
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
  
SCA Opleidingen 
Henck A.E. Arronstraat 134 | Paramaribo 
Tussen 08:00 - 12:00 uur. 
 
Telefoon:  425 766  
e-mail:       info@surinamecollegeofaccountancy.com  

ISACA’s beroepsopleiding tot  
Certified Information Systems Auditor 

(CISA) 
 

       2020 - 2021 

 

 

 

Het CISA Curriculum                                                             
Het  CISA examenprogramma bestaat uit de     
volgende vijf domeinen: 

1. The Process of Auditing Information Systems 
2. Governance and Management of IT 
3. Information Systems Acquisition, Development 

and Implementation 
4. Information Systems Operations, Maintenance 

and Support 
5. Protection of Information Systems 
 

Studiebelasting en studiekosten                                     
Het programma wordt modulair aangeboden als 
deeltijdopleiding en kent een doorlooptijd van 10 
maanden.  

Een dagdeel duurt 2,5 klokuren van 18:00 - 20:30 uur. 
De studiekosten zijn in het overzicht  aangegeven. 
Bezoek voor meer informatie over IS auditing ISACA's 
website:www.isaca.org. 

Examen  
De kosten voor het examen bedragen ongeveer  
USD 575 voor leden van ISACA. Studenten kunnen 
kosteloos lid worden van ISACA. 
 
Het examen wordt afgenomen bij:  
All Network Technologies Suriname N.V. | ANTS N.V. 
 
Belemstraat 2 | Paramaribo 
Heer Vicel - Desperce 
441-447 | 722-0196 
sales@antsnv.com | vdesperce@antsnv.com  
http://www.antsnv.com  



Een jaar durende praktijkgerichte beroepsopleiding tot 
gecertificeerde IS auditor op post-bachelor niveau. 
 
Op 1 augustus 2011 is Suriname College of  Accountancy 
van start gegaan met de wereldwijd   erkende opleiding 
tot Certified Information Systems Auditor.  
 
Deze beroepsopleiding voor IS auditors wordt in   
Suriname aangeboden als  deeltijdopleiding en is volledig 
gebaseerd op het curriculum van ISACA. 
 

Wat is ISACA 

ISACA is opgericht in 1967, als beroepsorganisatie voor IS 
auditors, en heeft als doel de uitoefening van IT 
governance,  IT auditing, informatiebeveiliging en 
risicomanagement van automatisering op een hoger plan 
te brengen door het professionaliseren van de leden van 
de beroepsorganisatie.  
 
Dat gebeurt onder meer door het faciliteren van     
onderzoek op de vakgebieden en het inrichten van een 
Register van professionals die voldoen aan de eisen om 
ingeschreven te kunnen worden. Het instituut heeft meer 
dan 95.000 leden in 160 landen (www.isaca.org ). 
 

Wat doet een IS auditor 
IT-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt met het 
beoordelen van de automatisering van de organisatie en 
de organisatie van de automatisering. IT-auditing is een 
specialisme binnen het auditing-vakgebied. Het 
specialisme wordt meer en meer gevraagd bij de 
uitvoering van accountantscontroles.  
 

 

Examinering 

Alle vijf domeinen worden in één examen afgenomen 
in Suriname via All Network Technologies Suriname 
N.V. | ANTS N.V. 
 
Naast het succesvol behalen van het theoretisch 
examen, dient de kandidaat te voldoen aan de 
volgende voorwaarden voor het verkrijgen van de 
beroepstitel CISA: 
1. bewezen relevante werkervaring in  IT auditing, 

control en IT beveiliging; 
2. naleving van de ISACA’s Code of Professional 

Ethics; 
3. naleving van de verplichting van permanente 

educatie.  
 
Naast het succesvol behalen van het theoretisch 
examen, dient de kandidaat te voldoen aan de 
volgende voorwaarden voor het verkrijgen van de 
beroepstitel CISA:  
 
1. bewezen relevante werkervaring in IT auditing, 
control en IT beveiliging dit moet minimaal 5 jaar zijn;  
 
2. naleving van de ISACA’s  Code of Professional 
Ethics;  
 
3. naleving van de Information System Auditing 
Standards; 
 
4. naleving van de verplichting van permanente 
educatie (CPE Punten*).  
  
Hercertificering CISA / Continuing Professional 
Education Credits oftewel CPE Punten. 
 
De CISA titel is een titel voor 3 jaar. Om uw CISA titel 
te behouden dient u jaarlijks een minimum aantal CPE 
punten (120 in drie jaar) te behalen.  
 

De laatste decennia heeft IT-auditing zich verbreed tot 
het leggen van de relatie met bedrijfsprocessen en ICT.                                                                 
Aanleiding voor het ontstaan van het vakgebied is de 
toenemende automatiseringsgraad. Doordat de 
verwerking van administratieve processen steeds meer 
binnen geautomatiseerde informatiesystemen 
plaatsvond, kan een accountant veelal onvoldoende 
zekerheid krijgen omtrent de getrouwheid van de 
financiële verslaglegging van organisaties. Het 
doorgronden van geautomatiseerde 
informatiesystemen vergt andere kennis dan alleen 
bedrijfseconomie en administratieve organisatie. 

Professional Qualification 

Studenten die kiezen voor de CISA Professional 
Qualification worden onder begeleiding van        
deskundige docenten en  beroepsbeoefenaren in een 
doorlooptijd van een jaar geschoold in alle 
kennisgebieden van IS audit en IS Governance. Voorts 
bieden we studenten de begeleiding en ondersteuning 
bij het voldoen aan hun praktijkverplichting van ten 
minste drie jaren.  
 
Na het voltooien van CISA Professional Qualification en 
een afgeronde praktijkverplichting kunt u ingeschreven 
worden als Certified Information Systems Auditor 
(CISA), welke beroepstitel een wereldwijde erkenning 
geniet. 
 
Toelatingsvereisten 
De CISA trainingen zijn bedoeld voor de volgende 
doelgroepen: 
 

 Bachelors in Accountancy 

 Bachelors in ICT 

 Internal Auditors 

 External Auditors 

 Information Technology Professionals 

 Information System Auditors 
 


