IBLCE Aanbieders van online opleidingsprogramma’s om CERPs
te behalen
Omdat velen momenteel niet kunnen deelnemen aan het persoonlijk opleidingsaanbod, voorziet
de IBLCE informatie over het online lactatie-opleidingsaanbod zodat IBCLC’s en andere
belanghebbenden aan de opleidingsvereisten kunnen voldoen. De IBLCE stelt een overzicht ter
beschikking van aanbieders van lange- en korte termijn CERP programma’s aan dewelke de
IBLCE CERPs heeft toegekend. Dit overzicht zal geüpdatet worden zodra de opleidingen
beschikbaar zijn.
Houd er rekening mee dat de IBLCE geen bepaalde cursussen vereist, aanbeveelt of onderschrijft
*. De verstrekte lijst houdt geen goedkeuring in van de inhoud van de cursus. Als je aanvullende
informatie zoals uren, kosten, van het programma of andere details, nodig hebt, neem dan
rechtstreeks contact op met de aanbieder van het programma. De IBLCE is niet verantwoordelijk
voor de voorwaarden en de zakelijke relatie tussen de cursist en de onderwijsaanbieder.
Wij raden u aan de opleidingsvereisten voor de IBCLC-certificering zorgvuldig te lezen. U vindt
deze in de secties IBCLC Certificering en Hercertificering van deze website. Als u zich aanmeldt
voor het IBCLC examen als initiële kandidaat en besluit om een van de vermelde programma’s
te voltooien, houd er dan rekening mee dat enkel de uren die zijn toegekend aan L-CERPs
meetellen voor de 90 uur lactatiespecifieke opleiding.
*Houd er rekening mee dat het gebruik van de vermelde aanbieders geen garantie biedt voor het
slagen voor het IBLCE examen, noch voor certificering of enig ander specifiek resultaat. Dit zijn
niet de enige of voorkeurs-mogelijkheden om CERPs te bekomen. Gebruikers van de hier
vermelde programma’s krijgen geen voordeel. Gebruikers moeten zelf een uitgebreid studieplan
uitwerken op basis van de vastgelegde criteria en gedetailleerde inhoudsoverzicht en zijn
volledig zelf verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding, studie, professionele diensten,
examen en het voldoen aan de vereisten voor certificering. IBLCE, haar vertegenwoordigers,
directeuren, werknemers, vrijwilligers en afgevaardigden zijn niet aansprakelijk voor enig
verlies, schade, claims met betrekking tot certificering, opleidingsprogramma’s of materialen.
Alle verplichtingen worden volledig verwezen naar de wettelijke bepalingen.
Weet dat de IBLCE voorafgaand aan de toestemming van de IBLCE om de
opleidingsmogelijkheden in de onderstaande link te vermelden, specifiek aan elk van de
vermelde vormingsprogramma’s heeft gevraagd of zij en/of ELK van de sprekers bij deze
evenementen enig verband of relatie, persoonlijk, betaald of vrijwillig, met entiteiten die niet
voldoen aan de WHO-code. Elk van de vermelde aanbieders gaf aan dat dergelijke relaties niet
aanwezig waren.
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