
Aanvulling Beroepsprofiel & Beroepscode 

pagina 1 van 4 

 

 

 

 

 

Aanvulling beroepsprofiel Praktijkvoerend Astroloog 
 

 

 
 

Opleidingscentrum Ascella Zuid 
te  

‘s Hertogenbosch 
 

en 
 

Opleidingscentrum Ishtar 
te 

Zoetermeer 
 

  



Aanvulling Beroepsprofiel & Beroepscode 

pagina 2 van 4 

 

 

Inleiding 

Het beroepsprofiel vormt met de beschrijving van functie en taken die voorkomen in een beroep een 

belangrijke basis/uitgangspunt voor een ieder die binnen dit beroepsveld werkzaam is. Hierbij valt 

te denken aan: 

− beroepsverenigingen; 

− leden van de beroepsverenigingen (astrologen en praktijkvoerend astrologen); 

− opleidingen, waarbij het beroepsprofiel de basis vormt waarop het onderwijs is gebaseerd; 

− mensen die zich een goed beeld willen vormen van het beroep voordat ze aan een opleiding tot 

praktijkvoerend astroloog starten. 

Het profiel vormt de grondslag voor kwaliteitsbeleid en de uitgangspunten van de hierboven 

beschreven actoren binnen hun werkveld. De Astrologische Vakvereniging Nederland heeft in haar 

uitgave 'beroepscode & beroepsprofiel' (mei 2002) dit profiel en heeft dit ook formeel vastgesteld. 

 

Als leden van de Astrologische Vakvereniging Nederland conformeren wij ons aan de door de AVN 

opgestelde `beroepscode & beroepsprofiel'. Als opleiders hebben we echter gemeend om dit 

beroepsprofiel te verduidelijken en verder uit te werken zodat het duidelijker vertaald kan worden 

naar het onderwijs en de onderwijsleerdoelen. Bovendien vormt het beroepsprofiel samen met onze 

aanvullingen de basis voor de beroepscompetentieprofielen. In dit stuk vind u onze aanvullingen. 

 

Wij beperken ons in dit stuk tot het beroepsprofiel van de Praktijkvoerend Astroloog. Wij zijn ons 

zeer wel bewust dat er ook beroepsprofielen gemaakt dienen te worden voor andere vormen van 

astroloog zijn, zoals bijvoorbeeld de medisch astroloog, de klassiek astroloog, enzovoort. 

 

Augustus 2003 

 

Gerda Roos, Ascella Zuid te 's Hertogenbosch 

Peter Saarloos, Opleidingscentrum Ishtar te Zoetermeer 
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Kerndefinitie  

De astroloog is in staat om op adequate wijze de symboliek van de horoscoop te vertalen naar de 

cliënt om, naar aanleiding van diens hulpvraag, de cliënt inzicht te geven in de achtergronden van 

diens hulpvraag en wijst de cliënt op de mogelijkheden en beperkingen en houding*) in bepaalde 

levenssituaties, geplaatst in tijd en levensfase. 

 

*) Houding betekent hier de psychologische houding, ofwel de attitude enerzijds en het gedrag dat 

iemand laat zien anderzijds. Bij attitude is altijd sprake van een bepaalde opstelling ten opzichte van 

een object, concreet als wel abstract. 

 

Naast de kerndefinitie vormen volgende vaardigheden en competenties een belangrijke rol: 

1. Ethische uitgangspunten voor het beroep astroloog 

2. Beroepshouding van de astroloog 

3. Functiespecifieke beroepskwalificaties van het beroep astroloog 

4. Voorwaardenscheppende criteria voor de uitvoering van het beroep van astroloog 

 

 

1. Ethische uitgangspunten voor het beroep astroloog 

De belangrijkste waarde binnen ieder hulpverlenend beroep is het principe van het agogisch 

handelen: 

De belangrijkste waarde binnen het beroep van astroloog, is net als in ieder hulpverlenend beroep, 

het principe van agogisch handelen: 

− zolang de hulpverleningsrelatie bestaat, dus zolang de mogelijkheid tot een vervolgconsult 

aanwezig is, kan er geen sprake zijn van een intiemere relatie die uitgaat van gelijke posities. 

− De astroloog laat beroepsmatig functioneren niet beïnvloeden door persoonlijke problematiek. 

 

Het handelen van de astroloog dient gericht te zijn op: 

A Emancipatorische hulpverlening emancipatorische hulpverlening streeft naar gelijkgerechtig-

heid en verklaart de cliënt mondig. Het betekent dat de astroloog inlevingsvermogen dient te 

hebben en het inlevingsvermogen bij de cliënt dient aan te spreken. Inlevingsvermogen geeft 

begrip voor de beweegredenen, gevoeligheden en de belevingswereld van anderen, waardoor de 

ander als gelijkgerechtigd mens wordt gezien. 

 

b  Respect hebben en tonen voor normen en waarden van cliënt. 

 De astroloog dient de eigenheid van de cliënt te waarborgen, waarbij je concreet en abstract kunt 

denken aan de volgende objecten: 

Concreet:  

− Personen, zoals medestudenten, cliënten, de directeur, de conciërge, je vader, enzovoort. 

− Groeperingen, zoals politieke partijen, geloofsrichtingen, etnische bevolkingsgroepen, 

homoseksuelen, vrouwen, mannen, kinderen, enzovoort. 

− Instituties, zoals stichtingen, verenigingen, hogescholen, inrichtingen, enzovoort. 

Abstract:  

− Stromingen, zoals humanisme, vrijmetselarij, marxisme, milieubeweging, antroposofie, 

enzovoort. 

− Theoretische denkbeelden, zoals sociale systeemtheorie, psychoanalytisch denken, 

darwinisme, enzovoort 

− Beroepen, zoals cultureel werker, werktuigbouwkundige, beursmedewerker, enzovoort. 

 

De astroloog realiseert zich dat de opstelling van iemand ten opzichte van bovengenoemde objecten 

het gedrag ten opzichte van de cliënt kan beïnvloeden. 

 

2 Beroepshouding van de astroloog 

De beroepshouding behelst een beroepsmatige attitude (denk- en gevoelsniveau) ten opzichte van 

beroepsrelevante zaken en beroepsmatig gedrag (handelingsniveau) dat uit de beroepsattitude 

voortvloeit. Een beroepshouding bestaat uit: 
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Beroepsmatige attitude, denk- en gevoelsniveau: 

− Kennis over, inzicht in en visieontwikkeling verwerven met betrekking tot beroepszaken die de 

attitudevorming omtrent het beroep bepalen.  

− Dit gebeurt door kennisoverdracht en meningsvorming zowel vanuit de opleiding als andere 

bronnen, zoals de beroepsvereniging, congressen, lezingen, krant, documentaires, wetenschap, 

enzovoort. 

− Systematisch reflecteren op het eigen aandeel/handelen en dat van de cliënt in het ontstaan van 

gedrag van zichzelf en/of een ander. 

− Emancipatorisch werken met cliënten  

− De astroloog is zich bewust van diens eigen mensbeeld en de daarmee samenhangende visie op 

astrologie en de werking ervan in het contact met de cliënt 

 

Beroepsmatig gedrag, handelingsniveau: 

− Gedrag dat correspondeert met de gewenste beroepsattitude waarbij het afgesproken doelen voor 

de cliënt op een bevredigende wijze worden behaald. 

 

3 Functiespecifieke beroepskwalificaties, handelingsniveau: 

− De astroloog is cliëntgericht en servicegericht naar de cliënt 

− De astroloog is helder in wat de uitgangspunten en werkwijze zijn 

− De astroloog kan communicatietechnieken toepassen in een consult met cliënten van 

verschillende achtergronden (cultuur, levensbeschouwing, klasse, enzovoort.) 

− De astroloog hanteert professionele voorwaardenscheppende criteria om een consult te voeren 

− de kennis en inzichten genoemd bij de beroepsmatige attitudes kunnen omzetten in gewenst 

beroepsmatig gedrag 

 

 

4 Voorwaardenscheppende criteria voor de uitvoering van het beroep van astroloog: 

De astroloog is zich bewust van de invloed van de volgende randvoorwaarden en omgevings-factoren 

op een consult en handelt hier ook naar: 

− De plaats waar het consult plaatsvindt biedt voldoende privacy en comfort 

− Goede telefonische bereikbaarheid 

− Nakomen van afspraken 

− Tijdbewaking in consult 

− Duidelijke administratie - ook financiële - voor de cliënt. 

 


