
UNIDAD DE RESIDENTES INTERNACIONALES

ONLINE CURSUS SPAANS VOOR BUITENLANDERS

KENMERKEN VAN DE ONLINE CURSUS: 
- De cursusduur bedraagt ongeveer 9 maanden
- 400 licenties beschikbaar
- Niveautest en voortgangstest.
- U ontvangt een e-mail dat u bent aangemeld bij de cursus, met informatie en toegangscodes.
- U kunt inloggen in het systeem in een van de 14 beschikbare interfacetalen

Voordelen: 
- U kunt overal inloggen op het systeem, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
- Wij raden aan om in te loggen vanaf de pc. U kunt ook een mobiele telefoon of tablet 

gebruiken, hoewel daarmee niet alle functies beschikbaar zijn.
- De cursus wordt aangepast aan het niveau van de cursist. U kunt ook offline werken door de 

onderdelen van tevoren te downloaden.
- Er is een handleiding (virtuele video in het Spaans, Engels, Frans, Duits en Portugees) 

beschikbaar die u wegwijs maakt in het systeem.
- U kunt de cursus aanpassen aan uw interesses en vooruitgang.
- Technische hulp in het Spaans en Engels via e-mail.

VEREISTEN OM DEEL TE NEMEN:
- U bent een buitenlandse burger en staat ingeschreven in een van de gemeenten van de provincie 
Alicante. Samen met de inschrijving moet u een kopie van het door de gemeente afgegeven 
uittreksel uit het bevolkingsregister (  volante de empadronamiento  ) indienen (met datum vanaf 
juni 2020).
- U heeft toegang tot een computer met de genoemde technische vereisten.
- U heeft een koptelefoon of luidspreker en een microfoon. 
- Voor de aanmelding dient u alle velden van het inschrijvingsformulier in te vullen en alle vereiste 
documenten (uittreksel bevolkingsregister) in te dienen. Zo niet, dan wordt u niet toegelaten.

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, gelden de volgende    vereisten: 
- In de eerste week na ontvangst van de toegangscodes dient u de niveautest te maken. Doet u dit 
niet, dan wordt u zonder voorafgaande kennisgeving AFGEMELD. 

* Wij raden u aan uw map met ongewenste email / spam te controleren, voor het geval onze e-mails
of die van het bedrijf dat de cursus geeft u niet goed bereiken.  Voeg het volgende e-mailadres toe 
aan uw adressenlijst om te voorkomen dat uw computer dit als spam beschouwt: 
noreply@rosettastone.com; cau.avanzo@avanzo.com; tutor.diputacionalicante@avanzo.com  

- Tijdens de eerste maand van de cursus moet de cursist minimaal 10 online uren volgen. Alle 
cursisten die dit minimum niet hebben bereikt worden zonder voorafgaande kennisgeving 
AFGEMELD.
- Om het cursuscertificaat te ontvangen, moet u gedurende de cursus tenminste 50 uren hebben 
gevolgd.

INSCHRIJVING: 
- Inschrijving is gratis en geschiedt in strikte volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier.
INSCHRIJVINGSTERMIJN: www.ciudadanosextranjeros.es  tot en met 30 juni 2022 of 
zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
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