu maakt.
Tijdens de studie astrologie spelen persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen een belangrijke rol
doordat je je eigen horoscoop en jezelf gaat onderzoeken.
Deze processen dienen bij de astroloog tot zelfkennis en
zelfreflectie te leiden. Deze vaardigheden zijn essentieel
voor het professioneel functioneren en beroepsmatig handelen van de astroloog in elk contact met de cliënt.
Doelstelling
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Opleidingscentrum Ishtar heeft als doel om op ethisch en
kwalitatief verantwoorde wijze de kennis van de astrologie
en haar praktische toepassing te bevorderen en uit te dragen. Door het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige
beroepsopleiding en cursussen wordt getracht dit doel te
verwezenlijken.
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Het beroep
Beroepscontext

De astroloog kan in het beroepenveld geplaatst worden
in de alternatieve maatschappelijke of psycho-sociale
hulpverlening. De astroloog is over het algemeen zelfstandig werkzaam en geeft inzichten en adviezen met behulp
van de astrologische symboliek. Hierbij valt te denken aan
vragen over kwaliteiten, studie- en beroepskeuze, werk, relaties, zingeving en spirituele ontwikkeling.
Steeds vaker richten astrologen zich op het bedrijfsleven
met advisering op het gebied van de bedrijfsvoering (financieel en beleidsmatig) en personeelsbeleid (werving en
selectie). De astrologie kan ook als instrument gebruikt
worden om tijdens bijvoorbeeld bedrijfstrainingen mensen
of afdelingen inzichten te geven in hun sterke en zwakke
kanten en de daarbij horende sociale context.

Beroepshouding

De astroloog voert één of meerdere gesprekken met
cliënten waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat
en geeft de cliënt inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen. Mogelijke adviezen zijn steeds gericht op ondersteuning van de cliënt in het nemen van eigen beslissingen
en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Een belangrijk aandachtspunt in de opleiding is de beroepshouding van de astroloog. Het gaat hierbij om het
ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden,
consultvaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, met name
zelfstandig kunnen werken en systematisch reflecteren op
eigen beroepsmatig handelen. Samen met de beheersing
van de astrologische vaktechnieken wordt ervan uitgegaan
dat de astroloog op deze manier voldoende zelfvertrou7
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wen ontwikkelt om te kunnen werken met cliënten van
verschillende achtergronden (cultuur, levensbeschouwing,
klasse, enzovoort), om cliëntgericht en servicegericht te
werken en helderheid te verschaffen in eigen uitgangspunten en werkwijze.
LoopbaanHet beroep van astroloog is geen functie binnen organimogelijkheden saties in Nederland. Hierdoor zal de astroloog over het
algemeen als zelfstandig ondernemer moeten functioneren en in eerste instantie de werkzaamheden parttime uitvoeren. De praktijk leert dat de astrologische kennis en
vaardigheden van de astroloog worden gecombineerd met
beroepen uit andere sectoren zoals het onderwijs en de
hulpverlening.
Kwalificatiestructuur
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Opleidingscentrum Ishtar heeft het beroep van astroloog
vertaald in een kwalificatiestructuur. Deze kwalificatiestructuur bevat een beschrijving van wat iemand moet
kennen en kunnen om een vakbekwaam astroloog te zijn.
Vervolgens is de kwalificatiestructuur vertaald naar het
onderwijs, waarmee de opleiding is afgestemd op de beroepspraktijk.
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De opleiding
De beroepsopleiding is een vijfjarige parttime opleiding en
leidt op tot praktijkvoerend astroloog. Tijdens de opleiding
staan naast het leren van het astrologische begrippenkader
en het astrologische systeem, vooral de ontdekkende en
beschouwende kant van het leven centraal. In de loop van
de opleiding komen een aantal vaardigheden uit de hulpverlening aan bod, zoals projectiemechanismen, zelfreflectie, wereldbeeld, probleemanalyse en communicatievaardigheden. Ook wordt er aandacht besteed aan spirituele
samenhangen met de astrologie, zoals spirituele ontwikkeling, karma en reïncarnatie, zingeving en bezieling. Tijdens de opleiding wordt er veel met de eigen horoscoop
gewerkt. Hierdoor worden de lessen levendig en praktijkgericht. De beroepsopleiding is bedoeld voor een ieder die
op professionele wijze met de astrologie om wil gaan. Dit
kan zijn als serieus geïnteresseerde of als beroepsastroloog.
De opleiding is echter primair gericht op het behalen van
het niveau van praktijkvoerend astroloog.
Opbouw
opleiding

De eerste twee jaren vormen de basis van de opleiding. In
het eerste jaar worden de basisbegrippen van de astrologie
behandeld en in het tweede jaar wordt er dieper ingegaan
op de astrologische technieken, de horoscoopanalyse en de
psychologische achtergronden van een horoscoopduiding.
Tijdens het derde jaar wordt de progressieve astrologie besproken en het vierde jaar staat in het teken van de relatieastrologie en familiepatronen. In het vijfde jaar worden
de volgende onderwerpen aangeboden: werk en beroep, gesprekstechnieken en consultvaardigheden waarbij de leerstof geïntegreerd wordt toegepast in consultsituaties.
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Astrologie is een symbolentaal die niet alleen verstandelijk is te leren. Het vraagt naast het logische denken ook
om een gevoelsmatige intuïtieve benadering. Door het
zelf voelen en ervaren, vergt het leren van de astrologische symboliek tijd en ruimte. Opleidingscentrum Ishtar
streeft een hoog niveau van techniek en inzicht in de astrologie na, wat vijf studiejaren vraagt.
1e jaar

In het eerste jaar komen alle basisbegrippen van de astrologie aan bod en is bedoeld voor een ieder die wil starten
met een gedegen studie van de astrologie. Het eerste jaar
begint met de inleiding in de astrologie, geschiedenis en
de achtergronden van de astrologie, zoals de verschillende
denkmodellen, de werking van de astrologie en lot en vrije
wil. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de basisgegevens van een horoscoop. Door het werken met de eigen
horoscopen en de uitwisseling in de groep verkrijg je al in
het eerste jaar inzichten in de astrologische basisbegrippen
om basaal een horoscoopanalyse te kunnen maken.
Onderwerpen:
Geschiedenis, wereldbeeld en toepassingsgebieden, de dierenriemtekens, polariteiten, kruizen en elementen, de
planeten, de huizen, majeure aspecten, de maansknopen,
ethiek en duiding van de horoscoop en het berekenen en
tekenen van de horoscoop.

2e jaar
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Het tweede jaar vormt samen met het eerste jaar de basis.
Na het tweede jaar zijn alle facetten van de geboortehoroscoop behandeld. In het tweede jaar worden een aantal
onderwerpen uit het eerste jaar verder uitgediept. Bovendien worden de duidingsvaardigheden steeds belangrijker
en daardoor is het tweede jaar praktijkgericht. Aan het
einde van het tweede jaar worden de spirituele punten onderzocht.
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Onderwerpen:
Dispositors, huisheren en huizenverbanden, majeure en
mineure aspecten, aspectpatronen, kosmografie, elementencycli in de huizen, het horoscoopkruis, decanaten,
duidingsvaardigheden en de spirituele punten: de zwarte
lichten, maansknopen en Saturnus, Cheiron en Pluto.
3e jaar

De progressieve astrologie beslaat praktisch het gehele
derde jaar. De geboortehoroscoop vormt de basis en de
progressies (voortgang van planeten) geven dynamiek en
ontwikkeling aan in de horoscoop en daarmee in het leven van een mens. De verschillende processen in het leven
worden vanuit de diverse astrologische technieken bekeken, zoals de transits, secundaire progressie en de solaar.
Verder wordt er ingegaan op persoonlijke en algemene levensloopontwikkeling.
Onderwerpen:
Inleiding in de progressieve astrologie, transits, secundaire
progressie, solaar, levensloop, maanprogressies.

4e jaar

In het vierde jaar wordt de relatieastrologie behandeld.
Belangrijk hierbij zijn de ouderbeelden en de familiepatronen, die in het vierde jaar tevens worden onderzocht. De
duidingsvaardigheden worden verder ontwikkeld en geintegreerd tot een volledige horoscoopduiding met transits
en progressies. In het vierde jaar wordt ook de primaire
progressie, werk en beroep behandeld.
Onderwerpen:
Radixanalyse met vier progressiesystemen, relatieastrologie: synastrie, combine en compositie, ouderbeelden, familiepatronen en de primaire progressie.
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5e jaar

Het vijfde jaar vormt de afronding van de opleiding en
de kennis en vaardigheden van de eerste vier jaar worden
geïntegreerd tot een volledige horoscoopduiding in wisselwerking met een cliënt. Gesprekstechnieken en consultvaardigheden worden praktisch toegepast. Bovendien
worden een aantal technieken behandeld welke dienen
ter verfijning van de duiding en vindt er een kennismaking plaats met de uurhoek- en vragenastrologie.
Onderwerpen:
Werk en beroep, ethiek, het consultgesprek, gesprekstechnieken, prak-tijk- en consultvaardigheden, navamsja, gradensymbo-liek, astrologie en de VOK-theorie,
uurhoek- en vragenastrologie.

Examen
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Tijdens het vijfde jaar of na de opleiding kan gestart
worden met het examen. Het examen wordt door Opleidingscentrum Ishtar afgenomen, en voldoet aan de eisen
van Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN). Het
examen bestaat uit het maken van een aantal schriftelijke
werkstukken en vijf consultverslagen van gevoerde consulten. Het examen wordt afgesloten met een eindgesprek
over de gemaakte werkstukken.
Vanaf 2015 wordt het examen landelijk afgenomen door
de examencommissie van de samenwerkende astrologieopleidingen.
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Cursussen
Oriëntatiecursus

D

e cursus is bedoeld voor mensen met geen of
weinig kennis van de astrologie. Tijdens deze cursus kun je kennismaken met de astrologie en worden een aantal basisbegrippen van de astrologie kort behandeld. Aan bod komen planeten, elementen en kruizen,
dierenriemtekens en de huizen.
De cursus bestaat uit acht lessen van ongeveer twee uur
welke om de twee weken plaatsvinden. Mocht je verder willen gaan in de astrologie dan kun je starten met de opleiding astrologie. In de loop van de cursus wordt er met de
eigen horoscoop gewerkt zodat je persoonlijk kunt ervaren
wat astrologie voor je kan betekenen.

Duidingsvaardigheden

Astrologie is een empirische wetenschap die vooral is
gebaseerd op ervaring. Het duiden en interpreteren van
een horoscoop is complex en leer je uiteindelijk alleen
in de praktijk. De duidingsmiddagen zijn bedoeld voor
mensen die inhoudelijk een goede basiskennis hebben
van de astrologie en die dat praktisch willen beoefenen.
Indien van toepassing werken we ook met de transits en
progressiesystemen. Soms wordt er met een thema gewerkt
maar meestal zijn het horoscopen van mensen die door de
groep worden ingebracht. Deze duidingsmiddagen zijn een
leuke aanvulling naast de opleidingsjaren.
Naast de horoscoopinterpretatie biedt het ook de mogelijkheid om met andere studenten van de astrologie in
contact te komen. Deze bijeenkomsten worden inhoudelijk afgestemd op de wensen van de deelnemers. Bovendien is het ook mogelijk om zelf horoscopen of thema’s
aan te dragen.
13
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Algemene informatie
Studieduur
en -belasting

De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau, dit betekent
dat je zelfstandig kunt reflecteren, studeren en de nodige
informatie kunt verzamelen en onderzoeken. De opleiding
omvat in totaal 250 lesuren, waarmee het aantal contacturen 50 uur per leerjaar is. De studiebelasting voor lezen,
huiswerk en samenwerkingsopdrachten bedraagt 180 uur
per jaar, wat gemiddeld vier tot zes uur per week is.

Instroomprofiel

Het vak van astroloog vereist specifieke kennis en vaardigheden die bij aanvang van de opleiding van de student
gevraagd worden, het gaat om:
– vooropleiding HAVO of dit niveau door leeftijd, levenservaring en zelfontwikkeling;
– enige kennis van de astrologie door middel van een
cursus of zelfstudie;
– zelfstandig kunnen leren;
– sociale, communicatieve en reflectieve vaardigheden.

Groepsomvang

Opleidingscentrum Ishtar hanteert een groepsgrootte
van maximaal tien deelnemers, omdat er ervaringsgericht
en met de eigen horoscopen wordt gewerkt.

Literatuur

Aan het begin van elk opleidingsjaar ontvang je een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur. De
(verplichte) literatuur kun je kopen in de lesruimte.

Ethische code

Opleidingscentrum Ishtar hanteert een ethische code
waaraan ieder student, bij inschrijving, verplicht is zich te
houden. De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland is hierin opgenomen. Van de studenten
wordt verwacht dat ze in de geest van deze ethische code
zullen handelen bij het omgaan met de astrologie.
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Onderwijsregeling

Opleidingscentrum Ishtar heeft de opleiding uitgewerkt
in een onderwijsregeling. Hierin zijn opgenomen de indeling van het onderwijs, het leerplan en het lesprogramma.
Bovendien staan hier alle regelingen en procedures in die
gelden ten aanzien van de opleiding. De onderwijsregeling
wordt bij het intakegesprek meegegeven.

Toetsing en
examinering

Opleidingscentrum Ishtar heeft een toetsings- en examenregeling met daarin opgenomen een toetsplan en een planning van toetsafname per opleidingsjaar. Deze planning
wordt aan het begin van het opleidingsjaar aan de student
uitgereikt.
Toetsing heeft een tweeledig karakter. Het maken van een
toets vormt de afsluiting van de leerstof van dat jaar en
bij voldoende resultaat behaalt men het certificaat van
het betreffende jaar. Het behalen van het certificaat is een
bevestiging voor de beheersing van de kennis die in dat
jaar is opgedaan. Ten tweede vindt er door het maken van
een toets verdieping plaats van deze stof en kunnen eigen
inzichten en visies daarin verwerkt worden. Over het algemeen kunnen de toetsen door de student thuis worden
gemaakt.

Leslocatie

Opleidingscentrum Ishtar heeft een eigen lesruimte aan
de Zuidwijkstraat 80 in Zoetermeer. Koffie en thee zijn
beschikbaar in de lesruimte.
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De docent

Ik ben Peter Saarloos, geboren op 26 juli 1964 en verzorg de opleiding astrologie
in Zoetermeer. Ik ben vanaf
ongeveer mijn zestiende jaar
bezig met allerlei paranormale en alternatieve zaken.
Sinds 1988 verdiep ik mij in
de astrologie. Dit raakte iets
in mij: er was herkenning en
verwondering. De astrologie
leerde mij te accepteren dat
iedereen anders is en mag
zijn.
Daarna ben ik de opleiding astrologie gaan volgen bij
Opleidingscentrum Astra van Minou van Hemert in
Utrecht. Na de start van mijn consultpraktijk ben ik na
een aantal jaren begonnen met het geven van basiscursussen. Langzaam maar zeker groeide uit de cursussen de
vijfjarige beroepsopleiding. De afgelopen jaren heb ik in
mijn persoonlijke zoektocht een spirituele ontwikkeling
doorgemaakt. Deze spirituele ontwikkeling is ook verweven met mijn werk.
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Kleine lettertjes
Aanmelding en Voor de inschrijving van de opleiding vindt er een intakeinschrijving
gesprek plaats om de student te informeren over de opleiding en samen te bekijken of de opleiding bij je past.
Tijdens het intakegesprek wordt het intakeformulier doorgenomen. Het intakeformulier kun je downloaden van de
website: www.ishtar.nl. Na het intakegesprek wordt het inschrijfformulier meegegeven.
Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier
ontvangt de student de bevestiging van de inschrijving en
een literatuurlijst. Door middel van het inschrijfformulier
schrijft de student zich in voor de duur van de gehele opleiding. Instroom in een hoger opleidingsjaar is mogelijk
na een gesprek over de vereiste vaardigheden, eventuele
vrijstellingen en/of te maken toelatingstoetsen.
Betaling en
annulering

Tijdens de eerste les wordt de factuur uitgereikt. De betaling van het volledige lesgeld of de eerste termijn dient
binnen twee weken na de eerste les te zijn voldaan door
storting op de girorekening van Opleidingscentrum Ishtar. Verzuim of tussentijdse beëindiging geeft de student
geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het
lesgeld. De student blijft gehouden het gehele lesgeld van
het betreffende opleidingsjaar te voldoen. Indien een student door omstandigheden een opleidingsjaar moet onderbreken bestaat er de mogelijkheid om in overleg en met
verrekening van de geannuleerde lessen binnen een jaar de
draad weer op te pakken.
Annulering dient altijd schriftelijk door de student te gebeuren. Annulering van de inschrijving kan zonder bij17
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komende kosten tot een maand voor de eerste lesdag. Bij
annulering binnen een maand voor de eerste lesdag bent
u vijftig procent van het lesgeld verschuldigd. Bij aanvang
van de eerste les is het volledige lesgeld van het betreffende
opleidingsjaar verschuldigd en opeisbaar. Tussentijdse beëindiging van de opleiding kan alleen per leerjaar en in
overleg met Opleidingscentrum Ishtar. Annulering van de
start van een volgend opleidingsjaar dient schriftelijk te
geschieden, met in achtname van een opzegtermijn van
een maand voor de start van het nieuwe opleidingsjaar.
Bij onvoldoende deelname of in het geval van bijzondere
omstandigheden kan een opleidingsjaar door het opleidingscentrum worden geannuleerd of uitgesteld. De reeds
ingeschreven deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Reeds betaalde gelden worden
in geval van annulering door het opleidingscentrum volledig gerestitueerd. De restitutie is nooit hoger dan het
betaalde bedrag.
Geschillen

Zowel de opleiding als de docenten zijn erkend door de
Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN). De AVN
is een beroepsvereniging voor astrologen. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg tot een bevredigende
oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan de commissie van beroep van de AVN. Een
klachtenregeling ligt ter inzage in de lesruimte.

Data en prijzen De actuele lesroosters en prijzen vind je op onze website:
www.ishtar.nl onder de knop ‘cursusinformatie’ of ontvang
je als bijlage bij deze brochure.
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Ishtar
In het oude Mesopotamië werd de planeet Venus beschouwd als de Godin Ishtar. De invloed van de oorspronkelijke Soemerische vrouwelijke godheid Inanna zoals de
Soemeriërs de planeet Venus noemde versmolt met de
mannelijke god Attar. Deze godheid werd opgenomen in
de mythologie van Mesopotamië en ontwikkelde zich tot
de Godin Ishtar.
Als gevolg hiervan ontstond een biseksuele Venus: Ishtar
als ochtendster was mannelijk en Ishtar als avondster was
vrouwelijk. Ishtar maakte deel uit van de grote triade van
Zon, Maan en Venus.
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