Info over de IBLCE
Als lacta4ekundige wordt je geachte iedere 5 jaar te recer4ﬁceren. Na 5 jaar kun je dat
doen door het behalen van CERPs (con4nuing educa4on recogni4on points) je kunt er
ook voor kiezen het examen opnieuw af te leggen. Na 10 jaar ben je verplicht het
examen opnieuw af te leggen.
Als je aan de beurt bent om te recer4ﬁceren krijg je daarover bericht van de IBLCE. Dat
gaat nu nog per reguliere post. Dat betekent dat je adresgegevens bij de IBLCE bekent
moeten zijn. Geef dus veranderingen in je adresgegevens meteen door. Stuur een mail
naar info@iblce-europe.org.
Omdat de IBLCE steeds meer per mail gaat communiceren is het ook erg belangrijk dat zij
over je juiste mailadres beschikken. Omdat werk gerelateerde mail makkelijker kan
veranderen dan je privé mailadres, en je bovendien als privé persoon IBCLC bent, is het
doorgeven van je privé mailadres het beste. Stuur een mail naar info@iblce-europe.org.
Voor alle vragen die je hebt kun je ook terecht bij info@iblce-europe.org Op de website
van de IBLCE staat een contacTormulier dat je ook kunt gebruiken.
Aanmelden voor recer4ﬁceren met CERPs of het examen kan alleen nog maar via de
website van de IBLCE. De IBLCE stuurt iedereen die aan de beurt is een brief met
inloggegevens. Bewaar die goed, je zult die gegevens nog vaak nodig hebben. Vanaf dat
moment heb je een eigen account op de IBLCE website. Lukt het inloggen niet, dan kun
je via info@iblce-europe.org nieuwe inloggegevens aanvragen.
Betalingen aan de IBLCE kunnen alleen nog maar gedaan worden via de website en je
eigen account daarop. De betalingen gaan alleen nog met een creditcard. Heb je die niet,
dan kan je er een aanvragen, of iemand vragen of je via de creditcard van die persoon
mag betalen. Er zijn ook credit-kaart kaarten verkrijgbaar bij Primera, Bruna etc.
Omdat de CERPs nu online ingevuld moeten worden ontslaat dat je niet van de plicht alle
bewijzen te bewaren. De IBLCE controleert steekproefsgewijs en je kunt dus het verzoek
krijgen al je bewijzen toch per post op te sturen.
Het examen wordt vanaf dit kalenderjaar twee keer per jaar afgenomen. Het eerste
examen vindt plaats in april en kan alleen in de Engelse taal gedaan worden. De
Nederlandse versie wordt alleen in oktober aangeboden, net als alle andere talen, dus
ook weer in het Engels. Er zijn dus geen examens meer in de zomervakan4e.
Is je account op de IBLCE website geac4veerd dan kun je in principe zelf gegevens
wijzigen. Hoe je het ook doet, vergeet niet dat de IBLCE je steeds moet kunnen bereiken.

