Veel gestelde vragen
1) Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven?
Je kunt je inschrijven van 15 september t/m 31 oktober
2) Wanneer weet ik of ik ben uitgekozen als cityhost?
De bekendmaking is medio november 2019. Je krijgt persoonlijk bericht of je bent uitgekozen.
3) Wanneer is de cursus Spaans?
De lessen worden gegeven op de donderdagen 13 en 20 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2, 9, en 16
april van 18:45 - 20:00 uur en 20:15 - 21:30 uur. We proberen uiteraard rekening te houden met de
lestijd van jouw voorkeur.
4) Ik kan al een woordje Spaans, is de cursus dan wel geschikt voor mij?
Je kunt je ook aanmelden als je al wat Spaans kunt. Tijdens de selectieprocedure kijken we of er
voldoende gevorderden zijn om een klas mee te starten.
5) Wat is de minimale leeftijd om mee te doen als cityhost?
Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om de cursus te volgen en als cityhost aan de slag te gaan.
6) Hoeveel tijd neemt het huiswerk in beslag?
Je moet rekenen op 3-5 uur per week.
7) Moet ik een examen maken?
Aan het einde van de cursus maak je een toets om te kijken of je het gewenste niveau hebt gehaald.
8) Wat wordt van mij verwacht tijdens de Vuelta?
De cursus helpt jou als cityhost om de bezoekers van Breda te woord te staan in het Spaans.
9) Moet ik mijn social media inzetten voor de Vuelta?
Dat moet niet, maar mag uiteraard wel.
10) Moet ik inwoner zijn van de gemeente Breda?
Ja, het project is speciaal voor inwoners van de gemeente Breda.
11) Moet ik een foto uploaden voor mijn inschrijving?
Ja, bij je aanmelding ontvangen wij graag een recente foto.
12) Ontvang ik een diploma of certificaat na de cursus?
Ja, als je voor de eindtoets een voldoende scoort en/of de docent bepaalt dat je de cursus naar
behoren hebt afgerond, ontvang je een certificaat.
13) Wat gebeurt er als ik vlak voor of tijdens de cursus moet afhaken?
Als je binnen veertien dagen voor de cursus afmeldt, brengt Fuentes aan Citymarketing € 25,00 in
rekening. Vanaf de start van de cursus is het hele cursusbedrag van € 160,00. Voor deze kosten
ontvang je een rekening.
14) Wat gebeurt er als ik de cursus gevolgd heb, maar ik slaag niet voor de eindtoets of ben niet
inzetbaar op 15 en 16 augustus?
In beide gevallen komen de kosten van de cursus voor je eigen rekening. Die bedragen € 160,00.

