FAQ
Accommodatie


Waar ga ik wonen tijdens de stageperiode?

Je moet zelf accommodatie vinden voor de stageperiode. CERN biedt een lijst aan van
gemeubileerde of ongemeubileerde accommodatie op de lokale particuliere markt. CERN
functioneert hierbij niet als makelaar, maar als een non-profit dienst die een lijst van de
beschikbare accommodatie beschikbaar stelt. Lijst beschikbare accommodatie: https://smbdep.web.cern.ch/en/private-market-accommodation
Voor maximaal drie maanden is het ook mogelijk om in een CERN-appartement te verblijven.
Meer informatie vind je op deze website: https://smbdep.web.cern.ch/en/CERN_Housing/CERN_Apartments_Introduction
Verzekeringen


Moet ik nog iets regelen met mijn reis- en zorgverzekering?

Je kunt zelf een reisverzekering afsluiten als je dit wilt. Je Nederlandse zorgverzekering loopt
gewoon door.
Inkomen en levensonderhoud


Wat gebeurt er met mijn studiefinanciering & studentenreisproduct?

Je blijft ingeschreven bij je opleiding, dit betekent dat je studiefinanciering gewoon door blijft
lopen. Let op: In het buitenland heb je niets aan je studentenreisproduct. Je kunt dan een ovvergoeding krijgen. De ov-vergoeding is € 89,07 per maand en moet je zelf aanvragen.
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-buitenland/ov-vergoeding.jsp


Wat zijn de kosten voor het levensonderhoud in Zwitserland?

CERN heeft een document opgesteld om een idee te krijgen van de kosten van het
levensonderhoud in Zwitserland. Kijk op de pagina www.nikhef.nl/cernstages.


Krijg ik een stagevergoeding?

Je ontvangt een stagevergoeding van 1500 CHF/ per maand. Let op: het levensonderhoud in
Zwitserland is wel duurder:

De reis


Hoe kom ik op CERN?

Vliegtuig
Je kunt een vlucht boeken naar Geneva International Airport bij Cointrin.
Vanaf hier kost een taxi ongeveer 35CHF.
Met het openbaar vervoer kun je vanaf het vliegveld bus Y in de richting CERN nemen en
uitstappen bij de CERN-halte.
Of je neemt bus 23, 28 of 57, en stapt uit bij Blandonnet en neemt tram 18 richting CERN.
Trein
Je kunt een trein nemen naar Geneva Railway station bij Cornavin. Vanaf daar neem je tram
18 naar CERN, waarvan de laatste halte direct voor de CERN-ingang is. Een ticket kost
3.20CHF (ticket ‘Tout Genève’ selecteren op de machine).
http://home.cern/directions
De taal


Moet ik Engels of Frans kunnen spreken?

Het is vereist om een goede kennis van de Engelse taal te hebben. Kennis van Franse taal is
handig, maar niet essentieel.
Duur stage


Kan ik het beste 1, 3, of 6 maanden op stage gaan?

Alle tijdsperiodes zijn mogelijk, maar het wordt aangeraden vanuit CERN om een langere
periode te blijven. Hoe langer de stageperiode is, hoe meer je meemaakt op de werkvloer en
hoe meer je af kunt maken. Daarbij geeft een langere stageperiode meer kans om
geselecteerd te worden!

