
Frequently Asked Questions ‘mentoring’ 

Krijg ik automatisch een mentor als ik me aanmeld op de infosessie? 

Nee. Elk jaar zijn er heel veel aanvragen van eerstejaarsstudenten die graag een beroep willen doen op een mentor. We hanteren daarom een strikte registratieprocedure. Enkel wie deze 

procedure doorloopt maakt kans op een mentor. De pechvogels blijven echter niet in de kou staan. Zij krijgen een informatiebrochure met alternatieve ondersteuningsmogelijkheden (het 

monitoraat, taalworkshops van de Taaladviseurs van de UGent, peter of meter van een studentenkring, …). Wie dat wenst kan eveneens op gesprek komen bij de begeleiders van het 

keuzeopleidingsonderdeel ‘Coaching en Diversiteit’. Ter vervanging van een mentor kunnen de begeleiders tijdelijk en op afstand de rol van een mentor overnemen. Neem hiervoor contact op 

met mentoring@ugent.be 

Kan ik mijn mentor zelf kiezen? 

Nee. De matching gebeurt door de coördinatoren van het mentorprogramma. In een online vragenlijst die je invult tijdens de registratieprocedure kan je echter wel jouw bezorgdheden kwijt. 

Er wordt steeds rekening gehouden met redelijke verzoeken. Als je bijvoorbeeld niet op kot zit kunnen we jou koppelen aan een mentor voor wie het haalbaar is om overdag af te spreken, 

tijdens de middagpauze bijvoorbeeld. 

Ik heb geen andere moedertaal, noch een functiebeperking, een logische vooropleiding en ben niet de eerste in de familie die gaat studeren. Heb ik toch recht op een mentor? 

Ja. Jouw motivatie om deel te nemen aan het mentorprogramma is doorslaggevend. Het is inderdaad zo dat mentoring in de eerste plaats bedoeld is voor studenten voor wie een vlotte 

studievoortgang niet zo vanzelfsprekend is, zoals voor studenten met een andere moedertaal, een functiebeperking, te weinig voorkennis, studenten met faalangst,… Echter, ook een student 

voor wie studeren probleemloos lijkt te verlopen, heeft  recht op een mentor.  

Wat als het niet klikt met mijn mentor? 

Het kan altijd gebeuren dat je je niet goed voelt bij jouw mentor of dat je het gevoel krijgt dat deze persoon je niet respecteert. In een eerste gesprek proberen we steeds te bemiddelen. 

Immers is het zowel een uitdaging voor beiden om te leren omgaan met culturele en of persoonlijke ‘verschillen’ en op zoek te gaan naar de ‘gelijkenissen’. In bepaalde gevallen wordt de 

mentorrelatie toch ontbonden word je opgevangen door de praktijkbegeleiders voor de rest van het academiejaar. 

 



Wat is het verschil met een peter of meter? 

Een mentor is geen peter of meter. Het peter- of meterschap aan de universiteit wordt georganiseerd door studentenverenigingen en is daardoor eerder studentikoos. Het mentorprogramma 

is academisch en pedagogisch onderbouwd en wordt begeleid door docenten. Het engagement van de mentor is veel groter en doorslaggevender dan het vrijblijvende karakter van een peter- 

of meterschap.  

Hoeveel tijd neemt mentoring in beslag? 

Mentoring neemt veel tijd in beslag. Je voorziet best elke week 1 uur extra in jouw lessenrooster om aan de slag te gaan met jouw mentor. De inhoud van de mentorontmoetingen bespreek je 

in overleg en kan verschillen van week tot week. Jouw mentor kan je de ene week wegwijs maken aan de faculteit, de tweede week vraag je om vakinhoudelijke ondersteuning en de derde 

week doe je bijvoorbeeld iets leuks samen. Het hoeft ook niet steeds te gaan om een ontmoeting in persoon. Telefonisch contact of via facebook volstaat eveneens als je eens een weekje geen 

tijd hebt voor een samenkomst. Wel is het van belang om regelmaat in te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan ‘maandag mentordag’. Hou er rekening mee dat jouw mentor een logboek (op 

Minerva) bijhoudt van jullie activiteiten en dat zowel in het eerste als het tweede monitoraatsgesprek besproken wordt wat jullie verwachtingen zijn en welk actieplan jullie samen willen 

opstellen. Op deze manier houden de praktijkbegeleiders een overzicht over jullie ontmoetingen en kan bijgestuurd worden waar nodig. Neem jouw kandidatuur dus ernstig. Jouw mentor 

begeleidt jou in het kader van een keuzevak. Het leereffect voor de mentor gaat verloren als jij afhaakt na enkele weken. 

Wat als ik mijn studies stopzet of verander van opleiding tijdens het academiejaar? 

Voor velen is de overstap van het secundair naar het hoger onderwijs een grote stap. Het kan altijd gebeuren dat je jouw studies stopzet tijdens het academiejaar omdat je voelt dat je de 

verkeerde keuze hebt gemaakt. Jouw mentor zal dan een mentee toegewezen krijgen van op de wachtlijst.  

Kan ik een mentor aanvragen als ik in een voorbereidingsprogramma zit? 

Ja, op voorwaarde dat een mentor gevonden wordt die je kan begeleiden.  

Kan ik een mentor aanvragen als ik in een schakelprogramma zit? 

In principe kan dit aangezien het om een eerste inschrijving aan de UGent gaat. Omdat wij opteren voor een match per opleiding hangt alles echter af van het aantal kandidaat-mentoren in 

dezelfde opleiding. Kom dus gerust naar de infosessie en doorloop de registratieprocedure.  



 

Ik studeer in Kortrijk. Kan ik ook een mentor aanvragen? 

Jazeker. We gaan steeds op zoek naar een mentor die hetzelfde studeert als jij. Je hoeft je dus niet naar Gent te verplaatsen voor de wekelijke mentorontmoetingen. 


