
Bijlage C 46 Verklarende woordenli ist van onderwi is - 
kundige begrippen met betrekking tot het 
hoger onderwi is 

eerste fase: het hoger onderwijs, de studierichtingen die 
aansluiten op het eindniveau van de hogere vormen van het 
voortgezet onderwijs. De eerste fase is onderverdeeld in een 
propedeutische en een doctorale fase (art. 11 lid 1 WWO), of een 
propedeutische en een hoofdfase (art. 28 WHBO). 

e Ease: de opleidingen die aansluiten op het eindniveau 
van de studierichtingen. De tweede fase omvat de post-doctorale 
opleidingen en de personeelsplaatsen (assistent in opleiding) 
(art. 12 lid 1 WWO, art. 9 lid 3 WHBO). 

inschriwng : de tijdsduur gedurende welke iemand die 
voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden zich kan in 
schrijven als student aan een instelling voor hoger onderwijs 
voor het volgen van een eerste fase opleiding. De 
inschrijvingsduur voor een voltijdse studie is zes jaren. De 
inschrijvingsduur voor de propedeutische fase is ten hoogste een 
jaar meer dan de cursusduur van die fase. De inschrijvingsduur 
voor de doctorale fase is zes jaren minus de voor de 
propedeutische fase verbruikte inschrijvingsduur. Voor een 
gehandicapte student is verlenging van de inschrijvingsduur voor 
de propedeutische fase met één jaar mogelijk (art. 35 resp. 35a 
WWO, art. 38 resp. 40 WHBO). 

CUTS : de tijdsduur die voor het onderwijsprogramma 
beschikbaar is. De cursusduur van een voltijdse eerste fase 
opleiding bedraagt ten hoogste vier jaren: de cursusduur van de 
propedeutische fase bedraagt ten hoogste één jaar. 
De cursusduur van een tweede fase opleiding bedraagt ten hoogste 
twee jaren (uitzondering: lerarenopleidingen voor het voortgezet 
onderwijs één jaar) (art. 17 lid 1 resp. 18 lid 2 en 3 WWO, art. 
2 9 WHBO ) . 

student: degene die met gebruikmaking van de zes jaren 
inschrijvingsduur zich inschrijft aan een instelling voor hoger 
onderwijs tegen een vastgesteld collegegeld (art. 33 WWO, art. 37 
WHBO) . 

ex- : degene die zich aan een instelling voor hoger 
onderwijs inschrijft om uitsluitend examens in de eerste fase af 
te leggen, en daarvoor examengeld verschuldigd is (art. 38 WWO, 
art. 42 WHBO). 

nltim W j s :  die onderwijsvorm die geheel of 
grotendeels overdag wordt gegeven en daar naar karakter en omvang 
op is gericht. 
Het aantal te volgen uren overdag bedraagt 19, waarbij de duur 
van een uur wordt gesteld op 50 minuten. Indien het onderwijs 
wordt gegeven in een afwijkend aantal minuten per uur, dient in 
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totaal tenminste 950 minuten per week overdag onderwijs 
te worden gevolgd. (art. 9 lid 1 a WSF juncto art. 5 
Besluit Studiefinanciering) 

deeltijds onderwij s: die onderwij svorm die ' s avonds , 
overdag dan wel 's avonds en overdag wordt gegeven en 
daar naar karakter en omvang op is gericht. 

doorstroming : 
horizontale doorstroming:van horixontale doorstroming is 
sprake wanneer een student na de propedeutische fase van 
een h.b.0.-studierichting doorstroomt naar de propedeu- 
tische fase van een w.o.-studierichting (art. 25 WWO); 
verticale doorstroming: van verticale doorstroming is 
sprake wanneer een student na het met goed gevolg af- 
sluiten van een studierichting vati het ene subsysteem 
overstapt naar een studierichting in het andere subsys- 
teem (art. 17a WWO). 

hoger onderwijs: het onderwijs (lat aansluit op het 
eindniveau van de hogere vormen van het voortgezet 
onderwij s : het hoger beroeps onderwij s en het weten- 
schappelij k onderwij s. 

subsysteem: één van de onderscheiden systemen van het 
hoger onderwij s : wetenschappelij k onderwij s, hoger 
beroepsonderwijs en Open Universit~eit (afstandsonder- 
wijs, m.a.w. geen voltijdsonderwijs). 

vervolgstudie/opleiding: een studie die wordt opgevat 
nadat in het andere subsysteem eer1 afsluitend getuig- 
schrift is behaald (dus na verticiile doorstroming zoals 
bedoeld in artikel 17a WO). 

uitwonend/thuiswonend: een thuiswonende studerende is 
diegene die ten tijde van het volgen van de studie woont 
op het adres van zijnpaar ouders of één van hen. Een 
uitwonende studerende is degene dj-e ten tijde van het 
volgen van de studie niet thuisworiend is. (Deze begrip- 
pen worden gehanteerd in de Wet op de Studiefinancie- 
ring, Stb. 1988, 336.) 
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