
Studenten voor studenten

Meter/Peterwerking



Wat wil de UHasselt bereiken? 
Door studenten te helpen snel hun draai te vinden en ze extra 
ondersteuning aan te bieden in het eerste jaar, willen we de 
kans op slagen in het eerste jaar verhogen.

Hoe?
Wie toetreedt tot het project komt gemiddeld éénmaal per week 
samen met de meter/peter. In het eerste trimester zijn dit 7 tot 9 
bijeenkomsten. Het tijdstip van de samenkomst bepaal je samen 
met je meter/peter. Een bijeenkomst duurt ongeveer een uur. 

“Ik dacht dat er door de bijeenkomsten met mijn meter veel kostbare 
studietijd verloren zou gaan, maar mijn meter hield altijd rekening met 
mijn lesrooster. Meestal spraken we af tijdens de middagpauze. Door 
de studietips die ik van haar kreeg, heb ik juist tijd gewonnen!” 

Tijdens de bijeenkomsten komt het volgende aan bod: wegwijs 
maken, vragen beantwoorden, helpen bij aanpak en planning.

Hoe vind je een meter/peter? 
• Tijdens een eerste infosessie kan je kennismaken met de  
 meters en peters. Je krijgt de mogelijkheid om met iedereen  
 een babbeltje te slaan, daarna worden de ‘koppels’ gevormd.  
 Het is mogelijk dat één meter/peter meerdere eerstejaars- 
 studenten toegewezen krijgt. Ze komen dan in groep samen. 
• Eventuele wensen kan je doorgeven tijdens de infosessie aan  
 Özlem Yalçi. Indien mogelijk wordt er rekening mee gehouden. 
• Eenmaal je beslist om in de meter/peterwerking te stappen,  
 krijgt je meter/peter je e-mailadres, zodat je meter/peter met  
 jou contact kan opnemen.

Meter/peterwerking succesvol of niet? 
Ook de peters en meters worden niet aan hun lot overgelaten, ze 
krijgen een opleiding. Zo zorgen we voor een kwaliteitsvolle meter/
peterwerking. Het meter/peterteam van 2007-2008 heeft zelfs de 
“Prijs voor de meest verdienstelijke allochtone student” gewon-
nen, een erkenning van de UHasselt en Het Belang van Limburg.

Je eerste jaar aan de universiteit: een andere 
omgeving, geen leerkrachten maar professoren, nieuwe 
medestudenten, nieuwe vakken, maar ook nieuwe 
uitdagingen en kansen. Om je bij deze stap in je leven te 
helpen is er de meter/peterwerking. 

Het principe is eenvoudig: een succesvolle student uit 
een hoger jaar begeleidt je als eerstejaars een gans jaar.

De meter/peterwerking sluit aan bij de reguliere 
studentenbegeleiding: zowel jij als je meter/peter worden 
ondersteund door medewerkers van de UHasselt. 



“Je krijgt meer dan een meter, je krijgt echt een “grote zus” in al 
haar betekenissen. Niet enkel problemen op de universiteit worden 
besproken, maar ze staat ook voor je klaar bij andere problemen.”

“De meter/peterwerking is goed geregeld. Mijn meter vertelde 
mij dat ze een training gevolgd heeft en dat ze begeleid en 
ondersteund wordt door medewerkers van de UHasselt.” 

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik helemaal niet mee wou doen aan 
de peter/meterwerking. Maar achteraf gezien vind ik het een goede 
beslissing.”

“Iemand die voor je klaar staat wanneer je het niet meer ziet zitten 
en je erdoor helpt.”

“Nog een troef van de UHasselt.”

“Ik zou niet weten wat ik zonder hem (peter) moest beginnen. 
Dankzij hem weet ik nu beter hoe ik mijn studies moet aanpassen.”

“Dankzij de meter/peterwerking is mijn onzekerheid verminderd en 
weet ik dat ik deze richting aankan. Dankzij de meter/peterwerking 
verbreed je ook je vriendenkring”

“Een zeer leuk initiatief. De de meter/peterwerking heeft mijn 
zelfvertrouwen een boost gegeven.”

“Een unieke ervaring, een unieke band.”
(Imane Tiane, 2de bach TEW en meter
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Doe jij mee?
Wil jij meedoen, kom dan zeker en vast naar de infosessie.

Nog vragen?
Contacteer: Özlem Yalçi - e-mail: ozlem.yalci@uhasselt.be
Telefoon: 011 26 81 59 - Kantoor: D10b


