Mogelijkheid tot inschrijving Auditing Fundamentals: CIA-Approach
van de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory
Vanaf 16 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 wordt op vrijdag van 09.30 – 12.30 uur de module
Auditing Fundamentals: CIA-Approach gegeven. Deze module bestaat uit zes colleges en maakt deel
uit van de reguliere opleiding Internal Auditing & Advisory (IAA), waardoor slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar is. De colleges zullen fysiek (locatie Rotterdam) worden gegeven.
Het is mogelijk de module los te volgen en met een schriftelijk tentamen af te sluiten, wat tot vrijstelling
leidt bij een aansluitende inschrijving voor de hele opleiding. Het module-tentamen is, naast een stuk
zelfstudie, een goede voorbereiding op het wereldwijd door IIA afgenomen CIA-examen part I en II. Let
op: het module-tentamen is het tentamen van de opleiding en staat niet gelijk aan het CIA-examen
zoals dat door het IIA wordt afgenomen. Het is alleen mogelijk om de gehele module te volgen. De
colleges worden verzorgd door Siebe de Jager EMIA en drs. Fred Steenwinkel RA RE RO CIA. Voor de
module worden 18 PE-uren verstrekt.
Het rooster voor de module kunt u verderop vinden. Tijdens de colleges wordt gebruik gemaakt van de
CIA-review boeken van Gleim (part I en II). De deelnemers dragen zelf zorg voor de aanschaf van de
literatuur. De boeken (2023 edition) zijn te bestellen via https://www.gleim.com/ (let op! De 2023 edition
is vanaf half augustus beschikbaar en te bestellen)
De kosten van deze module bedragen €1420,- inclusief het module-tentamen en exclusief de literatuur.
Er geldt een restitutieregeling van 50% korting op de gevolgde module als u zich aansluitend inschrijft
voor de tweejarige opleiding Internal Auditing & Advisory.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Anne Abresch-Griep. Uw inschrijving zien we
graag uiterlijk vrijdag 2 september 2022 tegemoet.
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16-09-2022

09.30 – 12.30 uur

Siebe de Jager

Essentie van internal auditing
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23-09-2022

09.30 – 12.30 uur

Siebe de Jager

De praktijk van internal auditing
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30-09-2022

09.30 – 12.30 uur

Siebe de Jager

Kennis van organisaties en beheersing
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07-10-2022

09.30 – 12.30 uur

Siebe de Jager

Internal Audit in een veranderende
omgeving
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14-10-2022

09.30 – 12.30 uur
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21-10-2022

09.30 – 12.30 uur

04-11-2022

10.00 - 11.30 uur

Fred
Steenwinkel
Fred
Steenwinkel
Tentamen

CIA overview
Examentraining

