Gids voor Hercertificeren
Voor personen die hercertificeren als International Board Certified Lactation Consultant®
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Wat is de IBLCE®?
IBLCE®, of de International Board of Lactation Consultant Examiners®, is de onafhankelijke internationale
organisatie die de International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) certificering verstrekt.

Doel en methodes om te hercertificeren
Eenmaal gecertificeerd, bezit een certificant de IBCLC-certificering voor vijf jaar. Na vijf jaar kan een
certificant hercertificeren door het opnieuw afleggen van het examen OF door het verwerven van
continuing education recognition points (CERP's) of door gelijkwaardige individuele CERP's te verwerven.
Het doel van de hercertificatie door CERP's is de voortzetting van de professionele ontwikkeling en
levenslang leren te bevorderen.
Er wordt erkend dat de vaardigheden en kennis die bij de initiële certificering zijn verworven en onderzocht,
niet noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de kennis en de praktijk in de komende jaren, vooral als de
vaardigheden en kennis niet regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe inzichten op te nemen en te
oefenen. IBLCE vergt derhalve alle certificanten om elke vijf jaar opnieuw te certificeren. Binnen een periode
van vijf jaar heeft er een significante ontwikkeling van beschikbare informatie- en beheersopties
plaatsgevonden en wordt geacht dat de basiskennis van de certificant niet langer zal blijven als er geen
verdere onderwijskansen worden ondernomen. Gezien de snelheid van verandering in het veld werd voor
een vijf jaar interval voor hercertificatie gekozen.
Als de IBCLC er bij de vijf jaar interval voor kiest om met CERP’s te hercertificeren, dan vereist de IBLCE dat
er 75 CERP’s zijn verdiend, waarvan er tenminste 50 betrekking moeten hebben op lactatiekunde en
minimaal 5 betrekking moeten hebben op professionele ethiek. De overige 20 CERP’s mogen betrekking
hebben op elk andere onderwerp dat relevant is voor het beroep van lactatiekundige. De Detailed Content
Outline van de IBLCE is de basis voor het vereiste aantal CERP’s:




De meerderheid van de CERP’s (50) moeten lactatiekunde specifiek zijn omdat dit het primaire
kennisgebied is dat beoordeeld moet worden.
Vijf CERP’s op het gebied van professionele ethiek zijn vereist.
De overige CERP’s (20) mogen betrekking hebben op andere lactatiekunde gerelateerde
onderwerpen omdat enkele van de vakken in de Detailed Content Outline van de IBLCE noch
lactatiekunde noch ethiek specifiek zijn.

Het hercertificeringsbeleid van de IBLCE vereist dat IBCLC’s iedere tien jaar hercertificeren door opnieuw
examen te doen. Dit beleid om opnieuw examen te doen is bedoeld om periodiek kennis en cognitieve
vaardigheden die betrekking hebben op lactatiekunde te toetsen. Bij de tien jaar interval is het examen
voor alle kandidaten gebaseerd op nieuwe praktijkanalyses ontstaan door belangrijke ontwikkelingen in het
veld.
Ongeacht de methode van hercertificeren na vijf jaar, moeten IBCLC’s het naleven van de Gedragscode voor
IBCLC’s opnieuw bevestigen en verslag doen van mogelijke professionele disciplinaire of tuchtrechtelijke
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maatregelen. De IBLCE gelooft dat dit herbevestigen belangrijk is en de IBCLC’s zal herinneren aan hun
ethische verplichtingen.
Het certificeringprogramma van de IBLCE biedt een vrijwillig diploma en dat diploma geeft niet
noodzakelijkerwijs het recht op of het privilege om praktijk te voeren. Personen die IBLCE gecertificeerd zijn
moeten zich houden aan de wetgeving van de jurisdictie waarin zij hun praktijk voeren of wensen te voeren.

Vereisten om te hercertificeren
IBCLC’s moeten iedere 5 jaar hercertificeren. Vijf jaar na voor het laatst voor het examen geslaagd te zijn
hebben IBCLC’s de optie om te hercertificeren met ‘Continuing Education Recognition Points’ (CERP’s) of
met een equivalent van individuele CERP’s. Eén CERP staat gelijk aan 60 minuten vorming waarvan de IBLCE
heeft bepaald dat die aan de leerbehoeften van praktijk voerende IBCLC’s tegemoet komt. Hercertificeren
door middel van examen is altijd een mogelijkheid voor IBCLC’s, maar iedere 10 jaar opnieuw examen doen
is verplicht.
IBCLC's kunnen een jaar vroeger hercertificeren indien ze deelnemen aan het examen. Indien een
hercertificeringskandidaat verkiest een jaar eerder te hercertificeren, wordt de vervaldatum gezet op vijf
jaar na het afgelegde examen (bvb. indien men moet hercertificeren in 2017, maar deelneemt aan het
examen in 2016, zal de volgende vervaldatum 2021 zijn en niet 2022).
In 2016 is de IBLCE het examen twee maal per jaar gaan aanbieden. Voor huidige IBCLC’s die het examen
afleggen om te hercertificeren en die het examen in april niet behalen, vervalt de certificering op 30 juni van
dat jaar. Als een certificant het examen in oktober niet behaalt, loopt de certificering af op 31 december van
dat jaar.

Contact Informatie
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030-2545
USA
Telefoon: +1 703-560-7330
Fax: +1 703-560-7332
www.iblce.org
IBLCE heeft kantoren in Oostenrijk, Australië en de Verenigde Staten van Amerika. IBCLC’ kunnen het
regionaal kantoor dat het land van hun woonplaats beheert bereiken door gebruik te maken van het
formulier dat te vinden is op de “Contact IBLCE” pagina van de IBLCE website.
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Belangrijke data voor hercertificering door examen of CERP’s
Op de pagina “Key Dates” van de IBLCE website kunt u de aanvraagtermijnen en andere belangrijke data
vinden.

Belangrijk publicaties
Hercertificerende IBCLC kandidaten moeten kennis nemen van de volgende publicaties, die allemaal te
vinden zijn op de pagina “IBLCE Documents” onder de sectie “Resources” van de IBLCE website.






IBLCE Detailed Content Outline
Clinical Competences for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants
Scope of Practice for International Board Certified Lactation Consultants
IBLCE Disciplinary Procedures
IBLCE Appeals Policy

Aanvragen van hercertificeren d.m.v. het examen
Het aanmeldingsformulier invullen
Het online aanmeldingsformulier is alleen in het Engels beschikbaar. Kandidaten die een
aanmeldingsformulier in een andere taal wensen, kunnen zich inschrijven door het
aanmeldingsformulier in de taal van hun keuze in te dienen op de IBLCE website. Deze documenten
zijn op de IBLCE website ter beschikking in de daarvoor bestemde tijdsperiode.

Betalingen
De volledige informatie over kosten en betalingen is te vinden aan het einde van dit document.

Examenlocaties
De IBLCE maakt voor het afnemen van het examen gebruik van “computer based testing” (CBT). In
landen waar geen CBT-centra beschikbaar zijn is het mogelijk om het examen schriftelijk af te
leggen. Meer informatie over examenlocaties is beschikbaar op de IBLCE website.

Extra faciliteiten
De IBLCE biedt kandidaten extra faciliteiten aan tijdens het examen in het geval van medische
aandoeningen of beperkingen. Het aanmeldingsformulier voor het IBLCE examen zal aan de
examenkandidaten vragen om de redenen voor het verzoek om extra faciliteiten tijdens het examen
te vermelden. Er zal aan de kandidaten gevraagd worden om de nodige documentatie ter
beschikking te stellen over de medische nood voor aangepaste faciliteiten.
Om voldoende tijd te voorzien om de nodige faciliteiten te voorzien, wordt aan de kandidaten
gevraagd om hun verzoek in te dienen bij de aanmelding voor het examen. Indien een probleem zich
voordoet na de inschrijving, moeten kandidaten hun vraag zo spoedig mogelijk stellen aan de IBLCE.
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Bijzondere nota voor zwangere vrouwen
Kandidaten die gezondheidsproblemen ervaren die de deelname aan het examen in het gedrang
brengen, moeten dit zo snel mogelijk melden aan de IBLCE. In sommige omstandigheden of door
verwikkelingen moeten kandidaten zich terugtrekken van het examen of annuleren.
Er zijn financiële gevolgen bij het annulering of terugtrekking uit het examen. Het IBLCE kantoor kan
de kandidaten helpen om een weloverwogen besluit te nemen in de verschillende opties die ze
hebben.

Borstvoedingspauzes tijdens het examen
The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) is borstvoeding en de zorg om
borstvoeding erg genegen. Daarom voorziet de IBLCE extra faciliteiten voor examenkandidaten die
borstvoeding geven. Het is echter noodzakelijk dat deze faciliteiten voldoen aan de vereisten voor
de IBLCE examenveiligheid en tegelijkertijd een aanvaardbare oplossing bieden voor de examinandi
om borstvoeding te geven of af te kolven gedurende hun examenafspraak.
IBLCE voorziet in aanvaardbare faciliteiten voor de examenkandidaten die borstvoeding geven.
Kandidaten die een borstvoedingspauze gedurende het examen, lezen de Procedures for
Breastfeeding Breaks During Exam Administration op de pagina “IBCLE Documents” onder de sectie
“Resources” op de IBLCE website voor meer informatie

Andere dan Moedertaal en Tweetalig woordenboek
Het IBLCE examen wordt in velen talen aangeboden. Examen kandidaten wiens moedertaal niet bij
de aangeboden examen talen voorkomt, zullen extra examentijd krijgen en mogen een tweetalig
woordenboek gebruiken tijdens het examen.
Als het verzoek om een tweetalig woordenboek te gebruiken goedgekeurd is dan zorgt de IBLCE dat
een woordenboek beschikbaar is voor de kandidaat op de examenlocatie. Het gebruik van een eigen
woordenboek is niet toegestaan. Het woordenboek zal GEEN medisch woordenboek zijn.

Beleid inzake toelating tot het examen
Om toelating tot het examen te krijgen op de examenlocatie moeten de kandidatenTWEE (2)
identiteitsbewijzen, overhandigen. De eerste ID, moet de naam van de kandidaat, een recente pasfoto en
handtekening bevatten en de tweede ID moet of hun naam en handtekening of hun naam en een recente
pasfoto bevatten
Het EERSTE identiteitsbewijs MOET één van de volgende zijn:
o Een rijbewijs met foto
o Een identiteitskaart met foto
o Een paspoort met foto
o Een militaire identiteitsbewijs met foto.
o Groene kaart of permanente verblijfsvergunning of visum met pasfoto.

Copyright © 2017-2018 International Board of Lactation Consultant Examiners. All rights reserved.
Gids voor hercertificeren
www.iblce.org
Pagina 6 van 16
Laatste update Juli 2017,
Tarieven geüpdated 31 Juli 2017

Op het TWEEDE identificatiebewijs MOET de naam en handtekening van de kandidaat staan of handtekening
of naam en recente foto, bijvoorbeeld:
o Een creditcard met handtekening
o Een burgerservicenummer kaart met handtekening
o Een student ID kaart met handtekening
Mocht de naam van de kandidaat op het TWEEDE identiteitsbewijs anders zijn dan op het EERSTE
identiteitsbewijs dan worden kandidaten verzocht een bewijs van naamsverandering mee te nemen zoals,
een trouwboekje, bewijs van echtscheiding of gemeentelijk uittreksel of verklaring.
Let op: Kandidaten die niet in het bezit zijn van deze 2 identiteitsbewijzen moeten contact opnemen met de
IBLCE voor de dag van het examen om hun opties te kennen. Kandidaten die hun naam moeten updaten of
aanpassingen doen aan hun naam, MOETEN contact opnemen met de IBLCE. Updates/aanpassingen
kunnen gemaakt worden tot 72u voor de examenafspraak.
Kandidaten moeten tijdig aanwezig zijn bij de examenlocatie. Kandidaten worden verwacht om 30 minuten
voor de geplande afspraak aan te komen in het testcentrum. Dit zou voldoende tijd moeten geven voor de
registratieprocedure. Kandidaten die meer dan 15 minuten later dan de afspraak aankomen, kunnen de
toegang ontzegd worden. Kandidaten aan wie de toegang geweigerd wordt zullen geen recht hebben op
restitutie van de examengelden. Evenzo zullen kandidaten die op de dag van het examen zich niet
inschrijven op de examenlocatie alle rechten op restitutie van de examengelden kwijt raken. Deze regels
kennen geen uitzonderingen.
Op elke examenlocatie houden één of meer surveillanten (proctors) toezicht. De kandidaten worden geacht
de aanwijzingen van de surveillanten op te volgen. De examenregels zorgen ervoor dat er zo min mogelijk
verstoringen voorkomen in het examenlokaal en dat alle kandidaten gelijk behandeld worden. De
surveillanten wijzen een opslagplaats aan waar persoonlijke bezittingen, zoals handtassen, tijdens het
examen opgeborgen moeten worden. Tijdens het examen houden de surveillanten toezicht om
onregelmatigheden of fraude tijdens het examen tegen te gaan.
Het gebruik van elektronische apparaten zoals mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens het examen.
Kandidaten die tijdens het examen in het bezit van een elektronisch apparaat zijn, of dat gebruiken, zullen
geschorst worden en hun examen zal niet nagekeken worden. Deze regel kent geen uitzonderingen.
Kandidaten zijn gewaarschuwd dat het alarm van bepaalde merken mobiele telefoons kan afgaan ook
wanneer ze uitgezet zijn. Telefoons van kandidaten moeten uitgezet worden (niet alleen op stil gezet) en
opgeborgen in de door de surveillant aangewezen opslag plaats.[ Let op: noch de surveillant noch de IBLCE
zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen van de kandidaat].In het geval dat de telefoon van
een kandidaat afgaat tijdens het examen, zal de kandidaat geschorst worden en hun examen zal niet
nagekeken worden. Deze regel kent geen uitzonderingen.
Een gesprek voeren met een andere kandidaat tijdens het examen is niet toegestaan. Vragen met
betrekking tot het verloop van het examen zullen tijdens de uitleg door de surveillant beantwoord worden.
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Vragen met betrekking tot de inhoud van het examen zijn niet toegestaan. Surveillanten mogen geen uitleg
of interpretatie geven over de examenvragen. Ze mogen geen woorden definiëren. Bedrog wordt niet
getolereerd. De surveillant heeft de volmacht om een kandidaat te
schorsen tijdens het examen wanneer hij/zij een kandidaat van bedrog verdenkt.
Daarenboven mogen kandidaten met niemand, ook niet met andere examenkandidaten, de examenvragen
bespreken na afloop van het examen. Dit is absoluut verboden. Het betreft een ethische en een juridische
kwestie omdat het een verduistering is van het intellectuele eigendom van de IBLCE. De IBLCE neemt iedere
overtreding op dit punt zeer ernstig op.
Het examen zal in multiple choice format worden afgenomen, ofwel via de computer ofwel schriftelijk. In
het geval dat een examen afgenomen wordt via de computer zal de kandidaat vragen en antwoorden op de
beschikbaar gestelde computer beantwoorden. Bij een schriftelijk examen worden de vragen in een
vragenboekje gepresenteerd en de antwoorden worden vastgelegd met potlood op een antwoordvel.

Kennisgeving van de uitslag
De officiële examenresultaten zullen twee tot drie maanden na het examen naar de kandidaten worden
gestuurd. Kandidaten die zijn geslaagd ontvangen dan ook hun certificaat en identificatiekaart, samen met
het scoringsrapport van het examen

Verzoek om handmatig nakijken
Kandidaten die het niet eens zijn met hun uitslag mogen het handmatig aanvragen. Nadere informatie over
het aanvragen van handmatig nakijken en de kosten hiervan is te vinden in het document IBLCE Appeals
Policies. Dit document is te downloaden van de pagina “IBLCE Documents” onder de sectie “Resources” op
de IBLCE website.

Beroep aantekenen tegen de examenuitslag
De IBLCE zal de beroepsprocedures van examenkandidaten inzake de examenuitslag in overweging nemen.
Een negatieve beslissing kan worden aangevoerd om de volgende redenen: (1) beweerde onjuiste
examenadministratieprocedures, (2) omgevingsomstandigheden tijdens het examen die ernstig genoeg zijn
om een grote verstoring van het examenproces en/of andere onregelmatigheden te veroorzaken. Klachten
betreffende het volgende zullen NIET aanvaard worden: (1) de bepaling van het slaagscore, (2) het examen
of ander meetinstrument of individuele testitems, of (3) de testgeldigheid. Meer informatie over de
beroepsprocedure voor een examenuitslag is te vinden in de IBLCE Appeals Policies, te downloaden van de
pagina “IBLCE Documents”. Dit document is te downloaden van de pagina “IBLCE Documents” onder de
sectie “Resources” op de IBLCE website.

Herkansingbeleid
Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een niet geslaagde kandidaat het examen mag herkansen.
Kandidaten die het examen willen herkansen wordt geadviseerd hun cijferlijst na te kijken en aanvullende
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vorming te volgen in de delen van het examen waarin ze slecht gescoord hebben. Om in aanmerking te
komen om het examen te herkansen moet een kandidaat aan de meest recente exameneisen voldoen, een
aanmeldingsformulier indienen voor het betreffende examenjaar en het examengeld betalen.

Aanvragen hercertificering d.m.v. CERP’s
Alle informatie over de kosten en uiterste termijnen kunnen gevonden worden op de pagina “Application
Information” in de sectie “Recertify” op de IBLCE website.

Het aanmeldingsformulier invullen
Het online aanmeldingsformulier is alleen in het Engels beschikbaar. Kandidaten die een
aanmeldingsformulier in een andere taal wensen, kunnen zich inschrijven door het
aanmeldingsformulier in de taal van hun keuze in te dienen op de IBLCE website. Deze documenten
zijn op de IBLCE website ter beschikking in de daarvoor bestemde tijdsperiode.

Categorieën en vereist aantal CERP’s
De IBLCE kent voor drie (3) verschillende categorieën van permanente vorming, CERP’s toe:
 L-CERP’s worden toegekend aan scholing die specifiek gericht is op de menselijke lactatie en
borstvoeding en de zorg voor gezinnen waar borstvoeding wordt gegeven.
 E-CERP’s worden toegekend aan scholing over professionele ethiek, en normen en gedrag van
gezondheidswerkers.
 R-CERP’s zijn een optionele categorie die scholing omvat die op enigerlei wijze gerelateerd is aan de
praktijk van de lactatiekunde.
Om te kunnen hercertificeren moeten IBCLC’s in de 5 jaar nadat zij het examen voor het laatst hebben
behaald 75 CERP’s verwerven. Deze 75 CERP’s MOETEN aan de volgende minimumvereisten voldoen:
 Ten minste 50 L-CERP’s en
 Ten minste 5 E-CERP’s en
 Ten minste 20 extra CERP’s, dit mogen L, E of R-CERP’s zijn
CERP’s kunnen worden verworven door middel van toepasselijke scholingsactiviteiten die of door de
IBLCE voor CERP’s zijn goedgekeurd of met niet door de IBLCE erkende activiteiten. Als de IBLCE voor de
scholing al CERP’s heeft toegekend, zal het bewijs van deelname het CERP’s registratienummer bevatten
evenals het aantal en het type CERP’s.

Individuele CERP’s
De individuele CERP’s gids kan IBCLC’s helpen bij het verwerven van L, E of R-CERP’s, met de volgende
activiteiten. IBCLC kunnen ook de Individual CERP’s Guide raadplegen voor nadere details en
beperkingen. De gids is te vinden op de pagina “IBLCE Documents” in de sectie “Resources” op de IBLCE
website.
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Hoofdauteur of co-auteur van een artikel, uittreksel of hoofdstuk gepubliceerd in een ‘refereed
journal’ of uitgegeven boek
Afwerken van een Master’s thesis of proefschrift
Poster presentatie
Ontwikkelen van een video voor professionals in de gezondheidszorg
Hoofdauteur of co-auteur van een origineel ziekenhuisprotocol of -beleid
Klinische observatie
Bijwonen van een educatieprogramma waar het onderwerp menselijke lactatie en borstvoeding is
Zelf een scholing geven

Als de inhoud relevant is voor de lactatiekundige praktijk, dan zal de educatieve activiteit L, E of R- CERP’s
opleveren, afhankelijk van het onderwerp.

Aanvullende informatie over R-CERPs
IBCLC’s kunnen tot een maximum van 20 R-CERP’s documenteren voor hun hercertificering. Het
bekomen van R-CERP’s is NIET verplicht. R-CERP’s worden toegekend aan permanente vorming die
gerelateerd is aan de praktijk van de lactatiekundige. Een aantal voorbeelden van cursussen die in
aanmerking komen voor R-CERP’s zijn:
 Algemene anatomie
 Groei en ontwikkeling van het kind
 Onderzoeksmethoden en statistiek
 Culturele verschillen in de gezondheidspraktijk
 Postpartum depressies
 Counselling en communicatievaardigheden
 Onderwijsprincipes voor volwassenen
 Baby massage
 Aanvullende therapieën (alleen uit de overzichtslijst)
In een periode van 5 jaar kunnen IBCLC’s tot een totaal van 6 R-CERP’s verdienen door één van de
volgende cursussen met succes te doorlopen.
• CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation)
• NRP (Neonatal Resuscitation Program)
• PALS (Paediatric Advanced Life Support)
• ACLS (Advanced Cardiac Life Support)
• S.T.A.B.L.E (Sugar & safe care, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work, Emotional
support)
IBCLC’s kunnen 3 R-CERP’s verwerven voor elke certificeringkaart ontvangen tot een maximum van 6 RCERP’s. IBCLC’s die instructeur zijn om deze cursussen zullen 6 R-CERP’s ontvangen voor het geven van
de cursus.
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Let op: De IBLCE staat een maximum van 6 R-CERP’s toe voor deze cursussen in een periode van 5 jaar,
ongeacht hoeveel van deze certificeringkaarten u bezit. IBCLC’s moeten een kopie van de voor- en de
achterkant van hun kaart of certificaat opsturen om te bevestigen dat deze cursussen werden afgerond.

Documenteren van CERP’s
IBCLC’s die geselecteerd worden voor controle moeten kopieën van hun bewijzen van deelname overleggen.
De IBLCE houdt geen lijsten bij van deelnemers aan scholingsprogramma’s die zijn goedgekeurd voor CERP’s.
IBCLC’s die hun bewijs van deelname verloren zijn of niet kunnen vinden moeten contact opnemen met de
aanbieder van het vormingsprogramma.

Vertrouwelijkheidsbeleid
De IBLCE) is toegewijd aan het beschermen van vertrouwelijke gegevens en eigendomsrechten ten aanzien
van kandidaten, gecertificeerden en het ontwikkelingsproces van het examen. De IBLCE zal geen
vertrouwelijke informatie vrijgeven omtrent een examenkandidaat tenzij de kandidaat schriftelijk
toestemming geeft of als de wet dit verlangt.

Examenuitslagen
Individuele examenuitslagen worden als vertrouwelijk beschouwd. Examenuitslagen worden
uitsluitend aan de kandidaat verstrekt tenzij er van tevoren een ontheffing ondertekend is. Uitslagen
worden niet telefonisch of door middel van een fax meegedeeld. Persoonlijke informatie ingediend
door een kandidaat met een aanvraag voor certificering of hercertificering wordt als vertrouwelijk
beschouwd.

Aanvraagstatus
Een individuele inschrijvingsstatus wordt als vertrouwelijk beschouwd. De IBLCE zal geen informatie
verstrekken over het aanmelden voor, of het afleggen van het examen door een kandidaat.
Informatie met betrekking tot het wel of niet gecertificeerd zijn wordt openbaar gemaakt en kan
geverifieerd worden zoals weergegeven in het Credential Verification onderdeel van dit beleid
(certificeringstatus).

Credential Verification (certificeringstatus)
De namen van gecertificeerde personen worden niet als vertrouwelijk beschouwd en mogen
openbaar gemaakt worden door de IBLCE. De informatie die openbaar gemaakt wordt kan de
volgende gegevens bevatten: naam, woonplaats, land en status van de certificering. Een online
Register van gecertificeerde personen is beschikbaar voor het publiek. Werkgevers kunnen ook een
schriftelijke bevestiging ontvangen in het geval de IBLCE een ondertekend ontheffing heeft van de
gecertificeerde persoon.
Om onderzoek op het gebied van menselijke lactatie en borstvoeding te bevorderen en te
ondersteunen, tracht de IBLCE een omgeving te creëren van partnerschap met onderzoekers in hun
onderzoekesprocessen. Om deze doelen en doelstellingen te verwezenlijken behoudt IBLCE zich het
recht voor om een combinatie van gegevens te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot
onderzoeksresultaten, om prestatie-, test en beheerstrategieën voor onderzoeks- en
evaluatiedoeleinden te evalueren. De IBLCE kan ook goedgekeurde vragen i.v.m. enquêtes en
vragenlijsten verspreiden onder haar constituenten om naar eigen wens in te vullen.
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Controlebeleid
De IBLCE controleert eerste aanmeldingen en aanmeldingen voor hercertificering. Deze controles
worden gevoerd op een gestandaardiseerde en gerandomiseerde basis. Indien geselecteerd voor
controle, moet de kandidaat of gecertificeerde alle gevraagde informatie binnen de opgelegde
termijn aanleveren. Indien de kandidaat niet aan deze vereiste voldoet, kan de IBLCE besluiten om
de kandidaat te schorsen of de toelating tot het examen te weigeren en/of disciplinaire maatregelen
te nemen.
Aanvullend op het gerandomiseerde en gestandaardiseerde controle proces, behoudt de IBLCE zich
het recht voor om bewijzen op te vragen van alle kandidaten of hercertificeringskandidaten met
betrekking tot vooropleiding, werk, cursus opdrachten of bewijs van ieder van de oorspronkelijke
vereisten en bewijs van geschiktheid. De kandidaat moet alle gevraagde informatie tijdig en volledig
aanleveren. Indien de kandidaat niet aan deze vereiste voldoet, kan de IBLCE besluiten om de
kandidaat te schorsen of de toelating tot het examen te weigeren en/of disciplinaire maatregelen te
nemen.
Indien de IBLCE vaststelt dat de documenten aangeleverd in de aanmeldingsprocedure onjuist of
frauduleus zijn, heeft de IBLCE het recht om een kandidaat de toelating tot het examen te weigeren
en /of disciplinaire maatregelen te nemen

Antidiscriminatie beleid
IBLCE zal niet-sektarisch zijn en mag niet discrimineren op basis van vermogen / handicap,
geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, geslacht, etniciteit, ras, nationale herkomst, politieke
overtuiging, burgerlijke staat, geografische locatie, religie, socioeconomische status, leeftijd of elke
andere basis die is verboden door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika of van het
Gemenebest van Virginia, bij het beheer van haar aanvragen, examens of certificeringactiviteiten.

IBCLC Handelsmerkbeleid
The International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) is eigenaar van bepaalde merknamen,
handelsmerken en logo’s waaronder IBLCE en de certificatie merken International Board Certified Lactation
Consultant and IBCLC (the “Marks”). Alleen individuen die aan de IBLCE eisen voldaan hebben, geslaagd zijn
voor het IBLCE examen en de IBLCE certificatie hebben behouden mogen de “Marks” (merken) gebruiken.
De ‘Marks” mogen alleen gebruikt worden in overeenstemming met de voorwaarden van de IBCLC
Trademark Use Policy en haar termen en condities en kan gedownload worden van de pagina “IBLCE
Documents” onder de sectie “Resources” op de IBLCE website.

IBCLC Register
De IBLCE behoudt zich het recht voor om de namen van huidige IBCLC’s te publiceren. Het register is te
vinden op de IBLCE website onder de sectie “Verify”.

Copyright © 2017-2018 International Board of Lactation Consultant Examiners. All rights reserved.
Gids voor hercertificeren
www.iblce.org
Pagina 12 van 16
Laatste update Juli 2017,
Tarieven geüpdated 31 Juli 2017

Herkansingbeleid
Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een niet geslaagde kandidaat het examen mag herkansen.
Kandidaten die het examen willen herkansen wordt geadviseerd hun cijferlijst na te kijken en aanvullende
vorming te volgen in de delen van het examen waarin ze slecht gescoord hebben. Om in aanmerking te
komen om het examen te herkansen moet een kandidaat aan de meest recente exameneisen voldoen, een
aanmeldingsformulier indienen voor het betreffende examenjaar en het examengeld betalen.
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IBLCE Hercertificeringskosten
IBLCE 2018 examengeld schema voor hercertificering voor Rang 1 landen
Rang 1

Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam,
Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea ,
Estonia, Falkland Islands, Finland, France, French Polynesia, Germany, Gibraltar,
Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland,
Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Letland, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Martinique, Monaco, Netherlands, New
Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar,
Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, South
Korea, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Maarten, Sweden, Switzerland, Taiwan,
Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Virgin
Islands (British), Virgin Islands (US)

*Indien uw land niet voorkomt in de lijst, neem dan contact op met de IBLCE op iblce@iblce.org
Valuta

Tarief
hercertificering
d.m.v. examen

Tarief
hercertificeren
d.m.v. CERP‘s

Tarief
Handmatige
score

Onvoldoende
fondsen/Mislukte
betaling (voor
cheques)

Teruggave aan hercertificerings- kandidaten die
niet in aanmerking komen voor, of zich
terugtrekken van, het examen voor de uiterste
gestelde termijn.

USD

$470

$470

$100

$50 plus de
servicekosten
aangerekend aan
de bank van IBLCE

$235

Bezoek de IBLCE website voor updates over aanmeldtermijnen.
Bij het online inschrijvingssysteem vereist het systeem de betaling in USD, de wisselkoers is
gebaseerd op de koers van de dag. Bij online inschrijving is online betaling vereist. Het systeem
aanvaardt creditcards en prepaid creditcards. Bij inschrijving op papier, gelden de bovenstaande
tarieven. Raadpleeg zo nodig de regionale directeur of de landcoördinator voor meer informatie.
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IBLCE 2018 examengeld schema voor hercertificering voor Rang 2 landen
Rang 2

Albania, Algeria, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnia and
Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa
Rica, Croatia, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji,
Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan,
Kosovo, Lebanon, Libya, Macedonia, Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia,
Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana Islands, Palau,
Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Romania, Russian Federation, Serbia, South
Africa, Sri Lanka, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname,
Swaziland, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela

*Indien uw land niet voorkomt in de lijst, neem dan contact op met de IBLCE op iblce@iblce.org
Valuta

Tarief
hercertificering
d.m.v. examen

Tarief
hercertificeren
d.m.v. CERP‘s

Tarief
Handmatige
score

Onvoldoende
fondsen/Mislukte
betaling (voor
cheques)

Teruggave aan hercertificerings- kandidaten die niet
in aanmerking komen voor, of zich terugtrekken van,
het examen voor de uiterste gestelde termijn.

USD

$350

$350

$90

$50 plus de
servicekosten
aangerekend aan
de bank van IBLCE

$175

Bezoek de IBLCE website voor updates over aanmeldtermijnen.
Bij het online inschrijvingssysteem vereist het systeem de betaling in USD, de wisselkoers is
gebaseerd op de koers van de dag. Bij online inschrijving is online betaling vereist. Het systeem
aanvaardt creditcards en prepaid creditcards. Bij inschrijving op papier, gelden de bovenstaande
tarieven. Raadpleeg zo nodig de regionale directeur of de landcoördinator voor meer informatie.
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IBLCE 2018 examengeld schema voor hercertificering voor Rang 3 landen
Rang 3

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia,
Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D’Ivoire,
Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of
Micronesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Kenya,
Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall
Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Republic of the Congo,
Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan,
Sudan, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United Republic of
Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara, Yemen, Zambia,
Zimbabwe

*Indien uw land niet voorkomt in de lijst, neem dan contact op met de IBLCE op iblce@iblce.org
Valuta

Tarief
hercertificering
d.m.v. examen

Tarief
hercertificeren
d.m.v. CERP‘s

Tarief
Handmatige
score

Onvoldoende
fondsen/Mislukte
betaling (voor
cheques)

Teruggave aan hercertificerings- kandidaten die niet
in aanmerking komen voor, of zich terugtrekken van,
het examen voor de uiterste gestelde termijn.

USD

$250

$250

$70

$50 plus de
servicekosten
aangerekend aan
de bank van IBLCE

$125

Bezoek de IBLCE website voor updates over aanmeldtermijnen.
Bij het online inschrijvingssysteem vereist het systeem de betaling in USD, de wisselkoers is
gebaseerd op de koers van de dag. Bij online inschrijving is online betaling vereist. Het systeem
aanvaardt creditcards en prepaid creditcards. Bij inschrijving op papier, gelden de bovenstaande
tarieven. Raadpleeg zo nodig de regionale directeur of de landcoördinator voor meer informatie.
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