Er rijzen heel wat vragen over het boeken van een examenplaats voor het IBLCE examen van
september 2020- hierbij wat extra informatie
Owv de coronamaatregelen is de capaciteit van de testcentra van Prometric sterk verminderd.
Voorlopig zijn er nog maar een beperkt aantal examenplaatsen vrijgegeven en mogelijks komen er
binnenkort nog bij. Als je nu dus je examenplaats wil boeken en je krijgt enkel voorstellen in het
buitenland, dan verwacht IBLCE NIET dat je naar het buitenland gaat voor het examen. IBLCE vraagt
om geregeld te kijken of er nog extra plaatsen in je eigen land vrijgegeven worden. Dit kan tot 3
september. Indien je tegen dan geen plaats in je eigen land kan boeken, zal je examen uitgesteld
worden tot 2021. In dat geval mail je op 3 september naar het Europees kantoor op
eume@iblce.org. Het staat je uiteraard vrij om je examen toch in het buitenland af te leggen indien
je dat wenst.
Volg de laatste updates op het IBLCE COVID-19 Resource Centre
Voor alle individuele vragen kan men contact opnemen met het Europees regionaal kantoor via
eume@iblce.org

Hieronder vind je een antwoord op veel gestelde vragen:
ALGEMEEN
Indien een examenkandidaat geen beschikbare examenplaats kan vinden in het eigen land, zal er
dan een terugbetaling mogelijk zijn van het inschrijvingsgeld of wordt het sowieso verschoven naar
het volgende jaar? Momenteel is de deadline om terugbetaling te vragen 22 augustus, doch er
wordt door IBLCE gevraagd te blijven zoeken naar een plaats tot 3 september.
IBLCE heeft hier momenteel nog geen antwoord op. Men is nog volop in overleg met de
internationale collega’s om de deadline van 22 augustus voor het vragen van een terugbetaling uit te
stellen tot een latere datum.

Voor sommige examenkandidaten die voor het eerst certificeren is de IBLCE certificering
noodzakelijk om een praktijk te kunnen starten.
Het spijt IBLCE heel erg dat dit een onverwacht gevolg is van het uitstel tot het volgend jaar. Doch is
er nog hoop dat er nog examenplaatsen beschikbaar worden gesteld in de periode tot 3 september.
IBLCE hoopt samen met ons dat er nog meer examenplaatsen zullen beschikbaar komen in België en
Nederland.

Wat indien een examenkandidaat reeds een examenplaats gereserveerd had in een ander land en
deze toch nog wil verplaatsen naar een plaats in eigen land?
Hierbij verwijzen we naar de instructies over het herplannen van een afspraak, gegeven in de
toelatingse-mail.
Hieronder nogmaals de relevante informatie uit deze email. Voor de volledige tekst wordt verwezen
naar de email die de kandidaat kreeg van IBLCE. Elke examenkandidaat heeft een toelatingse-mail
ontvangen om hun examen afspraak te maken.
Een andere datum: Kandidaten kunnen tot 30 dagen vóór de geplande afspraak een examen zonder
boete wijzigen of annuleren. Binnen 5-29 dagen vóór de geplande afspraak, moet de kandidaat een

wijzigingsboete van USD 50 rechtstreeks aan het testbureau betalen. Binnen 5 dagen vóór een
geplande afspraak is het wijzigen of annuleren niet toegestaan. Indien de kandidaat niet voor de
geplande examenafspraak verschijnt, wordt het examengeld verbeurdverklaard. Alleen onder
buitengewone omstandigheden mogen examenkandidaten een nieuwe datum plannen. De IBLCE
MOET hiervan op de hoogte worden gesteld. Houd er ook rekening mee dat uw toestemming alleen
voor het examen van september 2020 is en dat dit niet kan worden overgedragen naar een ander
examen, tenzij u uitstel voor buitengewone omstandigheden is verleend.
Kunnen examenkandidaten die hercertificeren per uitzondering hercertificeren dmv CERPs?
IBLCE begrijpt de frustratie die er leeft, doch het is niet mogelijk om te hercertificeren dmv CERPs.

SPECIFIEK VOOR EXAMENKANDIDATEN DIE HERCERTIFICEREN
Wat met IBCLC’s die hercertificeren dmv examen indien ze niet kunnen deelnemen aan het
examen van september omwille van het gebrek aan examenplaatsen? Wordt hun certificering
verlengd tot de volgende examendatum?
IBCLC vraagt de kandidaten om de beschikbaarheid van plaatsen te blijven checken tot 3 september
2020. Indien er tegen dan geen haalbare examenplaats beschikbaar is in hun land, kunnen ze een
verlenging van hun certificering aanvragen van 1 jaar. Hiervoor moet de IBCLC een persoonlijk
schrijven richten per email aan eume@iblce.org. Dit mag in het Nederlands geschreven worden, de
kandidaat krijgt een antwoord in het Engels. De IBCLC moet hierbij ook een bewijs kunnen geven van
15 CERPs behaald in de laatste 12 maanden. Op die manier kan de IBCLC het examen een jaar
opschuiven en de certificering als IBCLC met een jaar verlengen.
Kunnen examenkandidaten die hercertificeren eventueel per uitzondering hercertificeren dmv
CERPs?
IBLCE begrijpt de frustratie die er leeft, doch het is niet mogelijk om te hercertificeren dmv CERPs.
Vriendelijke groeten,

Lies Versavel
IBLCE coördinator Belgium

