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Vereniging BEST Therapeuten

Nieuws over de accreditatie
Bij de BEST Academie willen we kunnen laten zien dat we kwaliteit leveren. Deze kwaliteit moet mede bijdragen aan het vertrouwen dat de cliënt
heeft in de therapeut die heeft deelgenomen aan de BEST opleiding. Eén van
de manieren om hier invulling aan te
geven, is het laten accrediteren van
onze opleiding. Hiermee kunnen we
deelnemers ook helpen aan nascholingspunten. Eind maart was het zover
en kregen we groen licht van de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de
Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg (SKB). Onze academie en
de opleiding tot BEST therapeut zijn geaccrediteerd en gecertificeerd tot 22 maart 2025.
Ook de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft in maart de
Academie als opleidingsinstituut geaccrediteerd en de opleiding van nascholingspunten voorzien.

•
•

SKB accreditatie: voor de hele opleiding (3x 2 dagen) is een SKB
(D) accreditatie gegeven van SBU: 152/ 5,4 EC's.
NVA accreditatie: voor de hele opleiding (2 x 3 dagen) is een NVA
accreditatie afgegeven. NVA leden krijgen 6 dagen geregistreerd
met de code A/WM (en dat betekent per dag: halve dag de code A
en halve dag de code WM).

Meer informatie?
Wil je meer weten over de
BEST Academie? Of wil je je
aanmelden voor één van onze
activiteiten, opleidingen of intervisie-bijeenkomsten? Kijk
dan op
www.bestacademie.nl.

Je kunt ook altijd je vraag
stellen via
vraag@bestacademie.nl.

Inspiratie of op de
hoogte blijven?
Je vindt de BEST Academie
ook op LinkedIn en Facebook.
Volg ons voor het laatste
nieuws.
Hier de links:
BEST Academie | Facebook
BEST Academie - LinkedIN

Intervisiegroep binnen NVPA

Agenda 2022
Vier leden van de vakgroep Systeemtherapie en Systemisch
Werken: Chris Stegeman (NVPA vakgroep coördinatie), Lianda van der Knaap (BEST-therapeut en docente), Ria Brinkman en Petra van Straaten, hopen een intervisiegroep BEST
binnen het NVPA te kunnen opzetten. Wat zou het mooi zijn
om zo met elkaar te groeien in een al bestaande beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal-therapeuten.

Intervisie-webinar ‘Kom uit de tas, een goede gewoonte’
Het is zeker een webinar om nog eens terug te kijken. Wat zijn er veel mogelijkheden om je cliënt inzicht en daardoor aansluiting bij zijn of haar gezondheid te bieden. Zo zijn we in dit 3e webinar dieper in de numerologie
gedoken en hebben daarbij de leden nageplozen.
Ben je ook benieuwd hoe we als groep in elkaar steken? Van elkaar kun je
leren en samen weet je
meer. Daarom organiseren we vanuit de BEST
Academie intervisiebijeenkomsten. Het zijn 10 online bijeenkomsten via MS
-teams. Ze vinden plaats
elke 3e dinsdag van de
maand om 19.15 (met
uitzondering van de
maanden augustus en
december). Wil je aansluiten? Stuur dan een mail naar vraag@bestacademie.nl. De volgende bijeenkomst staat gepland op 19 april om 19.15 uur. Kom je ook?

19 april
Intervisiewebinar 4 Kom uit de
tas, een goede gewoonte
13/14 mei Vervolgcursus BEST I
17 mei
Intervisiewebinar 5 Kom uit de
tas, een goede gewoonte
21 juni
Intervisiewebinar 6 Kom uit de
tas, een goede gewoonte
19 juli
Intervisiewebinar 7 Kom uit de
tas, een goede gewoonte
9/10 september Introductiecursus BEST
23/24 september Vervolgcursus BEST II
24 september borrel alumni BEST Academie
(VBT)

STAP-budget of belastingaftrek voor studiekosten BEST
Opleiding?
Sinds 2022 kennen we de zogenoemde STAP-regeling. Dit is een vergoeding
van maximaal €1000 per jaar om te gebruiken voor scholing. Elke Nederlander kan deze vergoeding aanvragen bij het UWV. De aanvrager ontvangt
dan een voucher waarmee hij erkende opleidingen kan volgen. De BEST
Academie is bezig om hiervoor geaccrediteerd te worden.
Opleiding tot BEST-Therapeut: aftrekpost voor ondernemer en ZZP-er
Diegene die winst uit hun onderneming hebben (en ondernemer zijn) en
diegene die inkomsten uit overige werkzaamheden hebben (zoals ZZP-er of
freelance werkzaamheden) kunnen de kosten die ze maken om hun werk
goed te kunnen doen, aftrekken als kosten. Dit kan ook als er geen STAP
voucher is of als deze voucher niet voldoende is om alle kosten te dekken.
Dat betekent dat alle kosten die je maakt om BEST Therapeut te worden
(zoals het cursusgeld, aanschaf van de poppen maar ook de reis– en overnachtingskosten) aftrekbaar zijn van de winst of inkomsten.

Tot slot
Heb je suggesties voor de nieuwsbrief of wil je graag meer weten over
een bepaald onderwerp, laat het ons weten via vraag@bestacademie.nl

BESTe groet,
Ineke van den Berg en Linda van der Knaap

De nascholing wordt geregeld
door de alumnivereniging van
de BEST Academie, de VBT
(Vereniging BEST Therapeuten). Tijdens de nascholing
krijg je meer verdieping en kun
je collegiaal overleggen over de
BEST. Via het VBT platform
kun je als (aankomend) alumni
contacten leggen, relaties onderhouden, kennis opdoen en
ervaringen uitwisselen. Cursisten die één van de BESTopleidingen hebben afgerond
kunnen lid worden van de VBT.
Kosten: € 20,- ( excl. btw) per
jaar.
Wat krijg je er voor?
Intercollegiaal overleg, plaatsing op de site (in overleg),
makkelijk toegang tot bestaande literatuur (aan aanschaf van
deze literatuur zitten wel kosten verbonden).

