
 

Speciale bezoekprogramma’s voor 
Nederland en Vlaanderen                 1 december 2019 

Waar kunnen we UW hulp gebruiken? 

Nederlandse bezoeken 

Vlaamse bezoeken 

CERN Teacher Program 

Aspekten van de organisatie 
 
De doelstellingen van het team voor Nederlandstalige bezoeken zijn de organisatie en 
uitvoering van diverse soorten speciale programma’s voor Nederlandse en Vlaamse 
middelbare scholieren, studenten en leerkrachten. De ondersteunde programma’s voor 
middelbare scholieren dienen meerdere scholen per bezoek. 
 

Waar kunnen we UW hulp gebruiken? 

● Versterk ons team (dutch-visits-team@cern.ch) en draag bij aan de 
organisatie en de uitvoering van programma’s! 

○ In slechts een klein deel van uw tijd kunt u een groot verschil 
maken voor velen! 

● Gids of geef een lezing op gebieden van uw expertise! 
○ We hebben bijv. een aantal gidsen nodig voor de populaire 

faciliteiten die kunnen worden bezocht 
■ SM18, CCC, AMS, AD, DCVP, ISOLDE, ... 
■ CMS, ... 
■ S’Cool Lab 
■ ... 

 

https://indico.cern.ch/category/10426/
mailto:dutch-visits-team@cern.ch


 

Nederlandse bezoeken 
De laatste jaren waren er typisch de volgende bezoeken uit Nederland: 

● Januari-maart 
○ 6 keer NNV Quark Travel 

■ 48 personen per groep, 1.5 dag (voorbeeld) 
● Maart 

○ U. Twente Advanced Technology 
■ 3 dagen (voorbeeld) 
■ Vooral geregeld door experts van CERN en Twente 

● April 
○ U-Talent Utrecht 

■ 48 personen, 1.5 dag (voorbeeld) 
● Juli 

○ U. Groningen Honours College 
■ 25 personen, 4 dagen (voorbeeld) 

● September/oktober 
○ NNV profielwerkstukreis 

■ 25 personen, 4 dagen (voorbeeld) 

Vlaamse bezoeken 
De laatste jaren waren er typisch de volgende bezoeken uit Vlaanderen: 

● U. Antwerpen 
○ Om de 2 jaar in februari 
○ 48 personen, 2 dagen (voorbeeld) 

● U. Gent 
○ Elk jaar 2 dagen (voorbeeld) 

● U. Hasselt 
○ Elk jaar 3 dagen, tot nu toe voornamelijk geregeld door henzelf 

● U. Leuven, Vrije Universiteit Brussel 
○ Tot nu toe voornamelijk geregeld door henzelf 

 

 

https://www.quarktravel.nl/
https://indico.cern.ch/event/737395/timetable/#all
https://www.utwente.nl/en/at/
https://www.utwente.nl/en/at/
https://indico.cern.ch/event/737472/timetable/
https://u-talent.nl/
https://indico.cern.ch/event/737458/timetable/#all
https://www.rug.nl/education/honours-college/?lang=en
https://www.rug.nl/education/honours-college/?lang=en
https://indico.cern.ch/event/825107/timetable/#all
https://indico.cern.ch/event/835006/timetable/#all
https://indico.cern.ch/event/790469/timetable/#all
https://indico.cern.ch/event/855493/timetable/#all


 

CERN Teacher Program 
Het programma voor leerkrachten uit Nederland en Vlaanderen vindt typisch plaats in 
september of oktober: 

● 5 dagen (voorbeeld) 

Aspekten van de organisatie 

● Elke groep moet 9 maanden vantevoren een standaardbezoek boeken bij de 
Visits Service 

○ Zo’n bezoek bevat een introduktie plus 2 faciliteiten die ca. 3 weken 
vantevoren worden vastgelegd 

● Dat bezoek moet dan zo vroeg mogelijk worden verbonden aan een 
bijbehorende reservering van S’Cool Lab 

● Een bezoek aan een LHC-experiment (meestal CMS) moet ook zo vroeg 
mogelijk worden gereserveerd en eraan verbonden worden 

○ Zulke regelingen worden geprobeerd, maar niet gegarandeerd 
● De rest van het programma zal (tentatief) worden besloten een paar maanden of 

weken voordat het bezoek zal plaatsvinden 
○ Speciale regelingen met faciliteiten buiten het standaardmenu van de 

Visits Service (12 of 24 personen tegelijk; nieuwe suggesties zijn welkom) 
■ Medipix 
■ Cryolab 
■ Superconductivity lab 
■ Vacuum coating lab 
■ ... 

○ Lezingen over onderwerpen gekozen uit een uitgebreide reeks 
■ Deeltjesfysika 
■ Detektortechnologie 
■ Data-analyse 

■ M.n. voor de profielwerkstukreizen 
■ Rekenaspekten 
■ Kennisoverdracht 
■ ... 

● Het team moet ook zorgen voor gidsen voor alle faciliteiten die bezocht zullen 
worden 

○ De Visits Service mag ons niet daarbij helpen! 

https://indico.cern.ch/event/761537/timetable/

