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Verklarende woordenlijst van onderwijskundige
begrippen met betrekking tot het hoger onderwijs

opleiding: een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en
vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken (art. 7.3
WW).

hoger onderwijs: het onderwijs dat aansluit op het eindniveau van de hogere vormen
van het voortgezet onderwijs: het hoger beroeps onderwijs en het wetenschappelijk
onderwijs..
voltijds onderwijs: 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 totaal tenminste 950 minuten per week overdag onderwijs
te worden gevolgd (art. 9 lid 1 a WSF j art. 5 Besluit Studiefinanciering).
O

deeltijds onderwijs: die onderwijsvorm die 's avonds, overdag dan wel 's avonds en
overdag wordt gegeven en daar naar karakter en omvang op is gericht.
studiepunt: de studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. Een studiepunt is gelijk aan veertig uren studie (art. 7.4WHW).
studielast: de hoeveelheid studie die benodigd is voor het afronden van een opleiding
of van een onderdeel daarvan.
Meestal heeft een opleiding een studielast van 168 studiepunten. De studielast van
opleidingen voor het beroep van tandarts en wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied bedraagt echter 210 punten. De studielast van opleidingen voor het beroep
van arts, dierenarts en apotheker bedraagt 252 studiepunten (art. 7.4m.
propedeutische fase: een opleiding kent een propedeutische fase, waaraan een propedeutisch examen is verbonden. De studielast hiervoor bedraagt 42 punten. Aan het
eind van eerste inschrijvingsjaar voor de propedeutische fase brengt de instelling
advies uit over de voortzetting van de studie.
inschrijvingsduur: de tijdsduur gedurende welke iemand die voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden zich kan inschrijven als student voor een opleiding. De
inschrijvingsduur voor een voltijdse studie is meestal zes jaren. Het volledige art. 7.38
WHW is opgenomen in deel 2 van deze bijlage.
student: degene die als zodanig staat ingeschreven bij een instelling. Een inschrijving
als student geeft recht op deelname aan het initieel onderwijs, op het afleggen van
tentamens, op toegang tot bij de instelling behorende inrichtingen en verzamelingen,
op het gebruik van andere voorzieningen (studiedekaan), en op studiebegeleiding
(art. 7.34WHW).
auditor een inschrijving als auditor geeft in principe dezelfde rechten. In het geval
van enkele lerarenopleidingen en voortgezette kunstopleidingen heeft de auditor echter niet zonder meer recht op deelname aan het initieel onderwijs. Hierover beslist de
instelling (art. 7.35 j" 7.4 WHW.
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extraneus: een inschrijving als extraneus geeft uitsluitend recht op het afleggen van
tentamens en op toegang tot de bij de instelling behorende inrichtingen en verzamelingen (art. 7.36 WHW).
uitwonend/thuiswonend:een thuiswonende studerende is diegene die ten tijde van
het volgen van de studie woont op het adres van zijnlhaar ouders of één van hen. Een
uitwonende studerende is degene die ten tijde van het volgen van de studie niet thuiswonend is. (Deze begrippen worden gehanteerd in de Wet op de Studiefinanciering,
Stb. 1988,336.)
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