
De Fiscus betaalt mee. 

De investering in onze opleidingen is ook in 2018 en in 2019 in veel gevallen aftrekbaar van je belastbaar inkomen. De belastingdienst hanteert 
bij de aftrek van studiekosten een drempel van 250 euro. De eerste 250 euro zijn dus niet aftrekbaar. Als je meerdere opleidingen volgt, blijft 
de drempel maximaal 250 euro. Het maximale bedrag voor aftrek is 15.000 euro. Je voordeel hangt af van het belastingtarief waarin je valt. 
Hoe hoger het tarief hoe groter je voordeel.  
Deze belastingregel gaat eind 2019 vervallen.  Als je meerdere opleidingen wil volgen of een traject dat langer duurt, dan is het slim om dit 
vooraf bij ons in te kopen. Je kunt dan hele traject in 2018 of 2019 opvoeren als studiekosten. Dat kan je veel geld schelen.  
Bovendien krijg je vanuit SeeTrue 10% korting op het Lange Traject (vervolgopleidingen) als je dit vooraf inkoopt en in een keer betaalt. Kijk 
hier voor meer informatie.  
Je voordeel kan oplopen tot 2250 euro.  
Zie onderstaande rekenvoorbeelden (ter indicatie; hier kunnen geen rechten aan ontleend worden).   

SeeTrue Opleidingen  

  

Investering Drempel 36% tarief Opleiding 
kost Netto 

41% tarief Opleiding 
kost Netto 

52 % 
tarief 

Opleiding 
kost Netto 

Mindfulness 7-daagse  € 1350 € 250 €   396 €   954 €  451 €   899 €   572 €   778 

Mindfulness 8-daagse  € 1650 € 250 €   504 € 1146 €  574 € 1076 €   728 €   922 

ACT-Basisopleiding  € 1325 € 250 €   355 €    970 €  473 €   853 €   559 €   766 

ACT-Vervolgopleiding  € 1075 € 250 €   297 €    760 €  338 €   737 €   429 €   646 

Positieve Psychologie  € 1650 € 250 €   504 €  1147 €  574 € 1076 €   728 €   922 

Lange Traject Opleiding  € 4000 € 250 € 1350 €  2650* €1537 € 2463* €  1950 € 2050*(1) 

*(1) extra 10% korting gaat hier nog af. Gemiddeld is dit 300 euro.   

https://www.mindfulness-opleiding.nl/images/kostenindicatie%20Lange%20Traject.pdf
https://www.mindfulness-opleiding.nl/images/kostenindicatie%20Lange%20Traject.pdf

