Aanvragen CIA examen via IIA's Certification Candidate Management System (CCMS)
1. Log in op de website met je IIA Member/Customer Account Information (link):

Nadat je bent ingelogd, kom je in het Home-scherm van het CCMS:

-

Note 1:
Indien je nog geen IIA Member/Customer Account Information hebt, dubbelklik op de optie
“First Time users” en volg de gevraagde stappen:

- Note 2
Indien je wel een account hebt, maar je wachtwoord bent vergeten, dubbelklik op de optie
“Forgot your password” en volg de gevraagde stappen.

:
2. Om je in te schrijven voor een van de delen van het CIA examen,
dubbelklik vanuit het “home”-scherm op de link “Order a form” links onderin:

3. Om de examens voor de verschillende CIA-delen te kunnen aanvragen, dien je hiervoor
geregistreerd te staan.
 Indien je wel al geregistreerd bent, ga dan naar stap 4
 Indien je nog niet geregistreerd bent, volg dan de volgende stappen (a t/m c)
a. Op de tab “New Forms”, dubbelklik op de “Application CIA” link in de sectie “Applications”,
Een formulier wordt geopend waar de volgende gegevens dienen te worden
ingevuld/aangevinkt:
o Hoogst behaalde opleiding
/ Highest degree attained
o Datum van afstuderen
/ Date degree awarded
o Andere certificeringen behaald, bijv. CISA / Certifications attained
o Ethische grondslag
/ Ethical Standing
o Werk ervaring
/ Work Experience
o Programma bepalingen & condities
/ Program Provisions and Conditions
o Voorwaarde prijs
/ Pricing Provisions and Conditions
o Reden van aanvraag
/ What prompted you to apply

b. Nadat alle informatie is ingevuld/aangevinkt, verstuur je het formulier door op de knop
“submit form” te dubbelklikken
c. Voor het afronden van deze aanvraag dient eerst de betaling aan IIA Global te worden
afgerond. Volg hiervoor de stappen die op het scherm worden aangegeven.
4. Op de tab “New Forms”, dubbelklik op het CIA deel waarvoor je examen wilt doen:
“ CIA exam 1” of “CIA Exam 2” of “CIA Exam3“ in de sectie “Exams”
5. Volg de stappen die op het scherm verschijnen.
6. Voor het afronden van deze aanvraag dient eerst de betaling aan IIA Global te worden afgerond.
Volg hiervoor de stappen die op het scherm worden aangegeven.
7. Nadat de registratie is afgerond, ontvang je hiervan een bevestiging via de mail.
8. Na 48 uur kun je via website www.pearsonvue.com/iia het betreffende examendeel inplannen
bij een testcentrum naar keuze. Hiervoor dien je wel een account aan te maken bij Pearson
VUE:

