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I.  Wat is de IBLCE?  
 
De IBLCE®, of de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (International Board of 
Lactation Consultant Examiners®), is het onafhankelijke internationale certificeringsorgaan dat de titel 
internationaal gecertificeerde lactatiekundige (International Board Certified Lactation Consultant® – 
IBCLC®) toekent.  

 
A. Contactgegevens 

 
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 
10301 Democracy Lane 
Suite 400 
Fairfax, VA 22030 
USA 
Telefoon: +1 703 560 7330 
Fax: +1 703 560 7332   
www.iblce.org 
 
De IBLCE heeft regionale vestigingen in Oostenrijk, Australië en de Verenigde Staten. 
Gecertificeerden kunnen contact opnemen met de IBLCE-vestiging waaronder hun land valt via de 
contactgegevens die zijn te vinden op de website van de IBLCE. 
 
II. Opleidingen gezondheidswetenschappen 
 
Ik heb geen erkenning als gezondheidsprofessional. Ik volg een aantal van de 14 opleidingen in 
de gezondheidswetenschappen online. Zijn klassikale opleidingen via sites als EdX, Coursera of 
Study.com aanvaardbaar voor de acht opleidingen die bij een erkende instelling voor hoger 
onderwijs moeten zijn gevolgd? 
 
De IBLCE let erop of de opleiding wordt aangeboden door een erkende instelling, dus als de 
aanbieder niet erkend is, moet u doen wat nodig is om te zorgen dat de opleiding een officiële 
erkenning krijgt. Op het document dat aangeeft dat u de opleiding heeft voltooid, moet de naam van 
de erkende instelling staan vermeld. 
 
Bij online colleges kan een opleiding in sommige gevallen een officiële erkenning krijgen als de 
student een hoger studiegeld betaalt en/of voldoet aan aanvullende eisen (bijv. een kort examen).  
 
Hoe kan ik laten zien dat ik online een passende opleiding heb voltooid? 
 

http://www.iblce.org/
http://www.iblce.org/
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Als uw aanmelding aan een nadere controle wordt onderworpen, zult u een kopie van het certificaat of 
de certificaten van de voltooiing van uw opleiding(en) moeten toezenden. Elk certificaat moet de 
naam van de student, de naam van de opleiding, de beoordeling “geslaagd”, de datum van de 
voltooiing en de naam van de erkende instelling bevatten. Afhankelijk van de aanbieder moet u 
misschien aanvullende opgaven doen of vragenlijsten beantwoorden om een erkenning van de erkende 
instelling te krijgen.  
 
Als de online aanbieder zelf erkend is, is een afschrift of certificaat van de aanbieder voldoende. Als 
de opleiding van een erkende instelling is, maar er geen officieel document zoals een certificaat wordt 
uitgereikt, zult u op met een ander soort officieel document moeten kunnen aantonen dat u de 
opleiding heeft voltooid. Een screenshot kan voldoende zijn als er geen andere optie is en als het alle 
vereiste informatie bevat: naam van de student, naam van de opleiding, de vermelding “geslaagd”, de 
datum van voltooiing en de naam van de erkende instelling. 
 
III. Lactatiespecifiek onderwijs 
 
Kunnen opleidingsactiviteiten waaraan E- of R-CERP-studiepunten zijn verbonden, meetellen 
voor mijn 90 uur lactatieopleiding? 
 
Kandidaten die voor het eerst aan het examen willen meedoen moeten 90 uren lactatiespecifiek 
onderwijs hebben gevolgd. Als u een sessie bijwoont waaraan CERP-studiepunten van de IBLCE zijn 
verbonden, nemen we alleen de uren met L-CERP-studiepunten in aanmerking.  
 
E- en R-CERP-studiepunten worden gegeven voor sessies die niet als lactatiespecifiek onderwijs 
kunnen worden aangemerkt, maar wel de praktijk van lactatiekundigen betreffen; een opleiding kan 
nuttig zijn voor de praktijk van de IBCLC zonder dat deze specifiek op lactatie is gericht. U zult een 
opleiding moeten zoeken die zich richt op lactatiespecifieke aspecten (bijv. anatomie voor zorg bij 
borstvoeding). 
 
IV. Controle van aanmelding (alleen voor kandidaten die zich voor het 

eerst aanmelden) 
 
Ik denk dat mijn aanmelding voor controle is geselecteerd, maar ik weet het niet zeker. Wat 
moet ik doen? De uiterste datum waarop ik de aanmelding moet voltooien komt dichterbij. 
  
Als u voor controle wordt geselecteerd, ontvangt u daarover een e-mail van de IBLCE. Als u uw 
aanmelding al heeft voltooid en het examengeld heeft voldaan, dan hoeft u verder niets te doen tenzij 
u bericht ontvangt van de IBLCE over een controle of een ander aspect van de aanmelding, 
bijvoorbeeld over een verzoek om bepaalde voorzieningen. De uiterste datum voor het indienen van 
documenten ten behoeve van de controle is niet dezelfde als voor de aanmelding, en zal door een 

http://www.iblce.org/
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medewerker van de IBLCE in een e-mail worden vermeld. 
 
Ik meld mij aan voor mijn eerste examen; hoeveel tijd heb ik om op een controle te reageren en 
wat moet ik indienen? 
 
Als u voor controle wordt geselecteerd, ontvangt u daarover een e-mail van de IBLCE. Daarin zal u 
worden gevraagd om documenten zoals aangegeven in de volgende punten. Vanaf de datum van de e-
mail heeft u tien werkdagen de tijd om deze ondersteunende documenten aan ons toe te sturen. Als de 
documenten op de aangegeven uiterste datum niet in ons bezit zijn, kan uw aanmelding worden 
afgewezen. U ontvangt dan 50% van het betaalde examengeld terug. Hieronder staat vermeld welke 
documenten de IBLCE bij een controle graag wil ontvangen:  
 
1. Gezondheidswetenschappen – bewijs (bijv. kopieën) van voltooiing van opleidingen in de 
gezondheidswetenschappen op of voor de datum van de datum waarop de aanmelding voor het 
examen werd ingediend. Als u een opleiding heeft gevolgd in een van de beroepen op de Lijst van 
erkende beroepen in de gezondheidszorg, is een kopie van uw vergunning, diploma of bul voldoende. 
  
2. Lactatiespecifiek onderwijs – bewijs (bijv. deelnamecertificaten) dat 90 uur lactatiespecifiek 
onderwijs is gevolgd in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de aanmelding. Voor leerweg 2-
kandidaten voldoet een document waarin wordt aangegeven dat een erkend academisch 
lactatieprogramma is voltooid. 
  
3. Praktijkervaringsuren – vul het Berekeningsformulier lactatiespecifieke klinische ervaring in. Voor 
leerweg 2-kandidaten voldoet een document waarin wordt aangegeven dat een erkend academisch 
lactatieprogramma is voltooid. 
 
Kan ik gedurende de tien werkdagen waarop ik de documentatie moet indienen nog zorgen dat 
ik aan de eisen voldoe? 
 
Opleidingen of uren die pas na de datum van aanmelding worden voltooid, worden niet geaccepteerd. 
Alles wat voor toelating tot het examen is vereist, moet voor de indiening van de aanmelding zijn 
voltooid.  
 
V. Het examen 
 
Kan ik het examen in de buurt van mijn huis afleggen? 

De IBLCE zoekt samen met de aanbieder van computerexamens (Computer-Based Testing, CBT) en 
de examenkandidaten naar een locatie die zich niet te ver van hun huis bevindt. Dat er een plaats in de 
buurt van uw huis kan worden gereserveerd, kan echter niet worden gegarandeerd. Hoe eerder u een 

http://www.iblce.org/
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plaats op het examen reserveert, hoe meer opties er voor u zullen zijn. De aanbieder van de CBT heeft 
een wereldwijd netwerk, maar in een beperkt aantal gevallen zult u misschien toch afstanden tot 250 
mijl of 402 kilometer moeten afleggen. 
 
Wanneer zijn de examenresultaten bekend? 

Aprilexamen: eind juni, certificering gaat in op 1 juli. 
Septemberexamen: eind december, certificering gaat in op 1 januari. 

 
Waar wordt het examen gehouden? 

De CBT-centra worden gerund door een grote examenorganisatie. U moet zelf een plaats reserveren in 
het examencentrum van uw voorkeur. De IBLCE is een van de vele certificeringsorganen waarvoor 
door de examenorganisatie in de CBT-centra examens worden afgenomen. Om deze reden zijn 
gedurende specifieke perioden in het jaar een aantal plaatsen voor IBCLC-kandidaten gereserveerd en 
is het belangrijk dat kandidaten de moeite nemen om tijdig hun eigen reservering te maken. Informatie 
over de uiterste datum voor het maken van een reservering staat in de e-mail die u ontvangt als u tot 
het examen bent toegelaten. De IBLCE zoekt samen met de aanbieder van de CBT en de 
examenkandidaten naar een plek die zich niet te ver van hun huis bevindt. Dat er een plaats in de buurt 
van uw huis kan worden gereserveerd, kan echter niet worden gegarandeerd. 

 
Wat kan ik verwachten als ik bij het CBT-centrum aankom? 

Om tot het examen te worden toegelaten, moeten de kandidaten TWEE (2) identiteitsbewijzen kunnen 
laten zien. Het belangrijkste identiteitsbewijs moet de naam van de kandidaat vermelden en een 
recente foto en een handtekening bevatten, en het tweede identiteitsbewijs moet ofwel naam en 
handtekening dan wel naam en recente foto bevatten. Nadere gegevens over deze vereisten vindt u in 
de Kandidaat Informatie Gids. De namen op de beide identiteitsbewijzen moeten met elkaar 
overeenkomen en gelijk zijn aan de naam in de administratie van de IBLCE. Kandidaten die een 
wijziging in hun naam willen aanbrengen, MOETEN de IBLCE uiterlijk vijf dagen voor de datum van 
het examen over deze wijziging berichten, maar de identiteitsbewijzen zelf moeten bij de check-in 
voor het examen geldig zijn, niet zijn verlopen en met elkaar overeenstemmen.  
 
Als u bij het CBT-centrum aankomt, meldt u zich bij de examenorganisatie. Uw identiteitsbewijs 
wordt gecontroleerd, en u wordt gevraagd om in te tekenen. Verder moet u uw persoonlijke 
eigendommen (sieraden, horloges, tassen) achterlaten in een kluisje waarvan u de sleutel krijgt. U 
wordt geadviseerd om waardevolle of voor uzelf belangrijke zaken thuis te laten als u het niet prettig 
vindt om ze in een kluisje achter te laten. Net als op een vliegveld zult u met een handscanner worden 
gescand, of moet u door een metaaldetector heen lopen. Dit is een belangrijk onderdeel van de 
beveiliging ter bescherming van de integriteit van de inhoud van het examen en van de certificering. 
Door de scan kan men verborgen, verboden zaken op het spoor komen die kandidaten mogelijk bij 
zich dragen. Alle kandidaten moeten worden gescand, tenzij de kandidaat een medisch implantaat 

http://www.iblce.org/
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heeft zoals een insulinepomp of een pacemaker en dat met een doktersattest aan kan tonen. U zult ook 
moeten laten zien dat uw zakken leeg zijn. Kandidaten die een arm of been in het gips hebben kunnen 
worden gecontroleerd, evenals kandidaten met tatoeages. Dit zijn normale beveiligingsprocedures 
voor de examencentra en wij vragen u om uw begrip hiervoor.  
 
NB: De kandidaten worden op het moment van aankomst bij het examencentrum verzocht in te 
stemmen met de huisregels van het examencentrum. Als een kandidaat zich niet aan deze regels houdt, 
kan hij of zij worden gevraagd het examen te verlaten, waarbij het examengeld verbeurd en de uitslag 
van het examen ongeldig wordt verklaard, en/of een civiele vordering of strafrechtelijke klacht wordt 
ingesteld. 

 
Waarom zulke zware veiligheidsmaatregelen? 

De IBCLC is een professionele certificering. Beveiliging is belangrijk voor de integriteit van de 
certificering. Het werk van IBCLC’s heeft effect op de gezondheid van baby’s en ouders, en daarom is 
het bewijs over welke kennis zij beschikken van groot belang. Bovendien wordt er veel 
deskundigheid, tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van de examenvragen en -opgaven. 
Certificeringsexperts schatten dat een examenopgave gemiddeld zo’n 1000 tot 2000 USD kost. 
Beveiliging is belangrijk voor de gezondheid en de veiligheid van het publiek en voor de gezondheid 
van het certificeringsorgaan dat de examenopgaven ontwikkelt.   

Mag ik mijn reservering omboeken naar een ander CBT-centrum? 

Een omboeking is mogelijk tot aan een door de IBLCE vastgestelde datum, mits er plaatsen 
beschikbaar zijn. Kandidaten mogen een examenreserving kosteloos omboeken of annuleren tot 30 
dagen voor de reservingsdatum. Bij omboeking 5-29 dagen voor de reserveringsdatum zijn kandidaten 
een rechtstreeks aan de aanbieder van het examen te voldoen bedrag van 50 USD voor de omboeking 
verschuldigd. Binnen vijf dagen voor de reservering is omboeking of annulering niet toegestaan. Als 
de kandidaten op de gereserveerde datum niet op komen dagen, wordt het examengeld 
verbeurdverklaard. 

Hoe laat moet ik bij het CBT-centrum zijn? 

Kandidaten moeten hun aankomst bij het examencentrum ruim plannen. Kandidaten dienen 30 
minuten voor de aanvang van het examen bij het examencentrum aanwezig te zijn. Op die manier 
hebben kandidaten voldoende tijd om de nodige intekenprocedures te doorlopen. Kandidaten die meer 
dan 30 minuten te laat voor hun examen aankomen, wordt de toegang geweigerd. Hun examengeld 
wordt dan verbeurdverklaard. 

 
Mag ik water of een snack meenemen naar het examencentrum? 

U mag een fles water en/of een kleine snack naar het CBT-centrum meenemen, maar u moet het water 
en de snack in uw kluisje achterlaten, samen met uw portemonnee, rugzak, mobiele telefoon en andere 

http://www.iblce.org/


 
Copyright © 2019-2020, International Board of Lactation Consultant Examiners. Alle rechten voorbehouden. 

Veelgestelde vragen 
Bijgewerkt: november 2019 

www.iblce.org 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                      8                               

persoonlijke bezittingen. U kunt de toezichthouder van het examencentrum vragen waar u mag eten en 
drinken. Vloeistoffen kunnen schade aanrichten aan toetsenborden en ander computermateriaal, en 
daarom mag u op uw examenplaats geen vloeistoffen bij u hebben. 
 
Mag ik een pauze nemen om naar het toilet te gaan? 

Ja, u mag een pauze nemen om naar het toilet te gaan. U krijgt geen extra examentijd om de gebruikte 
tijd te compenseren. U kunt ook gebruik maken van de pauze van vijf minuten tussen deel 1 en deel 2 
van het examen. Als u terugkomt van het toilet, dient u de check-in procedure opnieuw te doorlopen 
voordat de examenorganisatie u weer tot de examenruimte toelaat. 

 
Hoe veel tijd krijg ik om het examen af te leggen? 

De normale duur van het IBCLC-examen bedraagt vier uur. Extra tijd kan worden gegeven aan 
degenen voor wie op hun verzoek redelijke aanpassingen zijn gemaakt. Deelnemers aan het examen 
voor wie het examen niet in hun moedertaal wordt gegeven krijgen dertig (30) minuten extra. 

 
Mag ik mijn mobiele telefoon gebruiken als ik gedurende het examen een pauze neem? 

Het is niet toegestaan om uw mobiele telefoon of andere elektronische apparaten te gebruiken 
gedurende het examen en pauzes die u tijdens het examen neemt. Kandidaten waarvan wordt 
vastgesteld dat zij een dergelijk apparaat gedurende het examen of pauzes bij zich hebben of 
gebruiken wordt gevraagd het examen te verlaten en hun examen zal niet worden beoordeeld. 
Kandidaten die hun mobiele telefoon of andere elektronische apparaten naar het examencentrum 
meebrengen, moeten deze uitzetten (het alleen uitschakelen van het geluid is niet voldoende) en ze 
achterlaten in de kluis die ze van de beheerder van het testcentrum of van de IBLCE-
examencommissie hebben gekregen. [NB: Noch de beheerder van het testcentrum noch de IBLCE-
examencommissie noch de IBLCE is verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van de 
kandidaten.] 
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