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Toelichting op de Permanente 
Educatie (PE) zelfevaluatie

1

 

 

De Permanente Educatie (PE) zelfevaluatie is een nieuwe methode voor 
hercertificering, welke met ingang van 2022 beschikbaar is voor IBCLC's. 
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• Background Information about the CE Self-Assessment

• What is the CE Self-Assessment?

• When can I take the CE Self-Assessment?

• Resources

• Hercertificeringsvereisten in 2022 en daarna

In deze presentatie behandelen we:

• Achtergrondinformatie betreffende de PE-zelfevaluatie

• Wat is de PE-zelfevaluatie?

• Hoe moet u uw Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan interpreteren?

• Wanneer kan ik de PE-zelfevaluatie afleggen?

• Hulpbronnen
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Hercertificeringsvereisten
in 2022 en daarna
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Het doel van de IBCLC hercertificering is 
het bevorderen van voortdurende competentie 

door middel van professionele 
ontwikkeling en een leven lang leren.

Om hun certificering te behouden zijn 
IBCLC’s verplicht zich elke vijf jaar te 

hercertificeren.
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Alle hercertificerende IBCLC's moeten bij 
elke vijfjarige hercertificeringscyclus aan 

drie vereisten voldoen:

Vereiste 1: Reanimatie-opleiding

Vereiste 2: 250 praktijkuren lactatiekundig advies

Vereiste 3: Het selecteren en voltooien van één Hercertificeringsmethode
Vanaf 2022 behoeven IBCLC’s die zich moeten zich niet langer om de tien jaar door middel van examens te 

hercertificeren. Er bestaan nu twee hercertificeringsopties...
Optie 1: Hercertificering door een examen Optie 2: Hercertificering met CERP-studiepunten door 

middel van PE-Zelfevaluatie
5

 

 

Te beginnen met kandidaten in 2022 hebben IBCLC’s de mogelijkheid zich te 
hercertificeren met een examen of met CERP-studiepunten en de zelfevaluatie. 
 
Zowel bij hercertificeren met een examen als met CERP-studiepunten en de PE-
zelfevaluatie moeten IBCLC’s voldoen aan twee andere hercertificeringsvereisten. 
1. Een reanimatie basisopleiding, en 2. 250 uur klinische praktijk 
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Optie 1: Hercertificering door een examen

Volledige reanimatie
opleiding

Voltooien van 250 
uur klinische praktijk

Het IBCLC-examen 
aanvragen

Het IBCLC-examen 
afleggen
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Om te hercertificeren door middel van examen moeten IBCLC's: 
 
• een reanimatie basisopleiding hebben voltooid;  
 
• 250 uur klinische praktijk hebben voltooid. 
 
• Wanneer aan alle vereisten is voldaan, is aanmelden en afleggen van het 

examen mogelijk. 
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Optie 2: Hercertificering met CERP-studiepunten door middel van 
Zelfevaluatie voor Permanente Educatie (PE-Zelfevaluatie)

Voer de 
PE-Zelfevaluatie uit

Haal de vereiste
CERP-studiepunten

Voltooi de volledige
Reanimatieopleiding

Voltooi 250 uur 
klinische praktijk

Hercertificeren door 
middel van CERP 

studiepunten
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Om te hercertificeren met CERP-studiepunten en de zelfevaluatie moeten de 
IBCLC’s: 
 
• de PE-zelfevaluatie hebben voltooid en de vereiste CERP-studiepunten hebben 

behaald; 
 
• een reanimatie basisopleiding hebben voltooid;  
 
• 250 uur klinische praktijk hebben voltooid. 
 
• Wanneer aan alle vereisten is voldaan, moeten de IBCLC’s de aanvraag voor 

hercertificering door middel van CERP-studiepunten invullen. 
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Achtergrondinformatie 
over de

PE-zelfevaluatie
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Proeftest

Overgangsplan

Item ontwikkeling door 
materiedeskundigen
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Zoals in de Briefing van juni 2019 is aangekondigd, zal vanaf de hercertificering in 
2022 het IBCLC-examen een OPTIE voor hercertificering blijven, maar niet langer 
een VEREISTE zijn. Een zelfevaluatie met een vereist gerichte voortgezette 
permanente educatie is in plaats van het examen een optie is bij elke 5-jaarlijkse 
periode van hercertificering.  
 
Materiedeskundige IBCLC’s in de gehele wereld hebben vragen ontwikkeld. 
Proeftesters werden geselecteerd en in mei en juni 2021 werd een test 
uitgevoerd. De PE-zelfevaluatie werd in oktober 2021 gestart en is in alle 17 IBLCE 
talen beschikbaar. 
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De “gemengde aanpak”: 
voorgeschreven versus 

vastgestelde permanente 
educatie

10

 

 

De PE-zelfevaluatie gebruikt een “gemengde aanpak” voor permanente educatie. 
Dit betekent dat een percentage van de vereiste CERP-studiepunten gebaseerd is 
op de resultaten van de PE-zelfevaluatie en dat de overige CERP-studiepunten 
worden bepaald door de IBCLC op basis van het eigen carrièrepad, de 
praktijkomgeving of de interessegebieden van de IBCLC zelf. 
 
Zo is er evenwicht tussen het behoud van competentie en een voortgaande 
ontwikkeling om aan blijven sluiten op professionele normen ten aanzien van de 
onderwerpen die worden beschreven in het Gedetailleerd overzicht van 
onderwerpen. 
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Wat is de
PE-zelfevaluatie?
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De PE-zelfevaluatie is een gratis, via de 
computer uitgevoerde op afstand 

beoordeling op afstand met 70 
meerkeuzevragen, die dient voor het 

opstellen van een Persoonlijk 
professioneel ontwikkelingsplan.
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• De PE-zelfevaluatie is een gratis, computergebaseerde beoordeling op afstand.  
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Voer de PE-zelfevaluatie uit en
leer uw sterke en zwakke punten kennen

Ontvang het Persoonlijk 
professioneel ontwikkelingsplan

Voltooi de vereiste 
CERP-studiepunten

13

 

 

• De PE-zelfevaluatie stimuleert zelfreflectie doordat de kandidaat de eigen sterke 
en zwakke punten op het spoor komt en de permanente educatie daarop kan 
afstemmen. 
 

• Met de PE-zelfevaluatie worden op basis van het huidige Gedetailleerd overzicht 
van onderwerpen de competenties van de IBCLC vastgesteld.  

 
• Met gebruik van het Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan (Resultaten) 

dat door de PE-zelfevaluatie gegenereerd wordt, moeten IBCLC’s dan 75 CERP-
studiepunten behalen. 

 
• Permanente educatie helpt IBCLC's om de uitgebreide kennis en vaardigheden 

te tonen die nodig zijn om de praktijk als IBCLC uit te oefenen. 
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• 120 minuten (2 uur) tijdsblok
• In eigen tempo
• Een maal in een hercertificeringscyclus van vijf jaar

Belangrijk te onthouden
bij het afleggen van de PE-zelfevaluatie: 

14
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Hoe uw Persoonlijk 
professioneel ontwikkelingsplan 

te interpreteren
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Hercertificerende IBCLC’s ontvangen 
onmiddellijk feedback na het afleggen 

van de PE-zelfevaluatie

16

 

 

Na het afleggen van de PE-zelfevaluatie ontvangt u onmiddellijke feedback in de 
vorm van een Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan (uw resultaten).  
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Het Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan

17

 

 

• Uw plan toont het Gedetailleerd overzicht van onderwerpen van de IBCLC en 
uw score in elk onderwerpgebied. 

• Met een score van 75% bent u voldoende bekwaam.   
• U bent vereist om CERP-studiepunten te behalen in elk onderwerpgebied 

waar u minder dan 75% hebt behaald. 
• Raadpleeg het Gedetailleerd overzicht van onderwerpen om ervoor te zorgen 

dat de cursusbeschrijving aansluit op het vereiste gebied van permanente 
educatie. 
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IBCLC’s moeten CERP-studiepunten behalen die op hun 
Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan zijn gebaseerd

2022 is het begin van de overgangsperiode
IBCLCs die opnieuw 
moeten certificeren 
in...

Het totaal van 75 vereiste CERP-credits op 
basis van de resultaten van hun PE-
zelfbeoordeling

2022 7 CERPs (10% van het total CERPs)

2023 20 CERPs (30% van het total CERPs)

2024 en na 34 CERPs (50% van het total CERPs)
18

 

 

• De IBLCE ontwikkelde een plan voor de overgang naar de nieuwe PE-
zelfevaluatie dat begon met de kandidaten in 2022. 

 
• Kandidaten die ervoor kiezen zich in 2022 te hercertificeren met CERP-

studiepunten, moeten 7 CERP-studiepunten behalen in de onderwerpgebieden 
die in hun Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan (PPOP) zijn vastgesteld. 

 
• Indien de IBCLC’er reeds CERP-studiepunten heeft behaald in de 

onderwerpgebieden die in zijn/haar PPOP zijn vastgesteld, dan kunnen deze 
CERP-studiepunten worden toegepast voor de 7 vereiste CERP-studiepunten. 

 
• De volgende drie voorbeelden zijn alleen van toepassing op kandidaten die zich 

hercertificeren in 2022 en op basis van de PE-zelfevaluatie 7 CERP-studiepunten 
moeten behalen. 

 
• Meer specifieke voorbeelden zullen later door de IBLCE worden verstrekt. 

Raadpleeg voor meer bijzonderheden de IBLCE-website. 
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Voorbeeld 1: De IBCLC die zich in 2022 hercertificeert met een score minder 
dan 75% in één onderwerpgebied
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• U moet CERP-studiepunten behalen in onderwerpgebieden waar u minder dan 
75% hebt behaald 

 
• Wanneer u een cursus selecteert in een van uw vereiste PE-

onderwerpgebieden, raadpleeg dan het Gedetailleerd overzicht van 
onderwerpen om ervoor te zorgen dat de cursusbeschrijving aansluit op het 
vereiste gebied van het Gedetailleerd overzicht van onderwerpen. 
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Voorbeeld 2: De IBCLC die zich in 2022 hercertificeert met een score minder 
dan 75% in drie onderwerpgebieden

Voorbeeld
#1

Voorbeeld
#2

Voorbeeld 
#3

1 2 6

3 4 1

3 1 0

= 7
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• U moet minstens één CERP-studiepunt te behalen in elk van uw vereiste 
onderwerpgebieden. 

 
• U kunt met elke combinatie 7 CERP-studiepunten behalen, met een minimum 

van 1 CERP-studiepunt in elk vereist onderwerpgebied. 
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Voorbeeld 3: De IBCLC die zich in 2022 hercertificeert met een score van meer 
dan 75% in alle onderwerpgebieden

21

 

 

• Als u een score van meer dan 75% in alle onderwerpgebieden hebt, dan kunt u 
momenteel zelf kiezen in welk onderwerpgebied u uw 7 CERP-studiepunten wilt 
behalen. 
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Wanneer kan een kandidaat de 
PE-zelfevaluatie afleggen? 

22

 

 

• Als u kandidaat bent voor hercertificering in 2022, zou u al een e-mail met 
instructies hebben moeten ontvangen. U kunt de PE-zelfevaluatie op elk 
gewenst moment tijdens de 5-jarige hercertificeringscyclus afleggen voordat u 
de hercertificeringsaanvraag voltooit. 
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IBCLC’s die zich in 2022 
hercertificeren hebben nu toegang tot 

de PE-zelfevaluatie

23

 

 

Sinds 1 december 2021 hebben alle kandidaten die zich in 2022 moeten 
hercertificeren in alle talen toegang tot het PE-zelfevaluatie dashboard.   
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Toekomstige toegang tot de PE-zelfevaluatie

• Kandidaten die zich in de jaren 2023–2026 moeten hercertificeren, 
krijgen toegang in 2022

• Meer informatie zal in de komende maanden worden verstrekt

24

 

 

• Op 10 december 2021 werd een nieuw gedetailleerd overzicht van 
onderwerpen aangekondigd, dat van toepassing zal zijn voor kandidaten die 
zich moeten hercertificeren in 2023 en daarna. Gezien deze wijzigingen kunnen 
enkele aanpassingen worden aangebracht aan de PE-zelfevaluatie om aan te 
sluiten op de wijzigingen in het gedetailleerd overzicht van onderwerpen. 

 
• Kandidaten die zich in 2023 moeten hercertificeren, zullen naar verwachting in 

2022 toegang krijgen tot de geactualiseerde PE-zelfevaluatie.  
  
• Het ligt in de verwachting, dat kandidaten die zich tussen 2024 en 2026 

hercertificeren, tegen het einde van 2022 toegang krijgen tot de PE-
zelfevaluatie. 
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Hulpbronnen

25

 

 

 

  



Page 26 of 28 
 

IBLCE® | Updated in July 2022 

 

www.iblce.org

Kom op onze website meer te weten
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Raadpleeg voor meer informatie in uw gewenste taal de hercertificeringspagina 
op de IBLCE-website. 
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IBLCE in 
Amerika en 
Israël
iblce@iblce.org

IBLCE in 
Europa, het 
Midden-Oosten 
en Noord-Afrika
eume@iblce.org

IBLCE in Azië-
Pacific en Afrika
apa@iblce.org

www.iblce.org/contact-2

Vragen? Neem contact met ons op!
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Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw regionale vestiging. 
 
Voor de regio Europa en het Midden-Oosten: eume@iblce.org 
 
Voor de regio Noord- en Zuid-Amerika en Israël: iblce@iblce.org 
 
Voor de regio Azië en Pacific: apa@iblce.org 
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Hartelijk dank voor uw 
belangstelling voor de 

PE-zelfevaluatie!

Productie: IBLCE® 2022 28

 

 

 

 


