Komende belangrijke data (2021)
April / mei 2021 Examen: e-mails over
examenautorisatie verzonden

IBLCE begint in maart met het verzenden van
autorisatie-e-mails. Lees hier meer.

April / mei 2021 Onderzoek: annulering /
intrekking voor een gedeeltelijke
terugbetaling

Dien een verzoek in bij IBLCE vóór 12 april
2021. Lees hier meer over uw financiële
opties in 2021.

Datum: 12 april 2021
April / mei 2021 Examen: Deadline voor
het plannen van je examenafspraak

De beschikbaarheid van een afspraak is niet
gegarandeerd na 16 april 2021.

April / mei 2021 Examen: Deadline voor
het indienen van
naamswijzigingsverzoeken

Uw geregistreerde naam moet overeenkomen
met de identiteitsbewijzen die u op de
examendag presenteert. Dien vóór 16 april
2021 wijzigingen in op de IBLCE-locatie die
u van dienst is.

April / mei 2021 Examen: een
examenafspraak zonder boete verplaatsen
of annuleren tot 30 dagen voor uw
geplande afspraak.

Binnen 5-29 dagen na de geplande afspraak
moeten kandidaten rechtstreeks aan
Prometric een herschikkingsvergoeding van
USD $ 50 betalen.

April / mei 2021 Examen: Vraag uitstel aan 6 juni 2021
voor één van de volgende twee examens
Lees hier meer over uw uitstelmogelijkheden
met gedocumenteerde buitengewone
omstandigheden.
April / Mei 2021 : Examen
Alleen aangeboden in het Engels en via de
computer afgenomen in testcentra in degehele
Startdatum: 27 april 2021
wereld
Einddatum: 6 mei 2021
2021 deadline voor aanmelding voor
hercertificering via herkenningspunten
voor voortgezet onderwijs (CERP)
Startdatum: 19 april 2021
Einddatum: 30 september 2021

Deadline voor aanmelding: 30 september
2021

September 2021: Deadline aanmelding
voor het examen

Deadline voor aanmelding: 28 mei 2021

Startdatum: 19 april 2021
Einddatum: 28 mei 2021
September 2021 Examen: annulering /
intrekking voor een gedeeltelijke restitutie

Dien een verzoek in bij IBLCE vóór 1
september 2021. Lees hier meer over uw
financiële opties in 2021.

Datum: 1 september 2021
September 2021: Examen
Startdatum: 8 september 2021
Einddatum: 24 september 2021

Afgenomen in alle momenteel aangeboden
examentalen, inclusief Engels, beide op
geautomatiseerde basis.

September 2021 Examen: Vraag uitstel aan Lees hier meer over uw financiële opties in
voor één van de volgende twee examens
2021.
Datum: 24 oktober 2021

