School voor psychologische
Astrologie
Studiegids 2018 - 2019
Threes Brouwers

INHOUDSOPGAVE
•

Nekya, School voor Psychologische Astrologie

2

•

De docente

2

•

Structuur en inhoud van de opleiding

3

•

Voor wie is de astrologieopleiding bestemd?

5

•

Kosten van de opleiding

6

•

Betalingsvoorwaarden en inschrijvingen

7

•

Lesdata en -tijden

8

•

Waar worden de lessen gegeven?

9

•

Vragen en antwoorden

10

Achteraan: De Aanmeldingsformulieren

1

NEKYA, school voor psychologische astrologie.
NEKYA heeft een lange voorgeschiedenis die begon in Tilburg. Daar
werd
in
1988
door
drie
astrologen
het
‘Astrologisch
Samenwerkingsverband Tilburg opgericht. Later kwamen daar de
leerlingen bij die bij mij aan de beginnerscursus op de volksuniversiteit
waren begonnen en verder wilden studeren. De naam van de opleiding
was toen STA, School voor Toegepaste Astrologie. In 2009 is die naam
veranderd in Nekya, dat is een term uit de Jungiaanse psychologie, die
‘afdaling in het onbewuste’ betekent. Op dit moment wordt de opleiding,
die bezocht wordt door mensen uit heel Nederland, verzorgd door Threes
Brouwers.
Erkenning van de opleiding
Vanaf 2015 is de opleiding officieel erkend door de AVN (Astrologische
Vereniging Nederland). Dat betekent dat wij de student die
beroepsastroloog wil worden, die kwaliteit kunnen garanderen die
hiervoor vereist is.
Threes Brouwers.
(Geboren op 29 juni 1956 om 07:50 uur te Breda).
De algehele organisatie en leiding van Nekya zijn in
mijn handen. Ik studeerde psychologische astrologie in
de jaren tachtig bij stichting Ascella in Utrecht en bij
K. Hamaker-Zondag in Amstelveen. Daar heb ik
tevens de leergang Jungiaanse psychologie gevolgd.
Sinds 1985 heb ik mijn eigen astrologische praktijk in
‘s-Hertogenbosch en vanaf 1986 geef ik les in
astrologie, ondermeer aan de volksuniversiteit in Den
Bosch. Daar verzorg ik (mits er genoeg deelnemers zijn) ook de cursus
Jungiaanse psychologie die door velen als een ondersteuning ervaren
wordt bij de astrologielessen. Ik ben erkend praktiserend astroloog sinds
1991 bij de AVN, de Astrologische Vakvereniging Nederland.
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STRUCTUUR EN INHOUD VAN DE OPLEIDING
De opleiding duurt vijf jaar. Het eerste jaar bestaat uit ruim 60 lesuren,
(meestal 30 lessen van 2 uur wekelijks, maar dat kan in overleg
veranderen). In het 2e jaar 20 lessen elke 14 dagen. 3de t/m 5de jaar 18
lessen ook om de 14 dagen.
Eerste jaar
- De psychologische en filosofische achtergrond van de
psychologische astrologie.
- het berekenen en construeren van een horoscoop.
- De symbolische betekenis van de tekens, huizen en
planeten, bezien vanuit een psychologisch kader,
- De aspectleer.
Indien gewenst kun je vanaf het tweede jaar losse modules volgen.
Kosten per module van 9 lessen: € 250,In het 2e jaar is een module 10 lessen: € 275,Module 5 is 330,- euro; Module 6 is 170,- euro.
Tweede jaar
- Huisheren & huizenverbanden---------------- Module 1 10 lessen
- Het combineren van horoscoopfactoren------Module 2 10 lessen
Derde jaar
- Progressieve astrologie, de basis--------------- Module 3
- Verdieping progressies---------------------------Module 4

9 lessen
9 lessen

Vierde jaar
- Relatie-astrologie---------------------------------Module 5 12 lessen
- Oefenen met de basisduiding-------------------Module 6 6 lessen
Vijfde jaar (Dit schooljaar geen groep)
- Oefenen met de totaalduiding--------------------Module 7 9 lessen
- Voorbereiding op het landelijk examen---------Module 8 9 lessen
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Praktijkbegeleiding: het oefenen met horoscopen.
Hiervoor kun je je vanaf het derde jaar opgeven. Deze studiebegeleiding
is geheel vrijblijvend en bedoeld als extra ondersteuning bij de studie. Er
wordt geoefend met het duiden van horoscopen. Deze groep komt
eenmaal per maand bij elkaar. Dat zal dit schooljaar op dinsdag zijn.
(Meer info bij Threes)
School voor Jungiaanse psychologie.
Deze cursus is uitgegroeid tot een aparte tak van NEKYA en wordt
eveneens ervaren als ondersteunend bij de astrologiestudie. Bij de uitgave
van deze brochure is deze cursus gepland op donderdagavond, in eerste
instantie 10 lessen wekelijks. Je kunt de informatie hierover vinden op de
website of naar Threes bellen.

CERTIFICAAT OF GEEN CERTIFICAAT
Vrijblijvend volgen van de opleiding
Het is mogelijk de opleiding vrijblijvend te volgen (je hebt dan gekozen
voor het basispakket) (Je moet je dan wel realiseren dat ik me in de
lessen richt op de professionele student, en dat het niveau dus hoog is). Je
kunt daarbij altijd voor extra opties kiezen zoals de examens,
studiebegeleiding en specifieke huiswerkopdrachten. (Aankruisen op het
inschrijvingsformulier).
Studeren voor certificaat
Studeer je voor het certificaat, dan verplicht je je deel te nemen aan de
huiswerkopdrachten, twee privé-lessen per jaar, het lezen van een aantal
boeken en twee examens waarmee elk afzonderlijk semester wordt
afgesloten. (In het eerste jaar krijg je een tussentijdse toets in februari of
maart).
Nadat je het certificaat bij mij hebt behaald, kun je opgaan voor het
Landelijk examen om erkend te worden als professioneel praktijkvoerend
astroloog. Daartoe wordt je door mij begeleid in het vijfde jaar, waarbij
veel sprake zal zijn van individueel onderwijs. (Zie voor de details het
examenreglement op de website)
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Studiebelasting
Voor het vrijblijvend volgen van de astrologische opleiding bedraagt de
studiebelasting, exclusief de lessen, twee tot drie uur per week. Studeert
men voor het certificaat dan komt de studiebelasting, exclusief de
gangbare lessen, te liggen rond de vijf uur per week, maar dat kan met
name in het 3e t/m 5e jaar wat meer zijn.
VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD?
De opleiding is zo opgezet dat iedereen er aan kan deelnemen, mits er
enige tijd vrij gemaakt kan worden om naast de lessen de aangereikte stof
te verwerken en eigen te maken.
Essentieel in mijn benadering is dat astrologie een middel is om tot
zelfkennis te komen. Dit maakt al meteen duidelijk dat interesse in het
psychologisch functioneren en de behoefte aan inzicht in de sturende
werking van overtuigingen, conditioneringen en aanverwante zaken, voor
een ieder die aan de opleiding deel wil nemen een voorwaarde is.
Natuurlijk, het is ook mogelijk om middels astrologie concrete
voorspellingen te doen, zoals via de uurhoekastrologie, maar in deze
opleiding ligt de nadruk op de relatie tussen astrologie en psychologie. In
het kort kunnen we stellen dat de opleiding bedoeld is voor:
✓

mensen die geïnteresseerd zijn in astrologie om zichzelf en hun
naasten beter te begrijpen,

✓

mensen die een grondige opleiding willen met als doel ook voor
anderen horoscopen te gaan duiden,

✓

mensen die astrologie willen gaan toepassen in hun beroep
(psychologen en therapeuten) of van astrologie hun beroep willen
maken.

Erkenning van de opleiding
Vanaf 2015 is de opleiding officieel erkend door de AVN (Astrologische
Vereniging Nederland). Dat betekent dat wij de student die
beroepsastroloog wil worden, die kwaliteit kunnen garanderen die
hiervoor vereist is.
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Eerste jaar vrijblijvend. Basispakket.
30 lessen van 2 uur. De eerste 10 lessen daarvan is de
kennismakingscursus (á € 200,- plus € 25 ,- voor het lesboek) waarna het
vervolg wordt aangeboden á € 300,Bovenstaand bedragen zijn zonder de extra opties ( zie onder). De lessen
zijn goed te volgen zonder deze opties, maar wil je met vaart aan de slag
en heb je genoeg tijd, dan is het mogelijk om naast dit basispakket (dit is
dus niét verplicht) te kiezen voor:
Twee privé-lessen
€ 100,EXTRA
Huiswerkopdrachten
€ 100,OPTIES
Tussentijdse toets
€ 50,1 Examen
€ 50,Je kunt deze opties aankruisen op het inschrijfformulier.
2e , 3e en 4e jaar vrijblijvend. Basispakket.
In het 2e jaar zijn er 20 lessen van 19:30 uur tot 22:15 uur
Kosten: € 500,- + 2 lesboeken á € 15,- per stuk.
In het 3e en 4e jaar gaat het om 18 lessen van 19:30 uur tot 22:15 uur
Kosten: € 460,- ( lesboeken in het 3e en 4e jaar: 30,- euro)
Ook hier kun je, als in elk lesjaar, kiezen voor de extra opties.
Twee privé-lessen
€ 100,EXTRA
Huiswerkopdrachten
€ 120,- á € 125,OPTIES
Twee examens
€ 120,- á € 140,Studeren voor het certificaat
Studeer je voor het certificaat, dan verplicht je je deel te nemen aan
de extra opties zoals deze hierboven beschreven staan. Bij
onvoldoende resultaten van een eindexamen, wordt een herexamen
aangeboden. De prijs hiervan is afhankelijk van de omvang van dit
examen. Met het certificaat ben je erkend astroloog. Om ook
praktijkvoerend astroloog te worden, moet je daarna nog het
Landelijke examen doen.
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BETALINGSVOORWAARDEN EN INSCHRIJVINGEN
Inschrijfgeld
Een week voor aanvang van een schooljaar, dient het bedrag van één heel
lesjaar voldaan te zijn. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
Gespreid betalen
Gespreid betalen is altijd mogelijk, bij voorkeur in drie termijnen waarbij
de bedragen naar boven worden afgerond op 5 hele euro’s. Hiervoor
dient men contact op te nemen met Threes. Uiteraard moet in alle
gevallen het lesgeld volledig betaald worden, dus ook als je halverwege
besluit er mee op te houden. Restitutie van lesgeld is immers niet
mogelijk. Om misverstanden te voorkomen moet je bij een
betalingsregeling een afspraak daarover ondertekenen.
Lastminute inschrijvingen.
Wanneer er geen tijd meer is om het lesgeld over te maken, dan dient men
het lesgeld contant te voldoen, of hierover contact opnemen met Threes
om tot een betalingsregeling te komen.
Inschrijven voor de opleiding
In het midden van deze brochure bevinden zich de inschrijfformulieren.
Hierop kun je precies aangeven voor welk jaar je je wilt opgeven, en via
het aankruisen van de hokjes kun je kenbaar maken hoe je de opleiding
wenst te volgen (vrijblijvend, met verschillende opties of studerend voor
het certificaat).
Je dient je elk jaar opnieuw in te schrijven voor het volgende jaar.
Hiervoor kun je gebruik maken van de inschrijfformulieren.

Overmaken van de cursusgelden
Het IBAN nr. is NL73 TRIO 021 23 23 091
ten name van NEKYA ‘s-Hertogenbosch
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LESDATA EN -TIJDEN
Rooster betreffende het 1e jaar
30 lessen, behalve vakanties, elke maandagavond vanaf
1 oktober 2018. Lestijden: van 19:30 tot 21:30 uur.
(In juni zal een workshop in de vorm van een kennismakingscursus
worden aangeboden op twee maandagavonden)
2e , 3e en 4e jaar
DE LESSEN IN HET 2E TOT EN MET 4E JAAR ZIJN TWEEWEKELIJKS.
DINSDAG EN WOENSDAGAVOND VAN 19:30 TOT 22:15 UUR
2de jaar
3de jaar
4e jaar
Module 1
Module 3
Module 5
Les 1
29-08
Les 1
04-09
Les 1
05-09
Les 2
12-09
Les 2
18-09
Les 2
19-09
Les 3
26-09
Les 3
02-10
Les 3
03-10
Les 4
10-10
Les 4
23-10
Les 4
24-10
Les 5
31-10
Les 5
06-11
Les 5
07-11
Les 6
14-11
Les 6
20-11
Les 6
21-11
Les 7
28-11
Les 7
04-12
Les 7
19-12
Les 8
12-12
Les 8
18-12
2019
2019
2019
Les 8
16-01
Les 9
09-01
Les 9
15-01
Les 9
30-01
Les 10
23-01
Les 10
13-02
2de jaar vervolg
3e jaar vervolg
Les 11
27-02
Les 12
20-03
Module 2
Module 4
Les 11
Les 12
Les 13

06-02
20-02
13-03

Les 10
Les 11
Les 12

29-01
12-02
26-02

4e jaar vervolg
Module 6

Les 14
Les 15
Les 16
Les 17
Les 18
Les 19
Les 20

27-03
10-04
24-04
08-05
22-05
05-06
19-06

Les 13
Les 14
Les 15
Les 16
Les 17
Les 18

19-03
02-04
16-04
07-05
21-05
04-06

Les 13
Les 14
Les 15
Les 16
Les 17
Les 18
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03-04
17-04
15-05
29-05
12-06
26-06

WAAR WORDEN DE LESSEN GEGEVEN
Eerste tot en met vijfde jaar
De locatie kan pas bepaald worden als het aantal deelnemers bekend is.
Helaas is dat vaak pas bij aanvang van de lessen duidelijk. Iedereen die
zich heeft ingeschreven krijgt uiterlijk een week voor aanvang van de
lessen daar duidelijk en uitgebreid bericht daarover.
Als de groep bestaat uit minimaal 8 deelnemers wordt daarvoor een
zaaltje gehuurd, meestal in Zalencentrum Wederkomstkerk; Rijnstraat 20
Den Bosch.
Kleinere groepen geef ik les aan mijn thuisadres:
Clarastraat 132 ’s-Hertogenbosch. Dat is in het centrum van de stad. Het
is niet mogelijk daar met de auto te komen. Omdat het niet ver van het
station is adviseer ik met het openbaar vervoer te reizen.
Met het openbaar Vervoer naar de Clarastraat
Het is ongeveer een kwartier lopen van het station naar de Clarastraat. Op
verzoek stuur ik je per mail de looproute toe.
Als je daar niks voor voelt neem je de bus:
Je kunt kiezen voor buslijn 156 om 19:03 uur (richting Eindhoven) deze
komt aan om 19:07 op halte Zuidwal (nog 5 minuten lopen)
Je kunt ook nemen: lijn 1 om 19:10 uur (Aawijk); Deze komt aan om
19:14 uur op halte Zuidwal.
Ben je later dan neem je lijn 13 (Rosmalen) om 19:12 uur; deze komt aan
om 19:16 uur op halte zuid Willemsvaart (7 minuten lopen).
Voor wie toch met de auto komt:
Sint Jans parkeergarage is het dichtste bij de Clarastraat maar best duur.
Wie daarvoor kiest, betaalt ongeveer 5 euro extra per avond en moet nog
ongeveer 5 minuten lopen. Je kunt ook van mij bezoekerskaartjes á 0,50
cent per stuk krijgen en de auto parkeren in de Baselaarstraat of in de
Hinthamerstraat, waarna je nog 5 minuten loopt naar de Clarastraat. Op
verzoek stuur ik je per mail de looproute toe. (Die kaartjes zijn niet geldig
op donderdag = koopavond in de stad)
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
Heb je over de inhoud van dit boekje nog vragen, bel Nekya dan
gerust even op. Hieronder staan een paar van de meest gestelde vragen
(en antwoorden). Wellicht kom je er vragen van je zelf in tegen.
Vr.
Ant.

Wanneer ik een les mis, worden daar dan opnames van gemaakt?
Ja, dit behoort tot de mogelijkheden. (Op aanvraag, liefst zo tijdig
mogelijk). Hier zijn wel kosten aan verbonden

Vr.
Ant.

Komt ook de Chinese astrologie in de opleiding aan bod?
Nee, we beperken ons in tot de astrologievorm die hier is
ontstaan, namelijk de Westerse astrologie.

Vr.
Ant.

Wordt onze eigen horoscoop ook tijdens de opleiding besproken?
Ja, je eigen horoscoop en die van je medecursisten vormen voor
een groot deel het ‘oefenmateriaal’. (Het staat je uiteraard ook
vrij, om redenen van privacy of andere redenen, om je horoscoop
voor jezelf te houden).

Vr.

Kan ik ook privé mijn horoscoop laten maken, en zijn daar kosten
aan verbonden?
Je kunt uiteraard altijd door Threes je horoscoop laten maken, en
ja, daar zijn kosten aan verbonden.

Ant.

Vr.

Wordt er ook aandacht geschonken aan medische astrologie in de
opleiding?

Ant.

De horoscoop kan tot op zekere hoogte laten zien wat lichamelijk
de ‘zwakke plekken’ zijn en wat iemand kan doen om zijn
gezondheid te bevorderen. Echter, medische astrologie is een
specialisme en komt niet in de opleiding aan bod. Wel belichten
we eventuele psychologische achtergronden van ziekte en
gezondheid zonder daarbij voor doktertje te gaan spelen.
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INSCHRIJFFORMULIEREN

Gebruik voor elk nieuw cursusjaar
deze inschrijfformulieren om je mee
in te schrijven

NEKYA-astrologie 2018-2019
AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET EERSTE JAAR
Naam____________________________________________________________________
Adres___________________________________________________
Postc.

Plaats

Telefoon
E-mailadres_______________________________________________

(Maak nu een keuze voor vrijblijvend óf studerend voor het
certificaat)
Vrijblijvend. Kruis behalve basispakket of optie 1, indien gewenst, meerdere
opties aan).
Basispakket
Optie één
Optie twee
Optie drie
Optie vier







Alle 30 lessen

€ 500,-

Alleen de eerste 10 lessen

€ 200,-

plus huiswerkopdrachten

€ 100,--

plus 2 privé-lessen

€ 100,-

plus toets en examen

€ 100,-

Certificaat. Ik studeer voor het certificaat, het totale pakket:



25 lessen
2 privé-lessen
1 tussentijdse toets + 1 examen
huiswerkopdrachten

Totaal

€ 480
€ 100,€ 100,€ 100,€ 780

}

Vergeet niet tijdig de kosten van het gekozen pakket over te maken op
IBAN nr: NL73 TRIO 0 2 1 2 3 2 3 0 9 1 ten name van NEKYA.
Datum
Handtekening

Verplicht

VERVOLGCURSUS EERSTE JAAR:

Huizen, planeten en aspectleer.
Deze cursus vindt plaats in directe aansluiting op de kennismakingscursus
van 10 lessen waarin de psychologie, de berekening en de
dierenriemtekens aan de orde zijn geweest.
Het betreft 20 lessen van 19.30 uur tot 21.30 uur op maandagavond.
De prijs is 300,- euro.
In deze vervolgcursus wordt de 2e helft van het cursusboek behandeld.
Dat betekent vooral dat we gaan kijken naar de huizen, de planeten en de
aspecten in een horoscoop.
……………………………………………………………………

Naam
Adres
Postc.

Plaats

Telefoon :

___________________

Eventueel 2e telefoonnummer____________________________
E-mailadres__________________________________________
Vergeet niet tijdig de kosten van de cursus á €300,- over te maken op IBAN nr.
NL73 TRIO 0212 323 091 t.n.v NEKYA
onder vermelding van vervolgcursus 1e jaar 2018-2019

Datum

Handtekening

(Graag invullen en aan Threes overhandigen)

NEKYA-astrologie 2018-2019
AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET TWEEDE JAAR
Naam
Adres
Postc.
Telefoon

Plaats
Mobiel:______________________

E-mailadres_______________________________________________
(Maak nu een keuze voor vrijblijvend óf studerend voor het certificaat)
Vrijblijvend. (Kruis behalve basispakket, indien gewenst, meerdere
opties aan).
Basispakket
Optie één
Optie twee
Optie drie
Modules


20 lessen

plus 2 privé-lessen

Plus huiswerkopdrachten

plus twee examens
1 2 Kosten per module:

€
€
€
€
€

500,100,120120,275,-

(Wil je slechts een module volgen, kruis dan het gewenste nummer aan.
Zie blz. 3 voor meer informatie over de modules)
Certificaat. Ik studeer voor het certificaat, het totale pakket:

20 lessen
€ 470,2 privé-lessen
€ 100,2 examens
€ 120,Verplicht
huiswerkopdrachten
€ 120,Totaal
€810,-

}

Vergeet niet tijdig de kosten van het gekozen pakket over te maken op
IBAN nr: NL73 TRIO 0 2 1 2 3 2 3 0 9 1 ten name van NEKYA
Datum
Handtekening

NEKYA-astrologie 2018-2019
AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET DERDE JAAR
Naam
Adres
Postc.
Telefoon

Plaats
Mobiel:______________________

E-mailadres_______________________________________________
(Maak nu een keuze voor vrijblijvend óf studerend voor het certificaat)
Vrijblijvend. (Kruis behalve basispakket, indien gewenst, meerdere
opties aan).
Basispakket
Optie één
Optie twee
Optie drie
Modules


18 lessen

plus 2 privé-lessen

Plus huiswerkopdrachten

plus twee examens
1 2 Kosten per module:

€
€
€
€
€

460,100,125130,250,-

(Wil je slechts een module volgen, kruis dan het gewenste nummer aan.
Zie blz. 3 voor meer informatie over de modules)
Certificaat. Ik studeer voor het certificaat, het totale pakket:

18 lessen
€ 435,2 privé-lessen
€ 100,2 examens
€ 130,Verplicht
huiswerkopdrachten
€ 125,Totaal
€790,-

}

Vergeet niet tijdig de kosten van het gekozen pakket over te maken op
IBAN nr: NL73 TRIO 0 2 1 2 3 2 3 0 9 1 ten name van NEKYA
Datum
Handtekening

NEKYA-astrologie 2018-2019
AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET VIERDE JAAR
Naam
Adres
Postc.

Plaats

Telefoon

Mobiel:______________________

E-mailadres_______________________________________________
(Maak nu een keuze voor vrijblijvend óf studerend voor het certificaat)
Vrijblijvend. (Kruis behalve basispakket, indien gewenst, meerdere
opties aan).
Basispakket
Optie één
Optie twee
Optie drie
Modules
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18 lessen
plus 2 privé-lessen
Plus huiswerkopdrachten
plus twee examens
€ 330,- module
6

€
€
€
€
€

465,100,125140,170,-

(Wil je slechts een module volgen, kruis dan het gewenste nummer aan.
Zie blz. 3 voor meer informatie over de modules)
Certificaat. Ik studeer voor het certificaat, het totale pakket:

18 lessen
€ 435,2 privé-lessen
€ 100,2 examens
€ 140,Verplicht
huiswerkopdrachten
€ 125,Totaal
€800,-

}

Vergeet niet tijdig de kosten van het gekozen pakket over te maken op
IBAN nr: NL73 TRIO 0 2 1 2 3 2 3 0 9 1 ten name van NEKYA
Datum
Handtekening

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE PRAKTIJKBEGELEIDING 2018 – 2019. 8 lessen á 250 euro
(Het tijdstip zal in overleg met de deelnemers worden bepaald)

Naam
Adres
Postc.

Plaats

Telefoon
E-mailadres_______________________________________________

Datum:
Handtekening:

Graag invullen en opsturen naar
Threes Brouwers
Clarastraat 132
5211 LB ’s-Hertogenbosch

Gegevens:
Threes Brouwers
Clarastraat 132
5211 LB ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 6 142 811 / 06 40 48 24 35
info@threesbrouwers.nl
www.threesbrouwers.nl

NEKYA:
IBAN nr: NL73 TRIO 02 12 32 30 91
k.v.k. nummer: 17 24 88 28

