De Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen
((International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE)
kiest Prometric voor het wereldwijd afnemen van examens
Partnerschap voor een betere klantervaring

FAIRFAX, VA, VS en BALTIMORE, MD, VS – 14 november 2019 – Met genoegen maken wij
bekend dat de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (International
Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) Prometric® heeft gekozen als partner bij
het wereldwijd toekennen van de certificering tot internationaal gecertificeerde
lactatiekundige (International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®). Volgens de
afspraken in de meerjarige overeenkomst krijgen IBCLC-kandidaten toegang tot de centra
van Prometric voor beveiligde computertesten (computer-based testing, CBT) in de hele
wereld, waaronder het uitgebreidste netwerk van locaties voor zakelijk testen in NoordAmerika, Azië en andere markten.
Alex Paladino, de voor klantrelaties verantwoordelijke senior manager van Prometric, zegt dat
zij hoge verwachtingen heeft over de toekomst van het partnerschap: “Prometric is verheugd
dat het door de IBLCE voor de komende jaren is gekozen als partner voor de examinering. In de
afgelopen 34 jaar hebben IBCLC’s een uitstekende reputatie opgebouwd als belangrijke leden
van moeder-en-kind-gezondheidsteams, waarin zij samenwerken met ouders en gezinnen,
beleidsmakers en anderen voor de levering van deskundige borstvoedings- en lactatiezorg.
Prometric zal aan hun verdere succes bijdragen dankzij onze wereldwijde schaal en onze
investeringen in technologie, omdat we daarmee examenmogelijkheden aan kunnen bieden die
inspelen op de veranderende behoeften van het wereldwijde IBCLC-kandidatenbestand.”
In aanvulling daarop wijst Paladino erop hoe de samenwerking met de IBLCE ertoe heeft
geleid dat Prometric zijn beste praktijken en aanpassingen voor borstvoeding gevende ouders
bij het afnemen van examens weer eens tegen het licht heeft gehouden en verbeteringen
heeft doorgevoerd. Ze zegt: “Wij stellen de begeleiding van de IBLCE bij de verbetering van
het beleid voor borstvoeding van Prometric zeer op prijs. Voor kandidaten die tijdens de
borstvoedingsperiode een examen afleggen wordt de ervaring daardoor veel prettiger.”
De IBLCE krijgt dankzij Prometric dezelfde belangrijke voordelen bij de examens als de jaarlijks
meer dan 300 vooraanstaande certificerings- en vergunningenorganisaties die werkzaam zijn in
het bedrijfsleven, de academische wereld en op het terrein van vakopleidingen. Prometric is
betrokken bij het succesvol afnemen van meer dan 7 miljoen examens per jaar in meer dan 180
landen. Bovendien heeft Prometric operationele praktijken en mogelijkheden voor de verlening
van service ontwikkeld die de beste zijn van de sector, en die ervoor zorgen dat elke organisatie
haar examens kan houden in een veilige, gecontroleerde en consequente testomgeving,
ongeacht de locatie. Prometric werkt nauw samen met zijn partners, van het opzetten van het
examenprogramma tot aan de complete uitvoering daarvan, zodat aan alle eisen die aan het
examen worden gesteld wordt voldaan.

“De IBLCE verwacht veel van het partnerschap met Prometric voor het wereldwijd
afnemen van examens”, zegt Norma Escobar, voorzitter van de raad van bestuur van de
IBLCE, IBCLC, en RLC van de IBLCE. “We hebben er vertrouwen in dat deze strategische
stap de examenervaring van onze kandidaten in de hele wereld zal verbeteren.
De reputatie van Prometric op het gebied van betrouwbaarheid en deskundigheid zal
samen met veiligheidsvoorzieningen, die op dit terrein tot de beste behoren, en de
geografisch zeer diverse examenlocaties van veel waarde blijken te zijn voor onze IBCLC’s
en kandidaten.”
Over Prometric
Prometric stelt organisatoren van examens wereldwijd in staat om hun
certificeringsprogramma’s te verbeteren door oplossingen voor het ontwikkelen en afnemen
van testen aan te bieden die kwalitatief en qua serviceniveau toonaangevend zijn. Prometric
biedt een betrouwbare totaalbenadering bij het advies over en de ontwikkeling, het
beheren en de uitvoering van programma’s in een geïntegreerde, technologisch
ondersteunde omgeving in het veiligste netwerk ter wereld, dat aanwezig is in meer dan 180
landen. Kijk voor meer informatie op www.prometric.com of volg ons op Twitter op
@PrometricGlobal en www.linkedin.com/company/prometric/.
Over de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen
De IBLCE wordt internationaal gewaardeerd als de betrouwbaarste organisatie voor de
certificering van personen die zorg verlenen bij lactatie en borstvoeding. De IBLCE is de
mondiale leider en de IBCLC is de ultieme norm voor zorg bij lactatie. Er zijn op dit moment
31.000 IBCLC’s, verspreid over 110 landen. Kijk voor meer informatie op www.iblce.org of
volg ons op de sociale media.
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