Gebruikersgids voor Eerste Aanvraag van de IBLCE Kwalificatie

Deze Gebruikersgids voor IBLCE kwalificatie is bedoeld voor al wie:
• nog nooit deelnam aan het IBLCE certificatie examen
• een aanvraag doet om opnieuw deel te nemen aan het IBLCE examen
• reeds eerder IBCLC gecertificeerd was maar nu niet meer
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Inleiding
Deze Gebruikersgids voor IBLCE kwalificatie is bedoeld voor al wie
• nog nooit deelnam aan het IBLCE certificatie examen
• een aanvraag doet om opnieuw deel te nemen aan het IBLCE examen
• reeds eerder IBCLC gecertificeerd was, maar nu niet meer

IBLCE is verheugd je deze handleiding ter beschikking te stellen om je te helpen vertrouwd te raken met
haar online inschrijvingssysteem. Het IBLCE Inschrijvingssysteem is een web-based, beveiligde database
die ter beschikking gesteld wordt door Pearson Credential Manager, voorheen Integrale 7.

Naarmate je vordert in het IBLCE inschrijvingssysteem, zal de overgrote meerderheid van voorwaarden en
de terminologie die je tegenkomt IBCLC-specifiek zijn. Ondanks het feit dat het mogelijk is dat je
verwijzingen naar Pearson Credential Manager of Integral 7 kan vinden, is Pearson Credential Manager de
huidige naam van de online database software en Integrale 7 is de oude naam.

Hou er rekening mee dat de afbeeldingen in deze handleiding momentopnames zijn binnen het IBLCE
Inschrijvingssysteem en enkel bedoeld zijn ter illustratie. Er gebeuren af en toe veranderingen in het
systeem waardoor de tekst van de formulieren of de schermen enigszins anders kan zijn dan weergegeven
in deze handleiding.
Aanmaken van een Account
Indien je ooit als IBCLC gecertificeerd werd of als je ooit in het verleden een aanvraag hebt ingediend voor
het IBLCE-certificatie examen, kan het zijn dat je al een account hebt in het IBLCE Inschrijvingssysteem. Je
kan inloggen met de functie ‘Paswoord Vergeten’ op de login pagina. Maak gebruik van het e-mailadres
van je dossier bij IBLCE.

Als je nog nooit een aanvraag deed voor het IBLCE certificatie examen moet je een account aanmaken in
het IBLCE Inschrijvingssysteem. De link naar het IBLCE Inschrijvingssysteem kan je vinden op de IBLCE
website: http://www.iblce.org/certify/certification-application-information. Zodra je de login pagina van
het IBLCE Inschrijvingssysteem opent, klik je op de link ‘Nieuwe Gebruiker’ die je onder de blauwe Login
knop terugvindt (Figuur 1). Het is aan te raden om zo snel mogelijk een account aan te maken, want vanaf
dan kan je van IBLCE informatie ontvangen betreffende de certificering.
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Figuur 1: IBLCE Login Pagina

Zodra je een account hebt aangemaakt kan je in- en uitloggen zo vaak als je wil.
Het is mogelijk om je inschrijving te starten en te klikken op ‘Bewaar voor later’,
zodat je er op eender welk ogenblijk naar kan terugkeren.
Na het klikken op ‘Nieuwe Gebruiker’ (Figuur 1), aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en maak je een nieuwe
account aan in het systeem door het formulier ‘Persoonlijke Informatie Nieuwe Kandidaat’ te vervolledigen
(Figuur 2).
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Figuur 2: IBLCE Persoonlijke Informatie Pagina
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Kandidaatsdossier
Velden gemarkeerde met een * zijn verplicht in te vullen
Algemene Informatie
ID Naam

Laatst bijgewerkt door de kandidaat op:

Vergrendel Naam
Voorvoegsel

* Voornaam (Officiële
voornaam zoals
vermeld op ID-kaart)
Tweede voornaam
(Officiële tweede
voornaam, zoals
vermeld op ID-kaart)
* Familienaam/Achter
naam (zoals vermeld
op ID kaart)
Achtervoegsel
* Geboortedatum
(mm/dd/jjjj)
Bedrijfsnaam

Postadres
Officieel adres:
* Land:
*Adres:
* Stad:
* Staat/provincie:
* Postcode:
Telefoonnummers
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ID

Laatst bijgewerkt

Registry ID L-00000

10/08/2015

iblceID

10/08/2015

00000000

Landcode

Nummer

ext

Landcode

Nummer

ext

Landcode

Nummer

ext

Landcode

Nummer

ext

* Telefoonnummer Thuis
Telefoonnummer Werk
Telefoonnummer Mobiel
Faxnummer
E-mailadressen
Voorkeuradres voor communicatie
Voorkeur e-mailadres
Alternatief e-mailadres
Geldig e-mailadres:
* Voorkeur e-mailadres
* Verificatie van e-mailadres
Geldig e-mailadres:
Alternatief e-mailadres
Verificatie van e-mailadres
Algemene Gegevens
Andere Staat of
Provincie

* Volledige
officiële naam op
ID-kaart
Geslacht
Man
Vrouw
Andere namen
waaronder je
genoemd wordt
Voorkeur
voornaam of
roepnaam
In welke volgorde verkies je de
weergave van je naam?
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Voornaam, Familienaam
Familienaam, Voornaam
Naam in
moedertaal
(enkel indien
gebruik van nietLatijnse letters)

Adres in
moedertaal zoals
weergegeven op
een adres-etiket

* Moedertaal

Afrikaans
Albanees
Arabisch
Bosnisch
Bulgaars
Chinees
Chinees-Kantonees
ChineesMandarijns
Kroatisch

Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Estts
Filipijns

Hebreeuws
Hindi
Hongaars
IIjslands
Indonesisch
Noors

Italiaans
Japans
Koreaans
Lets
Lithouws
Luxemburgs

Fins
Frans

Persisch
Pools

Macedonisch
Maleisisch

Servisch
Slovaaks
Sloveens
Spaans
Zweeds
Tahitiaans
Turks
Taiwanees
Oekraïns

Duits
Grieks

Portugees
Russisch

Maltees
Mongools

Vietnamees
Andere

Andere Moedertaal
*Nationaliteit
Land van verblijf
Hoogst behaalde
opleidingsniveau

Geen
Associates (vervolgopleiding 2 jaar)
Middelbare school
Bachelor (vervolgopleiding 3-4 jaar)
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Master
Doctoraat
Huidige werkplek
Consultatiebureau
Opleidingsinstituut/organisatie
Overheidsagentschap
Ziekenhuis
Onafhankelijke/zelfstandige praktijk
Medische praktijk/dokterspraktijk
Andere
Andere huidige
werkplek (indien
geselecteerd
hierboven)
Aanvullende
kwalificaties
Andere
lactatiekundige
kwalificaties dan
IBCLC
Selecteer het
gezondheidsberoep
van je hoofdberoep (ander dan
Lactatiekundige)
Tandarts
Diëtist
Vroedvrouw/verloskundige
Verpleegkundige
Ergotherapeut
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Apotheker
Fysio-/kinesitherapeut
Arts
Logopedist
Ander

Vereist je werkgever
de IBLCE certificering?
Ja
Neen
Ander gezondheidsberoep (indien
aangevinkt hierboven)
Gepensioneerd
Ja
Neen
Eerste jaar van meest recente/aaneensluitende certificering

Verzend

Annuleer
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Er zal een controlescherm verschijnen om na te gaan of je account aangemaakt werd en of er een e-mail naar je toe werd
gestuurd over hoe je je account kan activeren (Figuur 3)

Figuur 3: IBLCE Kandidaat ID Pagina
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Om je account in het IBLCE Inschrijvingssysteem te activeren, zal je een e-mail ontvangen gelijkaardig aan Figuur 4.
Figuur 4: IBLCE Bevestigingsmail

Je gebruikers login voor het IBLCE Inschrijvingssysteem werd aangemaakt. Om je account te
activeren, ga naar www.---.com
Je IBLCE ID is: L-####
Hou er rekening mee dat de link voor activatie van je account vervalt op ######
Zodra je klikt op bovenstaande link, zal je gevraagd worden om je gebruikersnaam te controleren
en je paswoord in te stellen. Het IBLCE ID zoals vermeld hierboven is je gebruikersnaam. Na het
activeren van je account, heb je onmiddellijk toegang tot je account door:

Open je web browser
•

Klik op de Loginpagina van het IBLCE Inschrijvingssysteem : www.----.com

•

Log je in
Let op: Als je de Login Pagina hebt bereikt, markeer dan de Login pagina als bladwijzer voor
later gebruik.

Als je nog vragen hebt over de activering van je account voor het IBLCE
Inschrijvingssysteem, neem dan rechtstreeks contact op met je Regionaal IBLCE kantoor
of vul het formulier in op www.---.com
Dankjewel,
IBLCE

If you have questions regarding your IBLCE Credential Manager account activation, please
contact IBLCE by filling out the form found at http://www.iblce.org/contact
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Thank you,
IBLCE

Door te klikken op de link in de e-mail, zal je onmiddellijk geleid worden naar het scherm
om je paswoord aan te maken (Figuur 5)
Figuur 5: Activatie van nieuwe account om Paswoord aan te maken

Nieuwe registratie
Geef hieronder een nieuwe Gebruikersnaam en Paswoord in
Gebruikersnaam
Paswoord
Bevestig Paswoord

Ø Gebruikersnaam: Je kan om het even welke naam gebruiken als Gebruikersnaam, maar hij moet uniek zijn.
Als je een Gebruikersnaam ingeeft die reeds in gebruik is, zal je gevraagd worden een andere unieke naam in
te geven als Gebruikersnaam. De Gebruikersnaam is NIET hoofdlettergevoelig.
Ø Paswoord: Je kan je eigen Paswoord aanmaken. Het moet voldoen aan volgende vereisten:
Ø

Minimum uit 6 tekens

Ø

Minstens één special teken. De speciale tekens die kunnen gebruikt worden zijn: (!@#$%&*()_’+-

=;>?<,)
Ø

Tenminste één kleine letter en één hoofdletter
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Nadat je je account hebt geactiveerd, moet je je persoonlijke en demografische gegevens controleren en/of
aanvullen en eindigen met de Akkoordverklaring van de Licentieovereenkomst, zoals in Figuur 6.

Figuur 6: Persoonlijke Informatie

Mijn Home
Pagina
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Zodra je je persoonlijke gegevens hebt gecontroleerd, zal het IBLCE Inschrijvingssysteem
openen op de Mijn Home pagina met een welkomstboodschap zoals hieronder
weergegeven (Figuur 7)

Figuur 7: Mijn Home Pagina Welkomstboodschap
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Eens je op dit punt gekomen bent, kan je onmiddellijk starten met de inschrijvingsprocedure. Indien
je hiermee wenst te wachten of als je de procedure moet onderbreken, kan je de link voor het IBLCE
Inschrijvingssysteem terugvinden op de IBLCE website op http://www.iblce.org/certify/certificationapplication-information

• Indien je vragen hebt over de voorwaarden voor de certificering, is het belangrijk om eerst

contact op te nemen met het Regionaal IBLCE kantoor dat voor jou van toepassing is. De
contactinformatie voor jouw regiokantoor kan je terugvinden links onderaan van de Mijn Home
Pagina.
• Indien je vragen hebt over het gebruik van het IBLCE Inschrijvingssysteem en/of over het

invullen van de aanvraag, moet je je vragen stellen door gebruik te maken van de link Contact
Klantendienst, links op de gele navigatiebalk.
Als je op de Mijn Home Pagina bent, neem dan even de tijd om vertrouwd te raken met de
navigatiemogelijkheden in de gele navigatiebalk op de linker zijde.

• Op de Contact Informatie Pagina kan je je contactinformatie aanvullen en bijwerken. Je bent

persoonlijk verantwoordelijk om deze informatie up-to-date te houden zodat IBLCE je kan
informeren over belangrijke certificeringsaangelegenheden.
• Met de link Communicatie Voorkeur kan je het systeem vragen je geen meldingen te sturen.

[Niet aanbevolen]
• De link Activiteit Historiek geeft je inschrijvings- en certificeringshistoriek weer sinds de

opstart van het IBLCE Inschrijvingssysteem. [De historiek van voor deze tijd is niet aanwezig in
het systeem.]
• De Online Betalingshistoriek toont de betalingen die je online gemaakt hebt met je

kredietkaart.
• Op Verander Paswoord kan je je paswoord en gebruikersnaam wijzigen.
• Via Logout kan je je sessie in het IBLCE Inschrijvingssysteem afsluiten.
• Bij Inschrijvingsformulieren krijg je een overzicht van alle formulieren die moeten ingevuld

worden, alsook de formulieren die je reeds ingevuld hebt of waar je nog mee bezig bent.
• In Upload Documenten kan je alle documenten vinden die reeds opgeladen zijn in je

account. Deze sectie is enkel voor gebruik door het kantoor en is te negeren.
• De FAQ biedt antwoorden op de Meest Gestelde Vragen over het IBLCE Inschrijvingssysteem
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en/of over de IBLCE Inschrijvingsprocedure.
• Via de link Contact Klantendienst kan je problemen melden of aan de IBLCE medewerkers

vragen contact met je op te nemen ivm vragen of opmerkingen. Dit is de functie die je moet
gebruiken als je vragen hebt over het gebruik van het IBLCE Inschrijvingssysteem of bij het
invullen van de aanvraagformulieren.
• De Klantendienst Historiek geeft je een overzicht van al je communicatie met de IBLCE

medewerkers via het IBLCE Inschrijvingssysteem.
Herstel van Paswoord of Gebruikersnaam
Ben je je gebruikersnaam of paswoord vergeten, ga naar de Login Pagina van het IBLCE
Inschrijvingssysteem (Figuur 1) die je vindt op http://i7lp.integral7.com/iblce en klik op de knop
‘Gebruikersnaam vergeten’ of ‘Paswoord vergeten’.

Er zal een e-mail gestuurd worden naar het e-mailadres gelinkt aan je dossier en je zal de
mogelijkheid krijgen je gebruikersnaam en/of paswoord te herstellen.
Voor je start met de Aanvraagprocedure
Voor je start met het invullen van de aanvraagformulieren, heb je volgende informatie nodig:

• Welk traject je zal volgen—Traject 1, 2 of 3
• Of je in de voorbije vijf jaar 90 uren lactatiespecifieke opleiding gevolgd hebt voor Traject 1 en 3, of

als je het academisch programma afgerond hebt in geval van Traject 2.
• Hoe je je opleiding in Gezondheidswetenschappen zal aantonen:
– Door aan te tonen dat je bent opgeleid in een van de gezondheidsberoepen vermeld in de Lijst van

Erkende Gezondheidsberoepen
– Of door de attesten te verstrekken van de afgewerkte cursussen over de 14

gezondheidswetenschappen
– Of door het verstrekken van documentatie die aantoont dat je erkend werd door je nationale,

staats- of provinciale overheid om te werken als klinisch gezondheidswerker
• Je aantal uren lactatiespecifieke praktijkervaring van de laatste vijf jaar:
– 1000 uren onder toezicht voor Traject 1
– 300 uren onder toezicht voor Traject 2
– 500 uren onder direct toezicht voor Traject 3
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• Daarnaast zal je nog persoonlijke informatie nodig hebben zoals geboortedatum, nationaliteit en

professionele achtergrond. Er zal gevraagd worden naar je examenvoorkeuren, zoals de vraag of je
specifieke noden hebt tijdens het afleggen van het examen. Indien je specifieke noden hebt, zal je
dit moeten documenteren.
• Indien je ‘Ja’ antwoordt op een of meerdere van de Vereiste Vragen, zal je daar toelichting moeten

bij geven.

Indien je aanvraag uitgeloot wordt voor controle, zal je alle documentatie moeten aanleveren voor
de volgende vereisten:

• Vorming in Gezondheidswetenschappen/Vooropleiding
• Lactatiespecifieke Opleiding
• Praktijkervaring in de begeleiding van borstvoeding

Bij het invullen van de inschrijvingsformulieren, kan je de gegevens bewaren om later verder te
werken, door te klikken op de knop ‘Bewaar voor later’. Deze handige toepassing laat je toe in en
uit het systeem te gaan zoals het in je tijdsschema past. De enige uitzondering in deze regel is het
Contact Informatie Formulier dat specifieke informatie vereist die niet kan bewaard worden om
later op verder te werken.

Let op, je moet aan alle vereisten voldoen op het ogenblik van de inschrijving.
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Inschrijvingsprocedure
Via de link voor de Aanvraagformulieren in de linker navigatiebalk kan je de verschillende formulieren
openen die moeten ingevuld worden. Let op, dit scherm (Figuur 8) heeft drie onderdelen: Nieuwe
formulieren, Onafgewerkte Formulieren en Volledig Ingevulde Formulieren. Formulieren waar nog geen
gegevens zijn ingevuld, vindt je onder de knop Nieuwe Formulieren. De formulieren die je al bent
opgestart bent en die je bewaard hebt voor later vindt je onder de knop Onafgewerkte Formulieren en
de volledig ingevulde formulieren zitten onder de knop Volledig Ingevulde Formulieren. De Volledige
Ingevulde Formulieren zullen een status van goedkeuring krijgen.

Figuur 8: IBLCE Aanvraagformulier
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Aanvraag voor Certificering dmv Examen (Nieuwe Kandidaat)
De eerste stap die elke kandidaat moet nemen is het invullen van de Aanvraag Certificering dmv Examen
(Nieuwe Kandidaat), Figuur 9.

Figuur 9: IBLCE Certificering dmv Examen (Formulier Nieuwe Kandidaat)
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Aanvraag– Certificering dmv Examen (Nieuwe Kandidaat)
Gelieve alle onderstaande informatie te geven. Je MOET aan alle IBLCE vereisten voldoen op het ogenblik
van de inschrijving. Indien dit niet het geval is, gelieve niet verder te gaan met de aanvraag.

Je doet een aanvraag ENKEL voor onderstaand examen:
Er zal een tekst verschijnen met de informatie over het soort examen en de data van het examen
waarvoor je je inschrijft.

Vooropleiding en Gezondheidswetenschappen
* Voldoe je aan de vereisten wat betreft opleiding in Gezondheidswetenschappen?
Vorming afgerond in elk van de 14 domeinen volgens de Gids Gezondheidswetenschappen
Opleiding in een gezondheidsberoep, erkend door je land, staat of provincie.
* Duid de optie aan die je voorlopleiding het BEST omschrijft

Tandarts
Diëtist
Vroedvrouw/verloskundige
Verpleegkundige

Apotheker
Fysiotherapeut/kinesitherapeut
Arts
Logogpedist

Ergotherapeut

Ander

Voorwaarden Trajecten

Informatie over Lactatiespecifieke Praktijkervaring

Geef de volgende informatie over je klinische praktijkervaring. Indien je hulp nodig hebt bij het
berekenen van je praktijkervaring, kan je gebruik maken van de Calculator voor Lactatiespecifieke
Praktijkervaring.
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Elk Traject heeft andere voorwaarden wat betreft het aantal vereiste uren praktijkervaring:
•

Traject 1: voltooiing van 1000 uren lactatiespecifieke ervaring onder toezicht, in een
professionele werkomgeving, in de loop van de voorbije vijf jaar.

•

Traject 2: voltooiing van een door IBLCE erkend Traject 2 academisch programma, inclusief
300 uren praktijkervaring in de voorbije vijf jaar.

•

Traject 3: vereist een voorafgaand erkend Traject 3 Plan voor een mentorschap
programma, voorafgaand aan de deelname aan het IBLCE examen, inclusief 500 uren
praktijkervaring onder direct toezicht van een IBCLC mentor, in de loop van de voorbije vijf
jaar.

* Onder welk traject doe je je aanvraag?

Traject 1
Traject 2
Traject 3
ENKEL voor aanvragers binnen Traject 3: Vul hier je controlecode van je Traject 3 Plan in. Indien je geen
controlecode hebt, neem dan contact op met IBLCE alvorens je aanvraag tot deelname aan het examen
te doen.

* Welk is het totaal aantal uren borstvoedingsbegeleiding dat je hebt gegeven in de voorbije vijf jaar?
Gelieve geen cijfers na de komma te gebruiken in je antwoord.

* Ik verklaar dat ik in de voorbije vijf jaar het vereiste aantal uren lactatiespecifieke praktijkervaring
heb verworven, in overeenstemming met de voorwaarden van IBLCE.
Ik verklaar.
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Informatie over Lactatiespecifieke Vorming

IBLCE vereist dat je minimum 90 uren lactatiespecifieke vorming hebt voltooid in de voorbije vijf jaar.
Geef volgende informatie over je lactatiespecifieke vorming.
* Vul hier het totaal aantal uren vorming in over menselijke lactatie en borstvoeding dat je hebt
voltooid in de voorbije vijf jaar.

* Ik verklaar dat ik het vereiste aantal uren opleiding over menselijke lactatie en borstvoeding heb
voltooid.
Ik verklaar.
ENKEL voor kandidaten binnen Traject 2
Aan welk academisch programma uit de lijst nam je deel?

Birthingway College of Midwifery
Carolina Global Breastfeeding Institute
Drexel University
Portland Community College
Union Institute and University
University of California San Diego Extension
Indien jouw academisch programma niet voorkomt in de lijst, kan je je vergist hebben in de mogelijkheid
te kwalificeren onder Traject 2. Neem contact op met het Regionaal IBLCE kantoor via het e-mailadres
dat je op Mijn Home Pagina vindt.
Op welke datum ben je gegradueerd in het academisch programma voor Traject 2 uit bovenstaande
lijst? Let op, gebruik volgende indeling (DD/MM/JJJJ).
(DD/MM/JJJJ)
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Examen Voorkeuren

Let op, de Examenvoorkeuren worden pas nagekeken door de IBLCE medewerkers nadat het
inschrijvingsgeld volledig betaald werd. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om de nodige
ondersteunende documenten betreffende de specifieke noden ter beschikking te stellen. Houd er
rekening mee dat vertraging in het aanleveren van de nodige documenten de mogelijkheid tot het maken
van een afspraak in het testcentrum van je keuze kan beperken.
Het IBLCE examen wordt doorgaans afgenomen via computer gebaseerd testen. In sommige delen van de
wereld is dit niet beschikbaar, daar wordt het examen afgenomen met potlood en papier. Het Potlood en
Papier examen wordt ENKEL aangeboden in oktober. Om de centra voor Potlood en Papier examen voor
te kunnen voorbereiden, is het voor IBLCE belangrijk te weten in welke stad en in welk land je van plan
bent deel te nemen aan het examen.
Let op, indien het examen afgenomen wordt met Potlood en Papier, zal IBLCE je het examencentrum
toewijzen dat het dichtst bij de stad ligt die je hieronder ingeeft. Indien je deelneemt aan het examen via
computer gebaseerd testen, in april of oktober, zal je verwittigd worden door IBLCE om rechtstreeks bij
Pearson Vue je afspraak te maken.
Welke is jouw voorkeur examenlocatie?
* Stad, Staat/Provincie

* Land

* Welk is je moedertaal?

Afrikaans
Albanees
Arabisch
Bosnisch
Bulgaars
Chinees
Chinees-Kantonees
ChineesMandarijns

Tsjechisch
Deens
Nederlands
Engels
Ests

Hebreeuws
Hindi
Hongaars
Ijslands
Indonesisch

Italiaans
Japans
Koreaans
Lets
Lithouws

Filipijns
Fins
Frans

Noors
Persisch
Pools

Luxemburgs
Macedonisch
Malaisisch

Servisch
Slovaaks
Sloveens
Spaans
Zweeds
Tahitiaans
Turks
Thais
Oekraïns

Duits

Portugees

Maltees

Vietnamees
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Kroatisch

Grieks

Russisch

Mongools

Ander

* In welke taal wens je deel te nemen aan het examen?

Deens
Kroatisch
Nederlands
Engels
Frans
Duits

Grieks
Indonesisch
Hongaars
Pools
Portugees

Italiaans
Japans
Koreaans
Taiwanees
Sloveens
Spaans

Bijzondere Noden tijdens het Examen
Sommige kandidaten hebben bijzondere noden (gezondheid) tijdens het examen. Voorbeelden van
bijzondere noden kunnen gebaseerd zijn op een beperking of medische aandoening. Een andere kan een
vertalend woordenboek zijn voor kandidaten die het examen afleggen in een taal die niet hun
moedertaal is. Om voldoende tijd te hebben om aanvaardbare voorzieningen te treffen, vragen we je
onderstaande vragen te beantwoorden.
* Heb je een vraag voor een aangepaste voorziening tijdens het examen die gebaseerd is op een
beperking of een medische aandoening en beschik je over de nodige documenten om je aanvraag te
staven?
Neen
Ja
Let op: Indien je hierboven ‘Ja’ antwoordde, zal je de nodige gezondheidsattesten moeten bezorgen
binnen de 10 werkdagen na je aanvraag.
Gelieve de gezondheidsattesten die je aanvraag staven toe te voegen.
Voeg document toe

15

Naam
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15

Naam
Er werd geen resultaat gevonden.
Vertalende woordenboeken worden enkel voorzien als het examen niet vertaald is in je moedertaal.
Indien het examen in een andere taal dan je moedertaal aangeboden wordt (zie de lijst met talen waarin
het examen vertaald is in de vraag hierboven), kan een vertalend woordenboek ter beschikking gesteld
worden.

Let er op dat er geen garantie is dat een vertalend woordenboek zal toegestaan en voorzien worden
indien je ‘Ja’ aanduidt. De IBLCE medewerkers zullen je vraag bestuderen en zullen in een update van de
status van je aanvraag voorzien.
* Kom je in aanmerking voor en doe je een aanvraag voor het ontvangen van een vertalend
woordenboek voor gebruik tijdens het examen?
Neen
Ja
Indien je ‘Ja’ hebt geantwoord op de vraag voor een vertalend woordenboek, duid aan in welke talen
het woordenboek moet zijn dat je aanvraagt.

De volgende vraag is enkel voor vrouwelijke kandidaten. Ben je een mannelijke kandidaat, kies de optie
‘Niet van Toepassing’.

Als je zwanger bent en je de baby verwacht in de periode rond het examen, lees dan op de website het
Beleid van IBLCE bij annulatie of terugtrekking van het Examen
* Voorzie je als borstvoedende moeder een borstvoedingspauze nodig te hebben gedurende het
examen?
Neen
Ja
Niet van toepassing
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Als je vraagt om een borstvoedingspauze, moet je een attest met de geboortedatum van je baby ter
beschikking stellen binnen de 10 werkdagen. Als je baby nog niet geboren is, bezorg je een geneeskundig
attest met de vermoedelijke bevallingsdatum. Na de geboorte van de baby bezorg je dan een attest met
de geboortedatum van je baby.
Je kunt de nodige geneeskundige attesten voor de aanvraag van je borstvoedingspauze hier opladen
Voeg document toe

15

Name
Er werden geen resultaten gevonden.

Vereiste Vragen

Gelieve op alle drie de volgende vragen te antwoorden door het antwoord aan te duiden dat voor jou van
toepassing is.
Als het antwoord op een of meerdere van deze vragen ‘Ja’ is, vragen wij om binnen de 10 werkdagen een
volledige toelichting van de omstandigheden op afzonderlijke, ondertekende en gedateerde bladen,
samen met de officiële documenten van derden die er betrekking toe hebben(bijvoorbeeld gerechtelijke
dossiers), in te dienen bij IBLCE.
(Gelieve alle overtredingen en kleine overtredingen begaan vóór je 18e verjaardag weg te laten, doch
misdrijven moeten worden gemeld.) Verzend de verklaring(en) en officiële documenten in een
verzegelde omslag persoonlijk en vertrouwelijk naar je Regionaal IBLCE kantoor, het adres vindt je op de
Mijn Home Pagina van je IBCLC Inschrijvingsaccount.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de nodige uitleg en de officiële documentatie voor de ‘Ja’
antwoorden binnen de 10 werkdagen aan te bieden. De medewerkers van IBLCE zullen je aanvraag niet in
overweging nemen zolang het inschrijvingsgeld niet is betaald en zolang de uitleg en de officiële
documenten voor de ‘Ja’ antwoorden niet zijn aangekomen. Het gebrek aan uitleg en de officiële
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documenten betreffende de ‘Ja’ antwoorden zal vertraging met zich meebrengen in het verwerken van je
aanvraag.
Vragen met een rood * moeten beantwoord worden.
* Ben je ooit veroordeeld, of heb je schuld bekend (of niet betwist) in een misdrijf of overtreding
met uitzondering van een verkeersovertreding (of ben je gedurende militaire dienst veroordeeld
door een krijgsraad)? Vermeld volledige informatie over alle misdrijven en overtredingen.

Neen
Ja
* Is er ooit bij jou een beroepslidmaatschap, certificering of registratie geweigerd, ontzegd of
ingetrokken (behalve in het geval van onvoldoende kwalificaties of het niet behalen
van een examen)?

Neen
Ja
* Zijn er ooit tuchtrechtmaatregelen aan jou opgelegd door een professioneel orgaan of professionele
organisatie?
Neen
Ja
Volgende Stappen in de Aanvraag
Je bent er bijna! Eens je dit formulier verstuurt, ga je in de sectie Aanvraagformulieren het formulier
Verklaringen, Voorwaarden en Betaling nakijken, aanvullen en doorsturen.
Bewaar voor later

Verzend formulier

Na het vervolledigen van het formulier Aanvraag voor Certificatie dmv Examen (Nieuwe Kandidaat),
moeten de kandidaten het Formulier Verklaringen, Voorwaarden en Betaling (Nieuwe Kandidaat)
vervolledigen(Figuur 10).

Figuur 10: IBLCE Formulier Verklaringen, Voorwaarden en Betaling
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Verklaringen, Voorwaarden en Betalingen (Nieuwe Kandidaat)

Beleid betreffende de Controle van de Aanvraag
Lees aandachtig het controlebeleid en duid je goedkeuring aan door het vakje aan te vinken.

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat IBLCE aanvragen van nieuwe kandidaten en van hercertificering zal
controleren. Dergelijke controles zullen op een gestandaardiseerde en gerandomiseerde basis uitgevoerd
worden. Indien geselecteerd voor dergelijke controle, moet de kandidaat tijdig de volledige gevraagde
informatie verstrekken. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een vertraging of weigering van de
deelname aan het IBLCE examen en/of tuchtmaatregelen.
In aanvulling op de gerandomiseerde en gestandaardiseerde procedure zoals hierboven toegelicht,
behoudt IBLCE het recht om een kandidaat of een hercertificeringskandidaat het bewijs te vragen van
een certificaat van vorming, tewerkstelling of van andere vereisten. Dit moet tijdig en volledig verstrekt
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worden. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een vertraging of weigering van de deelname aan het
IBLCE examen en/of tuchtmaatregelen.
Indien IBLCE bepaalt dat de documenten ter ondersteuning van een aanvraag of hercertificering
onnauwkeurig of frauduleus zijn, heeft IBLCE het recht de kandidaat te weigeren om deel te nemen aan
het examen of om tuchtmaatregelen te treffen.
* Duid hieronder aan dat je de controlevereisten van IBLCE gelezen hebt, ze erkent en bereid bent er
aan te voldoen.
Ik heb het beleid betreffende de controle van de aanvraag gelezen en ben bereid te voldoen aan de
controlevereisten van IBLCE.

Verklaringen, Voorwaarden en Betalingen
Lees nauwkeurig de volgende stellingen, geef je akkoord en vul je volledige officiële naam in.
Door het indienen van een aanvraag bij IBLCE,
•

Erken en aanvaard je dat je de Gedragscode van IBLCE voor IBCLC’s en de IBLCE
tuchtprocedures gelezen en begrepen hebt. Je begrijpt dat je bij het indienen van een
aanvraag, onderworpen bent aan de Gedragscode van IBLCE voor IBCLC’s, de IBLCE
tuchtprocedures en alle van toepassing zijnde beleidslijnen en procedures van IBLCE,
waaronder de tijdige betaling van alle van toepassing zijnde kosten en het voldoen aan alle
vereisten voor certificering en hercertificering.

•

Begrijp je dat dit enkel een aanvraag is en dat dit geen certificering garandeert. Je stemt
ermee in dat het om een examen met meerkeuzevragen gaat en dat je meer informatie zal
verstrekken wanneer IBLCE erom vraagt.

•

Begrijp je dat alle documenten, communicaties en andere informatie ontvangen door
IBLCE, eigendom blijven van IBLCE en niet kunnen worden teruggestuurd.

•

Begrijp en verklaar je uitdrukkelijk dat een valse verklaring of een onjuiste voorstelling in de
loop van de aanvraagprocedure, of in andere zaken betreffende IBLCE, kan leiden tot
intrekken van deze aanvraag, disciplinaire maatregelen op grond van de Gedragscode voor
IBCLC’s en/of schorsing of intrekking van de mogelijkheid om te hercertificeren.
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•

Begrijp en verklaar je uitdrukkelijk dat IBLCE, in alle discretie, jou of anderen kan vragen
naar informatie betreffende zaken die relevant kunnen zijn voor het in aanmerking komen
voor certificering of hercertificering.

•

Verklaar je dat de informatie die je verstrekt bij deze aanvraag en in alle bewijsstukken,
nauwkeurig, waar en correct is. Je verklaart en stemt ermee in dat je je onderwerpt aan het
beleid en de procedures betreffende onregelmatigheden, bedrog en schrapping van de
cijfers zoals die door IBCLE worden bekend gemaakt en/of van tijd tot tijd aangepast.

•

Verklaar je en ga je ermee akkoord dat het je verboden is informatie over de
examenvragen en de inhoud van het IBLCE examen op enig moment door te geven aan
enige persoon of bedrijf, zij het voor, tijdens of na afloop van het examen, en dat, mocht je
dit verbod niet opvolgen of mocht je enerzijds verzuimen informatie over overtredingen
van dit verbod of anderzijds enige mogelijke onregelmatigheden tijdens het examen door
jezelf of anderen door te geven, dit kan resulteren in de annulatie van je cijfers of dat je
certificering wordt ingetrokken in overeenstemming met het beleid en de procedures en/of
dat er juridische stappen zullen worden ondernomen, waaronder strafrechtelijke
vervolging.

•

Stem je ermee in IBLCE en haar vertegenwoordigers alle relevante informatie te
verstrekken over je kwalificaties en over andere zaken die betrekking kunnen hebben op je
aanvraag en/of je volgende certificering of hercertificering door IBLCE.

•

Verklaar je nadrukkelijk en stem je ermee in dat IBLCE contact mag opnemen met lokale of
nationale overheidsinstanties evenals met je huidige en voormalige werkgever, met
betrekking tot je geschiktheid tot certificering of hercertificering.

•

Stem je nadrukkelijk in met de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van de
Commonwealth of Virginia, United States, met betrekking tot enig geschil betreffende deze
aanvraag of je certificering, indien toegekend.

•

Begrijp en aanvaard je uitdrukkelijk dat IBLCE zich het recht voorbehoudt dit
aanvraagformulier en de Gedradscode voor IBCLC’s te herzien en up to date te houden, en
dat het jouw verantwoordelijkheid is je daar bewust van te zijn en te voldoen aan de meest
recente vereisten. Verder begrijp je en stem je ermee in dat je verplicht bent IBLCE in te
lichten bij veranderde omstandigheden die invloed kunnen hebben op je aanvraag. Verder
begrijp je en erken je nadrukkelijk dat het jouw verantwoordelijkheid is voor alle gevraagde
documentatie betreffende deze aanvraag te zorgen.
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•

Begrijp en aanvaard je nadrukkelijk dat je IBLCE meteen van elke verandering in je
adresgegevens of andere contactinformatie zal inlichten. Je begrijpt en aanvaardt dat dit
jouw verantwoordelijkheid is.

•

Begrijp en aanvaard je nadrukkelijk dat, als je nadat je aanvraag is aanvaard en met succes
het examen hebt afrond en gecertificeerd bent, deze certificering geen waarborg of
garantie van bekwaamheid biedt om het beroep van lactatiekundige uit te oefenen. Als je
gecertificeerd bent, geef je toestemming aan IBLCE om je naam toe te voegen aan een lijst
met gecertificeerde personen en stem je ermee in de titel van IBCLC® of de titel RLC® te
gebruiken en/of gerelateerde handelsnamen, handelsmerken en logo’s alleen als dat
uitdrukkelijk door IBLCE wordt toegestaan. Bovendien begrijp je dat in geval je certificering
als een IBCLC en/of RLC komt te vervallen of wordt ingetrokken, je het gebruik van de titel
IBCLC en/of RLC onmiddellijk staakt. Gebeurt dit niet, dan zal je onderworpen worden aan
juridische stappen door IBLCE.

•

Begrijp en aanvaard je dat IBLCE geanonimiseerde en geaggregeerde aanvraag- en
examendata mag gebruiken voor statitische en onderzoeksdoeleinden.

•

Verklaar je dat je alle overtredingen die onderdeel uitmaken van de ‘Verplichte vragen’ van
deze aanvraag hebt medegedeeld en begrijpt en dat je verplicht bent IBLCE te informeren
over eventuele toekomstige overtredingen en acties.

•

Begrijp en aanvaard je de regels van IBLCE ten aanzien van teruggave van examengelden en
gelden voor hercertificeren.

•

Begrijp en aanvaard je nadrukkelijk dat IBLCE zonder beperkingen, enerzijds je geschiktheid
om te certificeren of te hercertificeren mag weigeren, intrekken of opschorten of
anderzijds actie tegen jou mag ondernemen in geval van: onregelmatigheden betreffende
eender welk IBLCE examen; ongeoorloofd bezit van of gebruik van of toegang tot IBLCE
examens, materialen, documenten of artikelen; onjuiste voorstelling van zaken of fraude:
(i) betreffende een IBLCE examen, of (ii) in een verklaring aan IBLCE, waaronder, maar
daartoe niet gelimiteerd, verklaringen gegeven om de aanvrager of potentiële kandidaat te
helpen bij het aanvragen, verkrijgen of behouden van de certificering; intrekken,
opschorten of andere disciplinaire maatregelen door een vergunning verlenende instantie,
lokale of nationale instantie of internationale beroepsorganisatie; een veroordeling of
schuldbekentenis of het niet betwisten van schuld aan enige misdaad (misdrijf of
overtreding) anders dan een snelheidsovertreding of een parkeerboete; het niet
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meewerken aan een onderzoek van IBLCE naar vermeende disciplinaire gronden,
waaronder het verzamelen van relevante informatie.
•

Begrijp en aanvaard je nadrukkelijk dat de beslissing over je examenresultaten en andere
geschiktheidvereisten die je voor certificering kwalificeren, uitsluitend en exclusief bij IBLCE
ligt en dat haar beslissing bindend is.

•

Kunnen sancties worden opgelegd voor elke overtreding van de Gedragscode voor IBCLC’s
en kan IBLCE de informatie over de status van je sanctie publiek maken; en stem je er
nadrukkelijk mee in IBLCE en haar officials, bestuurders, commissieleden, werknemers,
agenten, vertegenwoordigers, te ontslaan, te ontheffen en te vrijwaren van enige actie,
juridische stappen, verplichtingen, schadevergoedingen, of claims en eisen voortvloeiend
uit of betreffende deze aanvraag, de uitslag van het IBLCE examen of enige andere actie
door IBLCE ondernomen ten aanzien van je certificering of hercertificering, waaronder,
maar daartoe niet gelimiteerd, alle acties die gerelateerd zijn aan deontologische en
andere zaken.

* Ik stem ermee in dat hier aanvinken overeenstemt met mijn handtekening om te bevestigen dat ik
bovenstaande verklaringen, voorwaarden en bepalingen heb gelezen, begrijp en ermee instem hieraan
gebonden te zijn.
IK GA AKKOORD.
* Handtekening: Geef je volledige officiële naam in.

Bewaar voor later

Verzend Formulier

Betalingsinformatie
Betaling Algemene Voorwaarden
De volledige betaling kan enkel online gedaan worden, in US Dollar en per kredietkaart. IBLCE aanvaardt
geen betaling met cheques of bankoverschrijving. Als je hier vragen over hebt, klik op ‘Contact
Klantendienst’ en vraag een IBLCE medewerker om je te helpen.
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* Duid aan dat je de Betaling Algemene Voorwaarden hebt gelezen en er aan zal voldoen.
Ik heb de Algemene Voorwaarden betreft de Betaling gelezen en zal er aan voldoen.

Betaling Volgende Stappen

Zodra je dit formulier verzendt, zal je doorgestuurd worden naar de betaalpagina waar je de
betaalinformatie kan invoeren. Let er op dat je je betaling ‘Bevestigt’ (‘Confirm’) nadat je de
betaalinformatie hebt ingegeven.
Bewaar voor later

Verzend Formulier

Als je een MILCC kandidaat bent of een kandidaat met bijzondere omstandigheden, kan je gevraagd
worden een Coupon Code (Figuur 11) in te geven als betaling. Richt je tot je Regionaal IBLCE kantoor als
je vragen hebt over het in aanmerking komen voor een Coupon Code.

34

Figuur 11: IBLCE Betalingsformulier

Kennisgeving van Betaling
OPGELET: Het IBLCE Inschrijvingssysteem is uitgerust om online betalingen te aanvaarden. Let er op dat
online betalingen enkel in US Dollar aanvaard worden; andere valuta worden niet aanvaard. Betalingen
kunnen uitgevoerd worden per kredietkaart, debetkaart of voorbetaalde kredietkaart.
Als je niet online kan betalen, is het belangrijk om vroeg in de aanvraagprocedure contact op te nemen met
de IBLCE medewerkers door te klikken op de link Contact Klantendienst en te laten weten aan de IBLCE
medewerkers dat je de betaling op een andere manier zal moeten uitvoeren. Let er op dat betalingen die je
op een andere manier uitvoert, moeten ontvangen worden door het IBLCE kantoor binnen de uiterste datum
voor de inschrijving. Er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden op deze regel. Daarvoor is het belangrijk
dit ruim op voorhand te plannen.

Opgelet: Zodra je de betaling hebt uitgevoerd, kom je op een bijkomend scherm om de betaling te
bevestigen (Figuur 12).
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Figuur 12: IBLCE Bevestiging van Betaling

Zodra je de betaling hebt voltooid, ben je klaar met de aanvraagprocedure. De Mijn Home Pagina zal je
informeren over de status van je aanvraag (aanvaard voor het examen of uitgeloot voor controle). Let er
op dat je Mijn Home Pagina je Regionaal IBLCE kantoor weergeeft, alsook een samenvatting van je
persoonlijke gegevens.
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Controle van je Aanvraag
Als je aanvraag ad random uitgeloot werd voor controle, zal je hiervan een bericht krijgen op de Mijn
Home Pagina (Figuur 13)
Figuur 13: IBLCE Berichten op Home Pagina

Om de gevraagde ondersteunende documenten in te voeren, zal je het Formulier Ondersteunende
Documenten gebruiken (Figuur 14) om je documenten op te laden in je IBLCE Inschrijvingsaccount.
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Figuur 14: IBLCE Formulier Ondersteunende Documenten

Opgelet : Als je de ondersteunende documenten oplaadt, laad dan elk document afzonderlijk op door te
klikken op ‘Bewaar voor later’ zodat je het formulier kan blijven gebruiken. Als je denkt alle nodige
documenten opgeladen te hebben, klik dan NIET op ‘Verzend Formulier’ maar klik op ‘Contact
Klantendienst’ en laat de IBLCE medewerker weten dat je klaar bent voor het nakijken van je
documenten. Door deze instructies te volgen, kan je het formulier later nog gebruiken om bijkomende
documenten op te laden indien dit nodig zou zijn.
Kandidaten die uitgeloot worden voor controle moeten bewijzen aanleveren van de voltooiing van de
IBLCE vereisten. Dit formulier moet ook gebruikt worden door kandidaten die bijkomende documenten
moeten verstrekken, omwille van andere redenen dan controle van hun aanvraag.
* Gelieve alle documenten voor te leggen die nodig zijn ter ondersteuning van je aanvraag, zoals
gevraagd door IBLCE
Bewaar voor later

Verzend Formulier

Kennisgeving van Aanvaarding Kandidatuur
Nadat alle aanvraagformulieren, de betaling en/of de controlevereisten zijn vervolledigd, zal de
kennisgeving van de aanvaarding van je kandidatuur voor deelname aan het IBLCE examen worden
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weergegeven op de Mijn Home Pagina in je IBLCE Inschrijvingsaccount (Figuur 15).

Figuur 15: IBLCE Bericht van Aanvaarding voor deelname Examen

Examen Test Centrum
De IBLCE medewerkers zullen je berichten over hoe je je kan aanmelden bij het computer gebaseerd
testcentrum of aan welke examensite met Potlood en Papier je bent toegewezen.
Zodra je aanvraag volledig is, ben je klaar met de inschrijvingsprocedure en zal je Mijn Home Pagina je
informeren over de status van je aanvraag. Je Mijn Home Pagina geeft ook de contactinformatie van je
Regionaal IBLCE kantoor weer, alsook een samenvatting van je persoonlijke gegevens (Figuur 6).

• Belangrijk om weten: Indien je vragen hebt over de vereisten tot deelname aan het examen, neem je

contact op met je Regionaal IBLCE kantoor.
• Als je vragen hebt over het IBLCE Inschrijvingssysteem en/of over het invullen van de

aanvraagformulieren, kan je je vragen stellen door gebruik te maken van de link Contact
Klantendienst (Contact Customer Service) die je terugvindt op de linker navigatiebalk.
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