
Studenten voor studenten

Meter/Peterwerking



WAAROM ZOU IK DEELNEMEN?
De meter/peterwerking is een laagdrempelige manier om snel je draai te 
kunnen vinden aan de UHasselt. En dát kan je slaagkansen in het eerste 
jaar natuurlijk alleen maar ten goede komen…

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Gemiddeld één keer per week kom je samen met je meter/peter. In het 
begin gaat het om wekelijkse ontmoetingen van telkens een uur. Het tijd-
stip bepalen jullie zelf. Je peter/meter maakt je niet alleen wegwijs op de 
campus, maar kan jou ook advies geven over bijvoorbeeld de aanpak 
en planning van je studie. 

WAAR VIND IK EEN METER/PETER?
Tijdens een infosessie krijg je de uitgelezen kans om met alle meters en 
peters een babbeltje te slaan. Een soort speeddate, zeg maar. Daarna 
worden studenten en meters/peters met elkaar gematcht. Het kan zijn dat 
één meter/peter meerdere eerstejaarsstudenten onder zijn/haar hoede 
heeft. In dat geval kom je in groep samen.



Je eerste jaar aan de universiteit? 
Altijd spannend! Een nieuwe om-
geving, nieuwe mensen, nieuwe 
vakken… Om je eerste stappen 
dat tikkeltje makkelijker te maken, 
heeft de UHasselt een meter/
peterwerking op poten gezet. 
Daarin word je een academie-
jaar lang begeleid door een suc-
cesvolle hogerejaarsstudent!  

MAG IK OOK ZÉLF EEN METER/PETER KIEZEN?
Eventuele wensen mag je tijdens de infosessie altijd overmaken aan 
de begeleider. In de mate van het mogelijke wordt hier rekening 
mee gehouden.

HOE KOM IK IN CONTACT MET MIJN METER/PETER?
Als je besloten hebt om deel te nemen, krijgt je meter/peter jouw e-mail-
adres. Zo kan hij/zij ook contact met je opnemen.

KRIJGT MIJN METER/PETER OOK EEN SPECIALE 
OPLEIDING?
Onze meters en peters zijn al wat ervaren studenten, maar worden na-
tuurlijk niet aan hun lot overgelaten. Om de kwaliteit te garanderen, krij-
gen ze een basistraining mee.



OP ZOEK NAAR EEN METER/PETER? 
Kom dan naar de infosessie!

NOG VRAGEN?
Stuur dan een mailtje naar ozlem.yalci@uhasselt.be 
of bel 011/26.81.59. 

Je vindt haar ook in kantoor D10b (campus Diepenbeek, gebouw D).
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