Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u nieuwe kennis opdoen van best practices op het
gebied van ICT- of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres!

Certified Information Systems Auditor (CISA)
CISA staat voor Certified Information Systems Auditor. De 4-daagse Nederlandstalige CISA training
leidt op voor het wereldwijd erkende CISA certificaat van ISACA. Het CISA certificaat geeft u
internationale erkenning als IT-Auditor. De CISA titel geeft wereldwijd aan dat u beschikt over de
competenties om op een professionele manier opdrachten uit te voeren op het gebied van
informatiebeveiliging en auditing van informatiesystemen.
Binnen de CISA certificering worden de volgende vijf domeinen onderkend, die aansluiten bij de vijf
onderdelen van het CISA examen:
–
–
–
–
–

Process of Auditing Information Systems
Governance and Management of IT
Information Systems Acquisition, Development and Implementation
Information Systems Operations, Maintenance and Support
Protection of Information Assets

Tijdens de training die opleidt tot Certified Information Systems Auditor worden de domeinen zoals
hierboven genoemd behandeld. Tijdens de training wordt ook geoefend met examenvragen.
Uw profiel
De CISA training is bedoeld voor iedereen met een security of audit achtergrond en enige ervaring op
dit gebied. De training is met name bestemd voor IT-auditors, ICT-managers, Security Managers en
consultants.
Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training komen genoemde domeinen aan bod. De trainer zal
enerzijds aandacht besteden aan de praktijk en anderzijds per domein aan examenvoorbereiding
doen. Elk domein wordt afgesloten met een aantal oefenvragen.
Trainingsduur en kosten
De training Certified Information Systems Auditor duurt 4 dagen. De kosten voor de training bedragen
€ 2400,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examengeld en BTW.
CISA examen
Het CISA examen, dat in de Engelse taal worden afgenomen, wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar
en in het najaar, afgenomen. Het CISA examen is een multiple choice examen waarbij u in 4 uur 200
vragen dient te beantwoorden. De kosten voor het CISA examen worden door ISACA vastgesteld. U
dient zelf in te schrijven voor het CISA examen. Inschrijfformulieren voor het examen kunt u
downloaden via www.isaca.org.

CISA hercertificering/PE-punten
De CISA titel is 3 jaar geldig. Om uw CISA titel te behouden dient u jaarlijks een minimum 120 CPE
punten (in drie jaar) te behalen.
Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open
inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht,
Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie
worden verzorgd.

