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Kunst- en cultuurbeleid 

 

archeologiebeleid 

BT: erfgoedbeleid 

 

archiefbeleid 

BT: erfgoedbeleid 

 

architectuurbeleid 

BT: kunstbeleid 

NT: welstandstoezicht 

 Rijksbouwmeester 

RT: ruimtelijke ordening 

 

beeldende kunstbeleid 

BT: kunstbeleid 

NT: vormgevingsbeleid 

 

bibliotheekbeleid 

BT: erfgoedbeleid 

SN: te gebruiken voor het beleid van de 

overheid t.a.v. bibliotheken 

 

BKR-werken 

RT: BKR 

 depots 

 

cultureel erfgoed 

UF: cultuurbezit 

 erfgoed 

NT: archeologie 

 archieven 

 bibliotheekcollecties 

 immaterieel erfgoed 

 industrieel erfgoed 

 monumenten 

 museumcollecties 

 roerend erfgoed 

 maritiem erfgoed 

RT: cultuur 

 beschermde stadsgezichten 

 erfgoedbeleid 

 

culturele instituten in het buitenland 

UF: buitenlandse culturele instituten 

BT: internationale culturele samenwerking 

RT: internationaal cultuurbeleid 

SN: te gebruiken voor de culturele 
vertegenwoordiging in of van het 

 buitenland 

 

cultuurbeleid 

UF: cultuurpolitiek 

BT: overheidsbeleid 

NT: kunstbeleid 

 mediabeleid 

 erfgoedbeleid 

RT: cultuurspreiding 

 internationaal cultuurbeleid 

 culturele uitwisseling 

 cultuurnota's van de rijksoverheid 

(vorm) 

 ondersteuningsstructuur 

 cultuurnotaprocedure 

SN: beleid op nationaal niveau 

 

cultuurnotaprocedure 

UF: kunstenplansystematiek 

RT: beleidslegitimering 

 cultuurbeleid 

 

dansbeleid 

BT: theaterbeleid 

 

Deltaplan cultuurbehoud 

BT: museumbeleid 

RT: collectiebeheer 

SN: plan voor de restauratie van museum- en 
bibliotheekcollecties 

 

erfgoedbeleid 

BT: cultuurbeleid 

NT: archeologiebeleid 

 archiefbeleid 

 bibliotheekbeleid 

 monumentenbeleid 

 museumbeleid 

RT: cultureel erfgoed 

 

filmbeleid 

BT: kunstbeleid 

 

immaterieel erfgoed 

UF: traditie 

BT: cultureel erfgoed 

RT: volkscultuur 

 

industrieel erfgoed 

UF: industriële monumenten 

 bedrijfsmonumenten 
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BT: cultureel erfgoed 

 

internationaal cultuurbeleid 

UF: buitenlandbeleid 

RT: cultuurbeleid 

 internationale culturele samenwerking 

 culturele instituten in het buitenland 

SN: overheidsbeleid gericht op één of meer 
andere landen 

 

internationale culturele samenwerking 

BT: internationale samenwerking 

NT: culturele instituten in het buitenland 

RT: internationaal cultuurbeleid 

 internationale culturele verdragen 

 culturele uitwisseling 

 

internationale culturele verdragen 

NT: Unidroit verdrag 

RT: internationale culturele samenwerking 

 teruggave van cultuurgoederen 

 

kunstbeleid 

BT: cultuurbeleid 

NT: architectuurbeleid 

 beeldende kunstbeleid 

 filmbeleid 

 letterenbeleid 

 theaterbeleid 

 muziekbeleid 

SN: gebruikt voor de hoofdlijnen van het 

kunstbeleid; gebruik voor de 
 aparte kunstsectoren de nauwere termen 
 

letterenbeleid 

BT: kunstbeleid 

 

lobbyen 

 

maritiem erfgoed 

UF: schepen 

 varend erfgoed 

BT: cultureel erfgoed 

RT: onderwaterarcheologie 

 

mediabeleid 

UF: omroepbeleid 

BT: cultuurbeleid 

NT: netprofilering 

RT: Mediawet 

 

monumenten 

BT: cultureel erfgoed 

RT: monumentenzorg 

 

monumentenbeleid 

BT: erfgoedbeleid 

RT: Wet behoud cultuurbezit 

 

monumentenzorg 

RT: conservering 

 restauratie 

 monumenten 

 

museumbeleid 

BT: erfgoedbeleid 

NT: Wet behoud cultuurbezit 

 Deltaplan cultuurbehoud 

RT: collectiebeheer 

 collectievorming 

 

muziekbeleid 

BT: kunstbeleid 

 

programmering 

RT: festivals 

 films 

 voorstellingen 

 

roerend erfgoed 

BT: cultureel erfgoed 

 

ruimtelijke ordeningsbeleid 

BT: overheidsbeleid 

NT: landschapsbescherming 

 

teruggave van cultuurgoederen 

RT: illegale handel 

 kunstroof 

 internationale culturele verdragen 

 cultuurgoederen 

 

theaterbeleid 

UF: toneelbeleid 

BT: kunstbeleid 

NT: dansbeleid 

 

vormgevingsbeleid 

BT: beeldende kunstbeleid 
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welstandstoezicht 

UF: schoonheidscommissies 

BT: architectuurbeleid 

 

Wet op het specifiek cultuurbeleid 

BT: overheidsfinanciering 

 

Kunst algemeen en per sector 

 

Kunst algemeen 

 

aanstootgevende kunst 

UF: controversiële kunst 

BT: kunst 

RT: erotiek 

 pornografie 

 vrijheid van meningsuiting 

SN: te gebruiken voor choquerende kunst 

 

amateurkunst 

BT: kunst 

RT: kunsteducatie buiten school 

SN: vnl. te gebruiken voor amateurtoneel, 

muziekbeoefening, tekencursussen 

 e.d.; combineren met de kunstsector 

 

artists in residence 

BT: culturele uitwisseling 

 

avant-garde 

BT: kunststromingen 

 

beoordeling 

UF: receptie 

 smaak 

 waardering 

RT: kunstkritiek 

 kwaliteit 

 beleving 

 

community art 

UF: gemeenschapskunst 

BT: kunst 

NT: community theatre 

RT: sociale cohesie 

 

conservering 

UF: bescherming 

BT: collectiebeheer 

RT: monumentenzorg 

 restauratie 

 

 

 

 

culturele accommodaties 

UF: culturele voorzieningen 

 locaties 

 podia 

NT: bibliotheekgebouwen 

 bioscoopgebouwen 

 concertgebouwen 

 culturele centra 

 jazzpodia 

 museumgebouwen 

 poppodia 

 theaters 

 

culturele centra 

BT: culturele accommodaties 

RT: centra voor de kunsten 

SN: te gebruiken voor multifunctionele 
gebouwen waar naast voorstellingen 

 ook cursussen e.d. worden gegeven 

 

culturele infrastructuur 

SN: te gebruiken voor het aantal en de 
spreiding van de culturele 

 accommodaties in een bepaalde stad of 
regio 

 

culturele uitwisseling 

NT: artists in residence 

RT: cultuurbeleid 

 internationale culturele samenwerking 

 buitenlandse activiteiten 

 

cultuurdeelname 

UF: cultuurparticipatie 

 participatie 

RT: bibliotheekgebruik 

 publiek 

 cultuurtoerisme 

 uitgaan 
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cultuurspreiding 

RT: cultuurbeleid 

SN: sociale en geografische spreiding van 

accommodaties, voorstellingen e.d. 

 

experimentele kunst 

BT: kunststromingen 

 

fans 

BT: publiek 

 

functionalisme 

BT: kunststromingen 

 

jury's 

UF: juryrapporten 

RT: kunstexperts 

 kunstprijzen 

 competities 

 

kitsch 

UF: camp 

RT: kunst 

 

kunst 

BT: cultuur 

NT: aanstootgevende kunst 

 amateurkunst 

 architectuur 

 beeldende kunst 

 community art 

 filmkunst 

 literatuur 

 moderne kunst 

 multidisciplinaire kunst 

 podiumkunsten 

 straatkunst 

 volkskunst 

 wereldkunst 

RT: kitsch 

 kunstprijzen 

 

kunstexperts 

UF: kunstkenners 

RT: jury's 

 kunstkritiek 

 

kunstkritiek 

RT: beoordeling 

 kunstexperts 

kunststromingen 

UF: kunststijlen 

NT: avant-garde 

 experimentele kunst 

 functionalisme 

 modernisme 

 postmodernisme 

 

kunstwereld 

UF: culturele leven 

SN: het geheel van productie, distributie en 
receptie van kunst 

 

kwaliteit 

UF: artistieke waarde 

RT: beoordeling 

 kwaliteitsnormen 

SN: te gebruiken voor de kwaliteit van kunst 

 

landschapskunstenaars 

BT: beeldend kunstenaars 

 

modernisme 

BT: kunststromingen 

 

multidisciplinaire kunst 

BT: kunst 

 

parodieën 

UF: satire 

BT: literaire genres 

 

podiumkunsten 

BT: kunst 

NT: theater 

 muziek 

 dans 

 

postmodernisme 

BT: kunststromingen 

 

pottenbakkers 

BT: beeldend kunstenaars 

 

publiek 

UF: bezoekers 

 kunstpubliek 

 publieksbereik 

NT: fans 

RT: cultuurdeelname 
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 publieksonderzoek (vorm) 

 publiekswerving 

 vrijetijdsbesteding 

 

publiekswerving 

RT: publiek 

 marketing 

 

restauratie 

BT: collectiebeheer 

RT: conservering 

 monumentenzorg 

 renovatie 

 

schade 

RT: schadevergoeding 

 kunstvandalisme 

 verlies 

 rampen 

 

straatkunst 

UF: graffiti 

 straatmuziek 

 straattheater 

BT: kunst 

RT: locatietheater 

SN: onverwachte manifestaties op straat 

 

toegankelijkheid 

RT: culturele accommodaties 

 gehandicapten 

verkoop 

UF: afstoting 

 ontzamelen 

BT: collectievorming 

RT: volgrecht 

 

volkskunst 

BT: kunst 

RT: volksdansen 

 volkscultuur 

 

voorstellingen 

UF: concerten 

 live entertainment 

 opvoeringen 

 uitvoeringen 

RT: programmering 

 

wereldkunst 

UF: inheemse kunst 

 niet-westerse kunst 

BT: kunst 

NT: wereldmuziek 

RT: niet-westerse landen 

 

werkruimtes 

UF: oefenruimtes 

 studio's 

NT: ateliers 

RT: productiehuizen 

 

 

Beeldende kunst 

 

abstracte kunst 

 

affiches 

UF: posters 

BT: grafische kunst 

 

bedrijfscollecties 

BT: kunstcollecties 

 

 

 

 

 

 

 

 

beeldend kunstenaars 

UF: beeldhouwers 

 grafici 

 schilders 

 tekenaars 

BT: scheppend kunstenaars 

NT: fotografen 

 landschapskunstenaars 

 pottenbakkers 

 vormgevers 
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beeldende kunst 

UF: beeldende kunsten 

BT: kunst 

NT: beeldhouwkunst 

 fotografie 

 keramiek 

 landschapskunst 

 performance kunst 

 schilderkunst 

 tekenkunst 

 grafische kunst 

RT: illustraties 

 kunst in de openbare ruimte 

 mediakunst 

 videokunst 

 cultuurgoederen 

 

beeldhouwkunst 

BT: beeldende kunst 

 

conceptuele kunst 

UF: installaties 

 

cultuurgoederen 

UF: kunstvoorwerpen 

 kunstwerken 

RT: illegale handel 

 teruggave van cultuurgoederen 

 beeldende kunst 

SN: voornamelijk gebruikt voor de handel in 

kunst; gebruik anders 
 beeldende kunst 
 

edelsmeedkunst 

BT: toegepaste kunst 

 

fotografen 

BT: beeldend kunstenaars 

 

fotografie 

BT: beeldende kunst 

 

galeries 

BT: kunsthandel 

RT: kunstcollecties 

 tentoonstellingsruimtes 

 

gedenktekens 

UF: standbeelden 

RT: kunst in de openbare ruimte 

glaskunst 

BT: toegepaste kunst 

 

grafische kunst 

BT: beeldende kunst 

NT: affiches 

 

grafische vormgeving 

UF: grafisch ontwerp 

BT: vormgeving 

 

hedendaagse kunst 

BT: moderne kunst 

 

illustraties 

RT: beeldende kunst 

 

keramiek 

BT: beeldende kunst 

RT: toegepaste kunst 

 

kunst in de openbare ruimte 

UF: omgevingskunst 

RT: gedenktekens 

 opdrachten 

 beeldende kunst 

 

kunstcollecties 

UF: kunstverzamelingen 

 collecties 

NT: bedrijfscollecties 

RT: collectiebeheer 

 galeries 

 collectievorming 

 verzamelaars 

 

kunsthandel 

NT: galeries 

RT: illegale handel 

 handel 

 markt 

 veilingen 

 investeren 

 beurzen (handelsbeurzen) 

 

kunstuitleencentra 

UF: artotheken 

RT: bibliotheken 
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kunstvandalisme 

UF: vandalisme 

BT: criminaliteit 

RT: schade 

 beveiliging 

 

landschapskunst 

BT: beeldende kunst 

 

mediakunst 

UF: computerkunst 

 digitale kunst 

 internetkunst 

NT: videokunst 

RT: beeldende kunst 

 

meubelkunst 

BT: toegepaste kunst 

 

moderne kunst 

BT: kunst 

NT: hedendaagse kunst 

RT: moderne dans 

 modern theater 

 moderne muziek 

 

opdrachten 

RT: kunst in de openbare ruimte 

 competities 

 

performance kunst 

BT: beeldende kunst 

 

reproductie 

UF: kopieën 

RT: reprorecht 

 

schilderkunst 

BT: beeldende kunst 

 

tekenkunst 

BT: beeldende kunst 

 

 

 

 

tentoonstellingsruimtes 

UF: kunsthallen 

RT: musea 

 galeries 

 

textielkunst 

BT: toegepaste kunst 

 

toegepaste kunst 

UF: kunstnijverheid 

 ambacht 

BT: creatieve industrie 

NT: binnenhuisarchitectuur 

 edelsmeedkunst 

 glaskunst 

 meubelkunst 

 textielkunst 

 mode 

RT: keramiek 

 vormgeving 

 

transport 

SN: van kunstwerken 

 

veilingen 

RT: kunsthandel 

 

verzamelaars 

UF: kunstverzamelaars 

RT: kunstcollecties 

 

videokunst 

BT: mediakunst 

RT: beeldende kunst 

 

vormgevers 

UF: ontwerpers 

BT: beeldend kunstenaars 

 

vormgeving 

UF: design 

 industriële vormgeving 

 industrieel ontwerp 

BT: creatieve industrie 

NT: grafische vormgeving 

RT: toegepaste kunst 
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Dans 

 

dans 

UF: ballet 

BT: podiumkunsten 

NT: jazzdans 

 moderne dans 

 volksdansen 

 dansen als vrijetijdsbesteding 

 klassiek ballet 

 

jazzdans 

UF: jazzballet 

BT: dans 

 

klassiek ballet 

BT: dans 

 

moderne dans 

UF: modern ballet 

BT: dans 

RT: moderne kunst 

 

volksdansen 

BT: dans 

RT: volkskunst 

 

Letteren 

 

culturele genootschappen 

UF: kunstenaarskolonies 

 kunstkringen 

 literaire genootschappen 

 leesgezelschappen 

RT: belangenorganisaties 

 

Duitse literatuur 

BT: literatuur 

 

Engelse literatuur 

BT: literatuur 

 

fictie 

UF: proza 

 romans 

BT: literaire genres 

 

Franse literatuur 

BT: literatuur 

 

Italiaanse literatuur 

BT: literatuur 

 

jeugdliteratuur 

UF: kinderboeken 

BT: literatuur 

 

literaire genres 

BT: literatuur 

NT: fictie 

 non-fictie 

 poëzie 

 strips 

 parodieën 

 toneelstukken 

 triviaalliteratuur 

 

literaire tijdschriften 

BT: kunsttijdschriften 

 

literatuur 

UF: letterkunde 

BT: kunst 

NT: jeugdliteratuur 

 Engelse literatuur 

 Franse literatuur 

 Italiaanse literatuur 

 Duitse literatuur 

 literaire genres 

 Nederlandstalige literatuur 

RT: literatuurwetenschap 

 schrijvers 

 vertalingen 

 

Nederlandstalige literatuur 

UF: Nederlandse literatuur 

BT: literatuur 

 

non-fictie 

BT: literaire genres 

 

poëzie 

UF: gedichten 

BT: literaire genres 
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strips 

UF: feuilletons 

BT: literaire genres 

 

toneelstukken 

BT: literaire genres 

RT: toneelschrijvers 

 

 

 

 

triviaalliteratuur 

UF: pulp 

BT: literaire genres 

 

vertalers 

RT: vertalingen 

 

vertalingen 

RT: literatuur 

 literatuurwetenschap 

 vertalers 

 

Musea  

 

bruikleen 

BT: collectievorming 

 

Collectie Nederland 

BT: museumcollecties 

RT: Instituut Collectie Nederland 

SN: betreft de samenwerking tussen musea met 
als doel collectievorming en 

 tentoonstellingsbeleid op elkaar af te 
stemmen 

 

collectiebeheer 

NT: conservering 

 restauratie 

RT: bibliotheekcollecties 

 Deltaplan cultuurbehoud 

 kunstcollecties 

 museumbeleid 

 collectievorming 

SN: restauratie, opslag en toegankelijk maken 
van de collectie 

 

collectievorming 

UF: aankoopbeleid 

NT: bruikleen 

 ruil 

 verlies 

 verkoop 

RT: collectiebeheer 

 kunstcollecties 

 bibliotheekcollecties 

 museumbeleid 

 

depots 

RT: BKR-werken 

SN: te gebruiken voor opslag van kunstwerken 

gedragscodes 

BT: beroepsethiek 

RT: museummanagement 

 

historische musea 

BT: musea 

 

musea 

UF: museums 

NT: historische musea 

 openluchtmusea 

 volkenkundige musea 

 volkskundige musea 

 wetenschapsmusea 

RT: museologie 

 museumfinanciën 

 museumgebouwen 

 tentoonstellingsruimtes 

 

museumcatalogi 

RT: museumcatalogi (vorm) 

SN: te gebruiken voor de samenstelling en 
productie van catalogi 

 

museumcatalogi (vorm) 

NT: tentoonstellingscatalogi (vorm) 

RT: museumcatalogi 

SN: gebruik voor de samenstelling en productie 
museumcatalogi 

 

museumcollecties 

UF: museumverzamelingen 

BT: cultureel erfgoed 

NT: Collectie Nederland 
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museummeubilair 

RT: tentoonstellingsinrichting 

SN: permanente inrichting van een museum 

 

museumtaken 

RT: museummanagement 

 

museumwinkels 

BT: winkels 

 

openluchtmusea 

BT: musea 

 

ruil 

BT: collectievorming 

SN: van goederen en diensten 

 

tentoonstellingsinrichting 

RT: museummeubilair 

SN: wisselende presentatie van 
kunstvoorwerpen in een museum 

 

verlies 

BT: collectievorming 

RT: schade 

 

volkenkundige musea 

BT: musea 

 

volkskundige musea 

BT: musea 

SN: volkskunde bestudeert de tradities van het 

eigen volk: gebruiken,klederdrachten, 

verhalen enz. 

 

wetenschapsmusea 

UF: natuurhistorische musea 

BT: musea 

 

winkels 

UF: merchandising 

NT: museumwinkels 

SN: incl. winkels in culturele accommodaties 

 

Muziek 

 

componeren 

RT: componisten 

 

elektronische muziek 

UF: computermuziek 

 

instrumentale muziek 

BT: muziek 

 

jazzmuziek 

BT: populaire muziek 

 

jazzpodia 

BT: culturele accommodaties 

 

kamermuziek 

BT: klassieke muziek 

RT: kamermuziekensembles 

 

klassieke muziek 

BT: muziek 

NT: kamermuziek 

RT: orkesten 

 

 

 

moderne muziek 

UF: hedendaagse muziek 

 nieuwe muziek 

BT: muziek 

RT: moderne kunst 

 

musicals 

BT: muziektheater 

 

muziek 

BT: podiumkunsten 

NT: populaire muziek 

 vocale muziek 

 klassieke muziek 

 instrumentale muziek 

 moderne muziek 

RT: wereldmuziek 

 

muziekscholen 

BT: centra voor de kunsten 

 

muziektheater 

BT: theater 

NT: musicals 

RT: opera 

 operette 
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opera 

BT: theater 

RT: muziektheater 

 operagebouwen 

 

operette 

BT: theater 

RT: muziektheater 

 operagebouwen 

 

popgroepen 

BT: muziekgezelschappen 

 

popmuziek 

UF: dance 

 hiphop 

BT: populaire muziek 

NT: videoclips 

 

 

poppodia 

BT: culturele accommodaties 

 

populaire muziek 

UF: lichte muziek 

BT: muziek 

NT: jazzmuziek 

 popmuziek 

 

vocale muziek 

UF: koormuziek 

 zang 

BT: muziek 

 

wereldmuziek 

UF: niet-westerse muziek 

 volksmuziek 

BT: wereldkunst 

RT: muziek 

 

 

Theater 

 

cabaret 

UF: kleinkunst 

 revue 

 variété 

BT: theater 

 

community theatre 

UF: community theater 

 vormingstheater 

 wijktheater 

BT: community art 

RT: theater 

 

dramaturgie 

RT: theater 

 

jeugdtheater 

UF: kindertheater 

BT: theater 

 

locatietheater 

UF: openluchttheater 

BT: theater 

RT: straatkunst 

SN: wordt gemaakt door bestaande groepen, 
buiten het theater of in de 

 openlucht 

mime 

BT: theater 

 

modern theater 

BT: theater 

RT: moderne kunst 

 

poppentheater 

UF: marionettentheater 

BT: theater 

RT: poppenspelers 

 

schouwburgen 

BT: theaters 

 

theater 

BT: podiumkunsten 

NT: jeugdtheater 

 mime 

 modern theater 

 muziektheater 

 opera 

 operette 

 poppentheater 

 toneel 

 locatietheater 

 cabaret 



 

Boekman thesaurus cultuurbeleid p. 12 

 

RT: dramaturgie 

 community theatre 

SN: te gebruiken voor het fenomeen; gebruik 
voor het gebouw theaters 

 

theaters 

BT: culturele accommodaties 

NT: operagebouwen 

 schouwburgen 

SN: te gebruiken voor het gebouw; gebruik 

voor de kunstvorm 'theater'. 

 

theatertechniek 

 

toneel 

BT: theater 

NT: volkstoneel 

 

volkstoneel 

BT: toneel 

 

Film 

 

animatiefilms 

BT: films 

 

artistieke films 

UF: artfilms 

 kunstzinnige films 

BT: films 

 

bioscopen 

UF: cinema 

NT: megabioscopen 

 filmtheaters 

 

documentaires 

BT: films 

 

filmkunst 

UF: cinematografie 

BT: kunst 

RT: films 

SN: gebruik 'films' voor de producten 

 

films 

UF: film 

 speelfilms 

BT: audiovisuele media 

 

NT: animatiefilms 

 documentaires 

 korte films 

 artistieke films 

 educatieve films 

RT: programmering 

 filmkeuring 

 filmkunst 

 scenario's 

SN: te gebruiken voor de producten; gebruik 

voor de gehele sector ‘filmkunst' 

 

filmtheaters 

UF: filmhuizen 

BT: bioscopen 

 

korte films 

BT: films 

 

megabioscopen 

UF: multiplexen 

BT: bioscopen 

 

scenario's 

UF: filmscripts 

RT: scenarioschrijvers 

 films 

 

Architectuur 

 

architectuur 

UF: bouwkunst 

BT: kunst 

 

 

 

RT: architectuurtheorie 

 gebouwde omgeving 

 gebouwen 

 openbare gebouwen 
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beeldenparken 

BT: parken 

 

beschermde stadsgezichten 

RT: cultureel erfgoed 

 

bestemmingsplannen 

RT: ruimtelijke ordening 

 landschapsbescherming 

 

bibliotheekgebouwen 

BT: culturele accommodaties 

RT: bibliotheken 

 

binnenhuisarchitectuur 

BT: toegepaste kunst 

 

binnensteden 

UF: stadscentra 

BT: steden 

 

bioscoopgebouwen 

BT: culturele accommodaties 

 

concertgebouwen 

BT: culturele accommodaties 

 

cultuurwijken 

UF: culturele districten 

 cultuurclusters 

 kunstwijken 

 museumparken 

 museumwijken 

BT: stadswijken 

 

dorpen 

RT: steden 

 

gebouwde omgeving 

UF: bebouwde omgeving 

RT: architectuur 

 

gebouwen 

NT: kastelen 

 openbare gebouwen 

 religieuze gebouwen 

 woonhuizen 

RT: architectuur 

 renovatie 

 

gevangenissen 

 

hergebruik gebouwen 

UF: herbestemming 

RT: kastelen 

 religieuze gebouwen 

 

horecagelegenheden 

UF: cafés 

 discotheken 

 restaurants 

RT: uitgaan 

 

kastelen 

UF: landhuizen 

BT: gebouwen 

RT: hergebruik gebouwen 

 

landelijke gebieden 

UF: platteland 

RT: landschapsplanning 

 

landschapsarchitectuur 

UF: landschapsontwerp 

 tuinarchitectuur 

RT: landschapsplanning 

 

landschapsbescherming 

UF: natuurbescherming 

BT: ruimtelijke ordeningsbeleid 

RT: bestemmingsplannen 

 

landschapsplanning 

BT: ruimtelijke ordening 

RT: landschapsarchitectuur 

 landelijke gebieden 

 

museumgebouwen 

BT: culturele accommodaties 

RT: musea 

 

openbare gebouwen 

UF: overheidsgebouwen 

BT: gebouwen 

NT: schoolgebouwen 

RT: architectuur 

 

operagebouwen 

UF: muziektheaters 

BT: theaters 
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RT: opera 

 operette 

 

parken 

UF: landgoederen 

 tuinen 

NT: beeldenparken 

 

religieuze gebouwen 

UF: kerken 

 kloosters 

BT: gebouwen 

RT: hergebruik gebouwen 

 religie 

 

renovatie 

UF: verbouwing 

RT: gebouwen 

 restauratie 

 

Rijksbouwmeester 

BT: architectuurbeleid 

RT: Rijksgebouwendienst 

 

schoolgebouwen 

UF: universiteitsgebouwen 

BT: openbare gebouwen 

 

stadscultuur 

UF: stedelijke cultuur 

 urban culture 

BT: subculturen 

RT: stedelijke vernieuwing 

 

 

 

stadswijken 

UF: buurten 

BT: steden 

NT: cultuurwijken 

SN: niet te gebruiken voor de bestuurlijke 

organisatie, gebruik daarvoor 

 'deelraden' 

 

stedelijke agglomeraties 

NT: steden 

 

stedelijke vernieuwing 

UF: stadsvernieuwing 

BT: stedenbouw 

RT: economische ontwikkeling 

 sociale cohesie 

 stadscultuur 

 steden 

 

steden 

BT: stedelijke agglomeraties 

NT: binnensteden 

 stadswijken 

 stadsdelen 

RT: dorpen 

 stedenbouw 

 gemeentelijk beleid 

 stedelijke vernieuwing 

 

woonhuizen 

UF: woningen 

BT: gebouwen 

 

ziekenhuizen 

 

Kunstenaars 

 

acteurs 

UF: toneelspelers 

BT: uitvoerend kunstenaars 

 

architecten 

BT: scheppend kunstenaars 

 

ateliers 

BT: werkruimtes 

 

 

 

belangenorganisaties 

UF: beroepsverenigingen 

 kunstenaarsverenigingen 

NT: auteursrechtorganisaties 

 werknemersorganisaties 

RT: netwerken 

 organisaties 

 culturele genootschappen 

 

BKR 

UF: beeldende kunstenaarsregeling 

BT: welzijnsbeleid 
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RT: sociaal beleid 

 BKR-werken 

 

cabaretiers 

BT: uitvoerend kunstenaars 

 

choreografen 

BT: scheppend kunstenaars 

 

competities 

UF: concoursen 

 prijsvragen 

 wedstrijden 

RT: jury's 

 kunstprijzen 

 opdrachten 

 

componisten 

BT: scheppend kunstenaars 

RT: componeren 

 

dansers 

BT: uitvoerend kunstenaars 

 

dansgezelschappen 

UF: dansgroepen 

BT: theatergezelschappen 

 

dirigenten 

UF: dirigeren 

BT: uitvoerend kunstenaars 

RT: orkesten 

 

fanfare 

UF: harmonieorkesten 

BT: muziekgezelschappen 

 

festivals 

NT: Holland Festival 

RT: manifestaties 

 programmering 

SN: betreft podiumkunsten 

 

filmregisseurs 

UF: cineasten 

BT: scheppend kunstenaars 

 

 

 

 

gezelschappen 

UF: groepen 

NT: muzikgezelschappen 

 theatergezelschappen 

 

Holland Festival 

BT: festivals 

 

impresariaten 

UF: boekingsagenten 

BT: kunstbemiddelingsbureaus 

 

kamermuziekensembles 

UF: ensembles 

BT: muziekgezelschappen 

RT: kamermuziek 

 

kunstenaars 

NT: scheppend kunstenaars 

 uitvoerend kunstenaars 

 

kunstenaarsinitiatieven 

UF: broedplaatsen 

 

kunstenaarsmaterialen 

 

kunstprijzen 

RT: jury's 

 kunst 

 kunstprijzen (vorm) 

 competities 

SN: te gebruiken voor toegekende 

onderscheidingen aan kunstenaars; 
gebruik voor de kosten van 
kunstvoorwerpen 'prijsbeleid' 

 

loterijen 

RT: sponsoring 

 

manifestaties 

UF: evenementen 

NT: mega-evenementen 

RT: festivals 

 

mega-evenementen 

UF: blockbusters 

 hypes 

BT: manifestaties 
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mimespelers 

BT: uitvoerend kunstenaars 

 

musici 

BT: uitvoerend kunstenaars 

 

muziekgezelschappen 

BT: gezelschappen 

NT: fanfare 

 popgroepen 

 operagezelschappen 

 orkesten 

 kamermuziekensembles 

 

muziekinstrumenten 

 

operagezelschappen 

BT: muziekgezelschappen 

 

orkesten 

BT: muziekgezelschappen 

RT: dirigenten 

 klassieke muziek 

 

poppenspelers 

BT: uitvoerend kunstenaars 

RT: poppentheater 

 

productiehuizen 

UF: danswerkplaatsen 

 theaterwerkplaatsen 

 werkplaatsen 

RT: werkruimtes 

SN: indien nodig, combineren met kunstvorm 

 

scenarioschrijvers 

BT: schrijvers 

RT: scenario's 

 

scheppend kunstenaars 

BT: kunstenaars 

NT: componisten 

 schrijvers 

 filmregisseurs 

 architecten 

 beeldend kunstenaars 

 theaterregisseurs 

 choreografen 

 

 

schrijvers 

UF: auteurs 

BT: scheppend kunstenaars 

NT: scenarioschrijvers 

 tekstschrijvers 

 toneelschrijvers 

RT: literatuur 

 

tekstschrijvers 

BT: schrijvers 

 

tentoonstellingen 

UF: Biennales 

 exposities 

NT: wereldtentoonstellingen 

 

theatergezelschappen 

UF: theatergroepen 

BT: gezelschappen 

NT: toneelgezelschappen 

 dansgezelschappen 

 

theaterregisseurs 

UF: toneelregisseurs 

BT: scheppend kunstenaars 

 

toneelgezelschappen 

UF: toneelgroepen 

BT: theatergezelschappen 

 

toneelschrijvers 

BT: schrijvers 

RT: toneelstukken 

 

uitvoerend kunstenaars 

UF: artiesten 

 podiumkunstenaars 

BT: kunstenaars 

NT: acteurs 

 cabaretiers 

 dansers 

 dirigenten 

 mimespelers 

 musici 

 poppenspelers 

 

vriendenverenigingen 

 

wereldtentoonstellingen 

BT: tentoonstellingen 
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WWIK 

UF: WIK 

 Wet inkomensvoorziening kunstenaars 

 Wet werk en inkomen kunstenaars 

BT: sociale zekerheid 

RT: sociaal beleid 

 

Communicatie en media 

 

audiovisuele apparatuur 

UF: geluidsapparatuur 

 videoapparatuur 

RT: audiovisuele media 

SN: ook gebruikt voor mp3-spelers 

 

audiovisuele media 

UF: audio 

 av-media 

 beelddragers 

 cd 

 cd-rom 

 dvd 

 geluidsdragers 

 usb-stick 

 video 

 video-on-demand 

 video on demand 

 VOD 

NT: films 

RT: media-educatie 

 nieuwe media 

 beeldcultuur 

 audiovisuele apparatuur 

SN: informatiedragers zoals audio, video, cd, 

cd-rom, dvd, usb-stick 

 

beeldcultuur 

BT: media-industrie 

RT: audiovisuele media 

 

commerciële omroep 

BT: omroep 

 

computers 

BT: nieuwe media 

RT: automatisering 

 

concertregistraties 

RT: omroepprogramma's 

 theaterregistraties 

 kunstprogramma's 

 

 

congressen 

UF: debatten 

RT: congresverslagen (vorm) 

 

creatieve industrie 

UF: creatieve- en zakelijke dienstverlening 

 creatieve dienstverlening 

 cultuurindustrie 

NT: filmindustrie 

 media-industrie 

 muziekindustrie 

 vormgeving 

 toegepaste kunst 

 

dagbladen 

UF: kranten 

BT: massamedia 

 

databases 

UF: databanken 

RT: automatisering 

 internet 

 documentatiecentra 

 

digitale televisie 

UF: abonneetelevisie 

RT: televisie 

 omroep 

 

digitalisering 

BT: informatie- en 

communicatietechnologie 

NT: open data 

RT: automatisering 

 nieuwe media 

SN: te gebruiken voor het digitaal beschikbaar 
stellen van informatie 

 

educatieve programma's 

BT: omroepprogramma's 

 

filmindustrie 

BT: creatieve industrie 
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filmkeuring 

BT: vrijheid van meningsuiting 

RT: films 

 

filmproductie 

BT: productie 

 

games 

UF: computergames 

 videogames 

 computerspellen 

 gaming 

BT: media-industrie 

 

hoorspelen 

RT: radio 

 

imago 

UF: beeldvorming 

RT: marketing 

 

informatie- en communicatietechnologie 

UF: ICT 

NT: digitalisering 

RT: nieuwe media 

SN: te gebruiken voor de technologische 
processen en ontwikkelingen 

 

interactieve media 

BT: internet 

NT: sociale media 

RT: virtual reality 

 

internet 

UF: online 

BT: nieuwe media 

NT: interactieve media 

RT: databases 

 sociale media 

 

kabeltelevisie 

RT: televisie 

 

kijk- en luistergedrag 

BT: mediagebruik 

 

kunstprogramma's 

BT: omroepprogramma's 

 

 

RT: concertregistraties 

 kunstzenders 

 theaterregistraties 

SN: te gebruiken voor programma's over kunst; 
gebruik voor registraties van uitvoeringen 
muziekopnamen of theaterregistratie 

 

kunsttijdschriften 

BT: tijdschriften 

NT: literaire tijdschriften 

 

kunstzenders 

UF: kunstkanalen 

BT: zenders 

RT: kunstprogramma's 

 

leesbevordering 

RT: lezen 

 

lezen 

UF: ontlezing 

 leesgedrag 

RT: leesbevordering 

 bibliotheekgebruik 

 mediagebruik 

 

lokale omroep 

BT: publieke omroep 

 

massacommunicatie 

RT: communicatiewetenschap 

 massamedia 

 

massamedia 

UF: media 

NT: dagbladen 

 nieuwe media 

 radio 

 televisie 

RT: massacommunicatie 

 

media-industrie 

BT: creatieve industrie 

NT: beeldcultuur 

 games 

 

mediagebruik 

NT: bibliotheekgebruik 

 kijk- en luistergedrag 
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RT: gehoorschade 

 sociale media 

 lezen 

 

muziekbibliotheken 

RT: bibliotheken 

 

muziekindustrie 

UF: platenindustrie 

BT: creatieve industrie 

 

netprofilering 

UF: zenderprofilering 

BT: mediabeleid 

RT: zenders 

 

nieuwe media 

UF: digitale media 

BT: massamedia 

NT: computers 

 internet 

RT: audiovisuele media 

 digitalisering 

 informatie- en 

communicatietechnologie 

SN: te gebruiken voor de toepassingen en 
apparatuur 

 

omroep 

NT: publieke omroep 

 omroeporganisaties 

 commerciële omroep 

RT: radio 

 televisie 

 digitale televisie 

 

omroeporganisaties 

UF: omroepen 

 omroepverenigingen 

BT: omroep 

SN: alleen toekennen als het speciaal om 

omroeporganisaties gaat: hun rol, 

 samenwerking of opheffing etc. 

 

omroepprogramma's 

NT: radioprogramma's 

 televisieprogramma's 

 kunstprogramma's 

 educatieve programma's 

 

RT: concertregistraties 

 theaterregistraties 

 

open data 

UF: open access 

BT: digitalisering 

 

persvrijheid 

BT: vrijheid van meningsuiting 

 

promotie 

BT: public relations 

 

public relations 

UF: communicatie 

 pr 

NT: publiciteit 

 promotie 

RT: marketing 

 

publiciteit 

BT: public relations 

SN: onbetaalde publiciteit, in tegenstelling tot 
reclame 

 

publieke omroep 

BT: omroep 

NT: lokale omroep 

 regionale omroep 

 

radio 

BT: massamedia 

RT: hoorspelen 

 omroep 

 

radioprogramma's 

BT: omroepprogramma's 

 

reclame 

RT: marketing 

 

regionale omroep 

BT: publieke omroep 

 

sociale media 

BT: interactieve media 

RT: internet 

 mediagebruik 

SN: online platformen waar de gebruikers de 

inhoud verzorgen, zoals weblogs, fora, 
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tagging, sociale netwerken als Hyves, 
Facebook en LinkedIn en diensten als 
Twitter 

 

televisie 

BT: massamedia 

RT: kabeltelevisie 

 omroep 

 digitale televisie 

 

televisiedrama 

UF: soaps 

 televisiefilms 

BT: televisieprogramma's 

 

televisieprogramma's 

BT: omroepprogramma's 

NT: televisiedrama 

 

theaterregistraties 

RT: concertregistraties 

 kunstprogramma's 

 omroepprogramma's 

SN: eventueel combineren met het gebruikte 

medium, zoals radio en televisie 

 

 

 

tijdschriften 

NT: kunsttijdschriften 

 weekbladen 

 

videoclips 

BT: popmuziek 

 

virtual reality 

RT: interactieve media 

 

vrijheid van meningsuiting 

UF: censuur 

BT: grondrechten 

NT: filmkeuring 

 persvrijheid 

RT: mediarecht 

 aanstootgevende kunst 

 

weekbladen 

UF: opiniebladen 

BT: tijdschriften 

 

zenders 

UF: kanalen 

NT: kunstzenders 

RT: netprofilering 

 

Bibliotheek en documentatie 

 

archieven 

BT: cultureel erfgoed 

RT: informatiewetenschap 

 

bibliotheekcollecties 

BT: cultureel erfgoed 

RT: collectiebeheer 

 collectievorming 

 

bibliotheekcontributies 

UF: leengeld 

RT: leenrecht 

 

bibliotheekdiensten 

RT: bibliotheektaken 

 

bibliotheekgebruik 

BT: mediagebruik 

RT: cultuurdeelname 

 lezen 

bibliotheektaken 

RT: bibliotheekdiensten 

 bibliotheekmanagement 

 

bibliotheken 

NT: nationale bibliotheken 

 openbare bibliotheken 

 universiteitsbibliotheken 

 speciale bibliotheken 

RT: bibliotheekgebouwen 

 kunstuitleencentra 

 mediatheken 

 muziekbibliotheken 

 

documentatiecentra 

UF: kenniscentra 

RT: databases 

 informatiecentra 
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informatiecentra 

RT: documentatiecentra 

 

informatiewetenschap 

UF: archiefkunde 

 archiefwetenschap 

 bibliotheekwetenschap 

RT: communicatiewetenschap 

 archieven 

 

mediatheken 

UF: schoolbibliotheken 

 videotheken 

RT: bibliotheken 

 

 

 

nationale bibliotheken 

BT: bibliotheken 

RT: wettelijk depot 

 

openbare bibliotheken 

BT: bibliotheken 

 

speciale bibliotheken 

UF: vakbibliotheken 

BT: bibliotheken 

 

universiteitsbibliotheken 

UF: wetenschappelijke bibliotheken 

BT: bibliotheken 

 

wettelijk depot 

RT: nationale bibliotheken 

 

Maatschappij 

 

administratie 

 

anarchisme 

BT: ideologieën 

 

armoede 

BT: sociale vraagstukken 

RT: inclusiviteit 

 

ballingschap 

UF: exil 

RT: vervolging 

 

beveiliging 

RT: kunstroof 

 kunstvandalisme 

 

boeddhisme 

UF: boedhisme 

BT: religie 

 

christendom 

BT: religie 

NT: katholicisme 

 protestantisme 

 

 

 

 

 

civil society 

UF: beschaving 

RT: maatschappij 

SN: maatschappij van mondige, politiek 

geëmancipeerde burgers 

 

communes 

UF: leefgemeenschappen 

RT: utopieën 

 

communisme 

UF: marxisme 

BT: ideologieën 

RT: communistische partijen 

 

communistische partijen 

UF: CPN 

BT: politieke partijen 

RT: communisme 

 

confessionele partijen 

UF: ARP 

 CDA 

 CDU 

 christendemocratische partijen 

 GPV 

 KVP 

 RPF 

 SGP 

 ChristenUnie 
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BT: politieke partijen 

RT: conservatisme 

 

conflicten 

RT: crisis 

 

conservatisme 

BT: ideologieën 

RT: confessionele partijen 

 

criminaliteit 

NT: auteursrechtdelicten 

 kunstroof 

 kunstvandalisme 

RT: geweld 

 

crisis 

UF: recessie 

RT: conflicten 

 

culturele diversiteit 

UF: etniciteit 

 interculturaliteit 

 multiculturele samenleving 

BT: sociale vraagstukken 

RT: etnische groepen 

 inclusiviteit 

 

culturele identiteit 

UF: identiteit 

RT: cultuurimperialisme 

 nationalisme 

 

culturele waarde 

UF: cultureel belang 

RT: maatschappelijk belang 

SN: de waarde van cultuur in de maatschappij 

 

cultuur 

NT: kunst 

 elitecultuur 

 populaire cultuur 

 subculturen 

RT: cultureel erfgoed 

 

cultuurimperialisme 

RT: culturele identiteit 

 

cultuurpessimisme 

 

democratie 

RT: verkiezingen 

 

democratisering 

RT: inspraak 

 

demografie 

BT: sociale geografie 

dictatuur 

RT: fascisme 

 

discriminatie 

UF: racisme 

BT: sociale vraagstukken 

RT: grondrechten 

 inclusiviteit 

 

Eerste Wereldoorlog 

BT: oorlogen 

 

elitecultuur 

UF: elitekunst 

 hoge kunst 

BT: cultuur 

 

engagement 

SN: te gebruiken voor maatschappelijke 
betrokkenheid 

 

etnische groepen 

UF: allochtonen 

 etnische minderheden 

 migranten 

RT: culturele diversiteit 

 inclusiviteit 

 

fascisme 

UF: nationaalsocialisme 

BT: ideologieën 

RT: dictatuur 

 

feminisme 

RT: vrouwen 

 gender 

 

fundamentalisme 

BT: ideologieën 

 

gender 

UF: rolpatronen 
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RT: feminisme 

 homoseksualiteit 

 

geweld 

UF: agressie 

NT: terrorisme 

RT: criminaliteit 

 

globalisering 

UF: internationalisering 

 mondialisering 

 

hindoeïsme 

BT: religie 

 

homoseksualiteit 

UF: homo's 

 homoseksuelen 

 homosexuelen 

 lesbiennes 

RT: inclusiviteit 

 gender 

 

ideologieën 

NT: anarchisme 

 communisme 

 conservatisme 

 fascisme 

 fundamentalisme 

 kapitalisme 

 liberalisme 

 socialisme 

 

inclusiviteit 

UF: inclusie 

BT: sociale vraagstukken 

RT: vrouwen 

 mannen 

 gehandicapten 

 etnische groepen 

 homoseksualiteit 

 leeftijdsgroepen 

 culturele diversiteit 

 discriminatie 

 armoede 

 

integratie 

BT: sociale vraagstukken 

 

 

islam 

BT: religie 

 

jodendom 

UF: judaïsme 

BT: religie 

 

jongeren 

UF: jeugd 

BT: leeftijdsgroepen 

SN: 12-18 jaar 

 

jongerencentra 

RT: wijkcentra 

 

jongerencultuur 

UF: jeugdcultuur 

BT: subculturen 

 

kapitalisme 

BT: ideologieën 

 

katholicisme 

BT: christendom 

 

kinderen 

BT: leeftijdsgroepen 

SN: 0-12 jaar 

 

kolonialisme 

 

Koude Oorlog 

 

leefsituatie 

 

leefstijlen 

BT: gedrag 

 

leeftijdsgroepen 

UF: generaties 

NT: jongeren 

 kinderen 

 ouderen 

 volwassenen 

RT: inclusiviteit 
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liberale partijen 

UF: TON 

 VVD 

BT: politieke partijen 

RT: liberalisme 

 

liberalisme 

BT: ideologieën 

RT: liberale partijen 

 

maatschappij 

UF: samenleving 

NT: sociale vraagstukken 

RT: grondrechten 

 mannen 

 vrouwen 

 civil society 

 

maatschappijkritiek 

RT: protestbewegingen 

 sociale veranderingen 

 sociale vraagstukken 

 revoluties 

 

macht 

RT: sociale invloed 

SN: in sociale en economische betekenis 

 

mannen 

RT: maatschappij 

 vrouwen 

 inclusiviteit 

 

mode 

UF: kleding 

BT: toegepaste kunst 

 

nationalisme 

RT: culturele identiteit 

 

ondersteuningsstructuur 

UF: steunfunctie 

RT: cultuurbeleid 

 culturele organisaties 

 

oorlogen 

NT: Eerste Wereldoorlog 

 Tweede Wereldoorlog 

 

 

ordehandhaving 

RT: protestbewegingen 

 

ouderen 

UF: bejaarden 

 senioren 

 vergrijzing 

BT: leeftijdsgroepen 

 

parlement 

RT: wetgeving 

 regering 

 

planning 

NT: sociale en culturele planning 

 

politiek 

RT: politieke partijen 

 verkiezingen 

 overheidsbeleid 

 profijtbeginsel 

 

politieke partijen 

NT: communistische partijen 

 confessionele partijen 

 liberale partijen 

 progressieve partijen 

 socialistische partijen 

 rechtse partijen 

RT: politiek 

 

populaire cultuur 

UF: lage kunst 

 massacultuur 

 populaire kunst 

BT: cultuur 

 

privacy 

 

progressieve partijen 

UF: D'66 

 Groen Links 

 PPR 

BT: politieke partijen 

RT: progressiviteit 

 

progressiviteit 

RT: progressieve partijen 

 

propaganda 
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protestantisme 

BT: christendom 

 

protestbewegingen 

UF: demonstraties 

RT: maatschappijkritiek 

 ordehandhaving 

 

rechtse partijen 

UF: PVV 

BT: politieke partijen 

 

regering 

RT: parlement 

 

regio's 

UF: gewesten 

 stadsprovincies 

RT: regionaal beleid 

 

religie 

UF: godsdienst 

NT: christendom 

 hindoeïsme 

 islam 

 jodendom 

 boeddhisme 

RT: religieuze beleving 

 religieuze gebouwen 

 

religieuze beleving 

UF: spiritualiteit 

RT: religie 

 

revoluties 

RT: maatschappijkritiek 

 

samenwerking 

UF: co-creatie 

RT: internationale samenwerking 

 

sociaal-cultureel werk 

RT: wijkcentra 

 

sociale cohesie 

BT: sociale vraagstukken 

RT: stedelijke vernieuwing 

 community art 

 

 

sociale en culturele planning 

BT: planning 

 

sociale functie 

UF: maatschappelijke functie 

RT: maatschappelijk belang 

 volksontwikkeling 

 

sociale invloed 

UF: maatschappelijke invloed 

RT: macht 

 

sociale klasse 

UF: maatschappelijke klasse 

 sociale ongelijkheid 

 sociale stratificatie 

RT: sociale positie 

SN: te gebruiken als onderdeel van sociale 
processen 

 

sociale omgeving 

UF: sociale achtergrond 

RT: sociale positie 

 

sociale positie 

UF: maatschappelijke positie 

RT: sociale status 

 sociale omgeving 

 sociale klasse 

SN: o.a. te gebruiken voor de plaats van 
kunstenaars in de maatschappij 

 

sociale status 

RT: sociale positie 

SN: te gebruiken als onderdeel van sociale 
processen 

 

sociale veranderingen 

UF: maatschappelijke veranderingen 

RT: maatschappijkritiek 

 

sociale vraagstukken 

UF: maatschappelijke vraagstukken 

BT: maatschappij 

NT: armoede 

 culturele diversiteit 

 discriminatie 

 integratie 

 sociale cohesie 

 verzuiling 
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 inclusiviteit 

RT: maatschappijkritiek 

 

socialisme 

BT: ideologieën 

RT: socialistische partijen 

 

socialistische partijen 

UF: sociaal-democratische partijen 

 PvdA 

 PSP 

 SP 

BT: politieke partijen 

RT: socialisme 

 

subculturen 

BT: cultuur 

NT: jongerencultuur 

 stadscultuur 

 

terrorisme 

BT: geweld 

 

Tweede Wereldoorlog 

BT: oorlogen 

 

utopieën 

RT: communes 

 

verkiezingen 

UF: referenda 

RT: democratie 

 politiek 

 

vernieuwing 

UF: innovatie 

 modernisering 

 

 

 

vervolging 

UF: repressie 

RT: ballingschap 

SN: te gebruiken voor de politieke vervolging 
van kunstenaars 

 

verzuiling 

UF: ontzuiling 

BT: sociale vraagstukken 

 

vluchtelingen 

UF: asielzoekers 

 

volkscultuur 

UF: volkskunde 

RT: immaterieel erfgoed 

 volkskunst 

 

volwassenen 

BT: leeftijdsgroepen 

RT: volwasseneneducatie 

SN: vanaf 18 jaar 

 

vorstenhuizen 

UF: koningshuizen 

 

vrouwen 

RT: feminisme 

 maatschappij 

 mannen 

 inclusiviteit 

 

welzijnswet 

BT: welzijnsbeleid 

 

wijkcentra 

UF: buurthuizen 

RT: jongerencentra 

 sociaal-cultureel werk 

 centra voor de kunsten

 

 

Recht en wetgeving 

 

aansprakelijkheid 

BT: privaatrecht 

 

Algemene wet bestuursrecht 

UF: Arob-procedures 

 

arbeidsomstandigheden 

BT: arbeidsvoorwaarden 

NT: Arbowet 

 veiligheidsmaatregelen 

RT: beroepsziekten 
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Arbowet 

BT: arbeidsomstandigheden 

 

auteursrecht 

UF: copyright 

BT: intellectueel eigendomsrecht 

NT: auteursrecht op beeld- en 

geluidsdragers 

 auteursrecht op bouwwerken 

 auteursrecht op digitale bestanden 

 auteursrecht op literaire werken 

 auteursrecht op radio- en televisie-

uitzendingen 

 auteursrecht op toneelstukken en films 

 beeldrecht 

 muziekauteursrecht 

 persoonlijkheidsrecht 

 reprorecht 

RT: auteursrechtdelicten 

 auteursrechtorganisaties 

SN: te gebruiken voor het auteursrecht in 

algemene zin; gebruik indien 
 mogelijk specifiekere termen 
 

auteursrecht op beeld- en geluidsdragers 

BT: auteursrecht 

 

auteursrecht op bouwwerken 

BT: auteursrecht 

 

auteursrecht op digitale bestanden 

UF: auteursrecht op electronische bestanden 

 auteursrecht op elektronische bestanden 

BT: auteursrecht 

 

auteursrecht op literaire werken 

BT: auteursrecht 

 

auteursrecht op radio- en televisie-

uitzendingen 

BT: auteursrecht 

 

auteursrecht op toneelstukken en films 

BT: auteursrecht 

 

auteursrechtdelicten 

UF: piraterij 

 plagiaat 

 vervalsingen 

BT: criminaliteit 

RT: auteursrecht 

 auteursrechtorganisaties 

 

beeldrecht 

BT: auteursrecht 

 

contracten 

UF: licenties 

RT: arbeidsovereenkomsten 

 

eigendomsrecht 

BT: privaatrecht 

NT: intellectueel eigendomsrecht 

 

grondrechten 

UF: grondwet 

 mensenrechten 

NT: vrijheid van meningsuiting 

RT: discriminatie 

 maatschappij 

 publiekrecht 

 

harmonisatie van wetgeving 

RT: intellectueel eigendomsrecht 

 internationaal recht 

 

huur 

UF: lease 

 verhuur 

BT: privaatrecht 

 

informatierecht 

BT: intellectueel eigendomsrecht 

 

intellectueel eigendomsrecht 

BT: eigendomsrecht 

NT: auteursrecht 

 informatierecht 

 merkenrecht 

 modellenrecht 

 naburige rechten 

RT: harmonisatie van wetgeving 

 mediarecht 

 

internationaal recht 

BT: recht 

RT: harmonisatie van wetgeving 

 

juridische aspecten 

RT: wetgeving 
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SN: te gebruiken voor het recht als invalshoek; 
gebruik voor het hele systeem van regels 
en wetten 'recht' 

 

justitieel beleid 

BT: overheidsbeleid 

 

kunstroof 

UF: diefstal 

 roof 

BT: criminaliteit 

RT: beveiliging 

 illegale handel 

 teruggave van cultuurgoederen 

 

leenrecht 

RT: bibliotheekcontributies 

 

mediarecht 

UF: etherrecht 

NT: Mediawet 

RT: intellectueel eigendomsrecht 

 vrijheid van meningsuiting 

 

Mediawet 

BT: mediarecht 

RT: mediabeleid 

 

merkenrecht 

BT: intellectueel eigendomsrecht 

 

modellenrecht 

BT: intellectueel eigendomsrecht 

 

muziekauteursrecht 

BT: auteursrecht 

 

naburige rechten 

UF: vertoningsrecht 

BT: intellectueel eigendomsrecht 

SN: bescherming van rechten van uitvoerend 

kunstenaars, muziekproducten en 

filmproducenten en omroepen op hun 
prestaties 

 

persoonlijkheidsrecht 

BT: auteursrecht 

SN: het recht op ongeschonden behoud van het 
kunstwerk 

 

privaatrecht 

UF: burgerlijk recht 

 personenrecht 

BT: recht 

NT: aansprakelijkheid 

 eigendomsrecht 

 huur 

 schenkingen 

 volgrecht 

 rechtspersonen 

RT: rechtspositie 

 schadevergoeding 

 

publiekrecht 

UF: administratief recht 

 bestuursrecht 

 staatsrecht 

BT: recht 

RT: grondrechten 

 

recht 

NT: internationaal recht 

 privaatrecht 

 strafrecht 

 publiekrecht 

 rechtspraak 

RT: algemene maatregelen van bestuur 

(vorm) 

SN: gebruikt voor het hele systeem van regels 

en wetten; gebruik voor recht als 
invalshoek juridische aspecten 

 

rechtshulp 

UF: rechtsbijstand 

 rechtswinkels 

RT: rechtspositie 

 

rechtspersonen 

BT: privaatrecht 

 

rechtspositie 

RT: rechtshulp 

 privaatrecht 

 

rechtspraak 

UF: jurisprudentie 

BT: recht 
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reprorecht 

BT: auteursrecht 

RT: reproductie 

 

schadevergoeding 

RT: privaatrecht 

 schade 

 

schenkingen 

UF: donaties 

 erfenissen 

 giften 

 legaten 

BT: privaatrecht 

RT: mecenaat 

 

strafrecht 

BT: recht 

volgrecht 

BT: privaatrecht 

RT: verkoop 

 

Wet behoud cultuurbezit 

BT: museumbeleid 

RT: monumentenbeleid 

 

wetgeving 

RT: parlement 

 algemene maatregelen van bestuur 

(vorm) 

 juridische aspecten 

 

Openbaar bestuur, beleid en management 

 

adviesorganen 

NT: internationale adviesorganen 

 organisatieadviesbureaus 

 provinciale adviesorganen 

 gemeentelijke adviesorganen 

 overheidsadviesorganen 

 

artistieke leiding 

UF: intendant 

BT: management 

 

beleidslegitimering 

UF: legitimering 

RT: cultuurnotaprocedure 

SN: met name van het overheidsbeleid 

 

beleidsplanning 

RT: beleidsnota's (vorm) 

 

besluitvorming 

 

bestuurlijke verhoudingen 

RT: convenanten 

 

bestuursorganen 

RT: management 

 toezicht 

 cultural governance 

SN: betreft het toezicht op het beleid van 
culturele instellingen 

 

bibliotheekmanagement 

BT: management 

RT: bibliotheektaken 

SN: te gebruiken voor het beheer van 

bibliotheken 

 

centralisatie 

RT: decentralisatie 

 

commercialisering 

UF: verzakelijking 

RT: privatisering 

 

convenanten 

RT: bestuurlijke verhoudingen 

 

cultural governance 

UF: governance 

RT: management 

 bestuursorganen 

SN: het streven naar goed, verantwoord en 
transparant bestuur van en door 

 culturele instellingen 
 

culturele raden (buitenland) 

BT: overheidsadviesorganen 

 

 

 

 

 



 

Boekman thesaurus cultuurbeleid p. 30 

 

decentralisatie 

RT: centralisatie 

SN: overdracht van bevoegdheden van de 
rijksoverheid naar lagere 

 bestuursorganen (provincie, gemeenten) 

 

economisch beleid 

BT: overheidsbeleid 

NT: economische ontwikkeling 

 

economische ontwikkeling 

BT: economisch beleid 

RT: stedelijke vernieuwing 

 

efficiency 

UF: doelmatigheid 

 zakelijkheid 

NT: bezuinigingen 

 

financieel beleid 

UF: budget 

BT: management 

NT: inkomsten 

 uitgaven 

RT: faillissement 

 museumfinanciën 

 

gemeentelijk beleid 

UF: lokaal bestuur 

BT: overheidsbeleid 

RT: gemeentelijke cultuurnota's (vorm) 

 steden 

SN: combineren met de desbetreffende 

gemeente en/of kunstsector 

 

gemeentelijke adviesorganen 

UF: kunstraden 

BT: adviesorganen 

 

gemeentelijke diensten 

RT: rijksdiensten 

 

inspraak 

RT: democratisering 

 

internationale adviesorganen 

BT: adviesorganen 

 

 

 

internationale samenwerking 

NT: internationale culturele samenwerking 

 ontwikkelingssamenwerking 

RT: samenwerking 

 

maatschappelijk belang 

UF: draagvlak 

 sociaal belang 

RT: culturele waarde 

 sociale functie 

 

management 

UF: bedrijfsvoering 

 cultuurmanagement 

 kunstmanagement 

 zakelijke leiding 

 exploitatie 

NT: artistieke leiding 

 financieel beleid 

 museummanagement 

 bibliotheekmanagement 

RT: cultureel ondernemerschap 

 bestuursorganen 

 organisatiestructuur 

 cultural governance 

SN: te gebruiken voor het besturen van 

culturele organisaties; eventueel 
 combineren met kunstsector 
 

marketing 

UF: kunstmarketing 

 doelgroepen 

NT: marketingtheorie 

RT: imago 

 marktonderzoek 

 publiekswerving 

 markt 

 public relations 

 reclame 

SN: eventueel combineren met de kunstsector 

 

marketingtheorie 

BT: marketing 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 

UF: Ministerie van OCW 

BT: ministeries 

SN: inclusief de voormalige ministeries van 

WVC, OKW, O&W en CRM 
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ministeries 

UF: departementen 

NT: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 

SN: te gebruiken voor alle ministeries, behalve 

het Ministerie van OCW 

 

museummanagement 

UF: museumbeheer 

BT: management 

NT: museumfinanciën 

RT: museumtaken 

 museumprofessionals 

 gedragscodes 

 

onderwijsbeleid 

UF: educatiebeleid 

BT: overheidsbeleid 

 

ontwikkelingssamenwerking 

BT: internationale samenwerking 

 

organisatieadviesbureaus 

BT: adviesorganen 

SN: gebruikt voor bureaus die een instelling 
onderzoeken of terzijde staan 

 

organisatiestructuur 

RT: management 

 reorganisatie 

 

overheidsadviesorganen 

UF: nationale adviesorganen 

 rijksadviesorganen 

BT: adviesorganen 

NT: culturele raden (buitenland) 

 Raad voor cultuur 

RT: rijksdiensten 

 

overheidsbeleid 

UF: beleid 

 nationaal beleid 

 rijksbeleid 

NT: cultuurbeleid 

 economisch beleid 

 onderwijsbeleid 

 justitieel beleid 

 sociaal beleid 

 welzijnsbeleid 

 ruimtelijke ordeningsbeleid 

 gemeentelijk beleid 

 provinciaal beleid 

 regionaal beleid 

RT: politiek 

 profijtbeginsel 

 

privatisering 

UF: verzelfstandiging 

RT: commercialisering 

SN: zowel te gebruiken voor het afsplitsen van 
delen van een instelling of  organisatie als 
het afstoten van overheidstaken naar de 
marktsector 

 

profijtbeginsel 

RT: economische theorieën 

 overheidsbeleid 

 politiek 

 inkomsten 

SN: het principe dat de gebruiker betaalt 

 

provinciaal beleid 

BT: overheidsbeleid 

RT: provinciale cultuurnota's (vorm) 

 

provinciale adviesorganen 

BT: adviesorganen 

 

provinciale diensten 

RT: rijksdiensten 

 

recreatiebeleid 

UF: vrijetijdsbeleid 

RT: vrijetijdsbesteding 

 

reorganisatie 

UF: herstructurering 

RT: organisatiestructuur 

 

rijksdiensten 

UF: overheidsdiensten 

NT: Instituut Collectie Nederland 
 Rijksdienst voor de monumentenzorg 

 Rijksgebouwendienst 

 Rijksdienst beeldende kunst 

 Rijksdienst voor archeologie, 

cultuurlandschap en monumenten 

 Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 

RT: gemeentelijke diensten 

 provinciale diensten 



 

Boekman thesaurus cultuurbeleid p. 32 

 

 overheidsadviesorganen 

 

sociaal beleid 

BT: overheidsbeleid 

RT: BKR 

 welzijnsbeleid 

 WWIK 

 

stadsdelen 

UF: deelraden 

BT: steden 

SN: te gebruiken voor de bestuurlijke 

organisatie; gebruik anders stadswijken 

toezicht 

UF: controle 

 inspectie 

RT: bestuursorganen 

 kwaliteitsnormen 

 

welzijnsbeleid 

BT: overheidsbeleid 

NT: BKR 

 welzijnswet 

RT: sociaal beleid 

 

Economie en financiën 

 

antiquariaten 

BT: boekhandels 

 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

UF: WAO 

BT: sociale zekerheid 

 

begrotingen 

NT: rijksbegrotingen 

RT: bezuinigingen 

 private financiering 

 

belastingaftrek 

RT: belastingen 

SN: te gebruiken voor de mogelijkheid om 
giften voor culturele 

 activiteiten af te trekken van de belasting. 

 

belastingen 

NT: btw 

RT: belastingaftrek 

 

beurzen (handelsbeurzen) 

UF: handelsbeurzen 

 jaarbeurzen 

 kunstbeurzen 

RT: kunsthandel 

 

bezuinigingen 

BT: efficiency 

RT: begrotingen 

 

 

 

bijstand 

UF: Algemene bijstandswet 

 uitkering 

BT: sociale zekerheid 

 

boeken 

RT: boekenvak 

SN: vooral te gebruiken voor de conservering 

 

boekenvak 

UF: boekenbranche 

 boekenindustrie 

 boekindustrie 

NT: boekhandels 

 uitgeverijen 

RT: boeken 

 

boekhandels 

BT: boekenvak 

NT: antiquariaten 

 

boekproductie 

BT: productie 

RT: uitgeverijen 

 

Btw 

BT: belastingen 

 

buitenlandse activiteiten 

RT: culturele uitwisseling 

SN: te gebruiken voor activiteiten, presentaties 

e.d., die buiten de eigen landsgrenzen 
plaatsvinden 
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concurrentie 

RT: markt 

 

consumenten 

UF: kopers 

RT: productie 

 dienstverlening 

 

coproductie 

BT: productie 

 

crowdfunding 

UF: crowd funding 

 publieksfinanciering 

BT: private financiering 

 

cultureel ondernemerschap 

NT: verdienmodel 

RT: dienstverlening 

 management 

 zelfstandige ondernemers 

 

dienstverlening 

UF: diensten 

 service 

RT: consumenten 

 cultureel ondernemerschap 

 

distributie 

RT: productie 

 

drukkerijen 

RT: uitgeverijen 

 

economie 

UF: culturele economie 

RT: economische aspecten 

SN: niet te gebruiken voor de wetenschap: 
gebruik daarvoor economische 

 wetenschap 
 

economisch belang 

UF: economische waarde 

 impactstudies 

RT: prijsbeleid 

 

economische aspecten 

RT: economie 

 

 

economische theorieën 

BT: economische wetenschap 

RT: profijtbeginsel 

 

Europese fondsen 

BT: fondsen 

RT: Europese Unie 

 

faillissement 

RT: financieel beleid 

 

financiering 

NT: private financiering 

 overheidsfinanciering 

 publiek private samenwerking 

 

fondsen 

UF: overheidsfondsen 

 nationale fondsen 

NT: Europese fondsen 

 gemeentelijke fondsen 

 particuliere fondsen 

 provinciale fondsen 

RT: fondsenwerving 

 overheidsfinanciering 

 

fondsenwerving 

BT: private financiering 

RT: sponsoring 

 fondsen 

 

fusies 

 

gemeentelijke fondsen 

BT: fondsen 

RT: gemeentelijke subsidies 

 

gemeentelijke subsidies 

RT: gemeentelijke fondsen 

 subsidies 

 

handel 

NT: illegale handel 

 internationale handel 

RT: kunsthandel 

 

illegale handel 

UF: kunstsmokkel 

BT: handel 

RT: kunsthandel 
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 kunstroof 

 teruggave van cultuurgoederen 

 cultuurgoederen 

SN: te gebruiken voor de illegale handel in 
kunstvoorwerpen 

 

inkomsten 

UF: omzet 

BT: financieel beleid 

NT: winst 

RT: kaartverkoop 

 profijtbeginsel 

 uitgaven 

SN: inkomsten van instellingen 

 

internationale handel 

UF: export 

 import 

 internationale markt 

BT: handel 

 

investeren 

UF: beleggen 

RT: kunsthandel 

 prijsbeleid 

 

kaartverkoop 

RT: inkomsten 

 prijsbeleid 

 

kunstkoopregelingen 

UF: kunstaankoopregeling 

 rentesubsidieregeling 

 

markt 

UF: kunstmarkt 

 marktverruiming 

 marktwerking 

RT: marketing 

 concurrentie 

 kunsthandel 

 

marktonderzoek 

UF: haalbaarheidsonderzoek 

RT: marketing 

 

mecenaat 

BT: private financiering 

RT: schenkingen 

 sponsoring 

SN: gebruikt voor historische en hedendaagse 
vormen van private financiële steun 
(vorsten, kerk, rijke particulieren). 

Gebruik voor steun van bedrijven 

'sponsoring' 

 

museumfinanciën 

BT: museummanagement 

RT: musea 

 financieel beleid 

 

overheidsfinanciën 

UF: rijksfinanciën 

NT: overheidsuitgaven 

 

overheidsfinanciering 

UF: rijksfinanciering 

BT: financiering 

NT: subsidies 

 Wet op het specifiek cultuurbeleid 

RT: fondsen 

 

overheidsuitgaven 

UF: rijksuitgaven 

BT: overheidsfinanciën 

 

particuliere fondsen 

BT: fondsen 

RT: private financiering 

 particulier initiatief 

SN: fondsen, gesticht vanuit het particulier 
initiatief 

 

percentageregelingen 

UF: quota 

SN: zowel gebruikt voor regelingen in 
beeldende kunst en bouwkunst als 

 voor diverse quota 
 

prijsbeleid 

UF: prijzen 

 toegangsprijzen 

NT: reducties 

RT: kaartverkoop 

 investeren 

 economisch belang 

SN: gebruik voor toegekende onderscheidingen 

aan kunstenaars 'kunstprijzen' 
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private financiering 

BT: financiering 

NT: fondsenwerving 

 mecenaat 

 sponsoring 

 crowdfunding 

RT: begrotingen 

 particuliere fondsen 

 publiek private samenwerking 

 verdienmodel 

 

productie 

NT: boekproductie 

 filmproductie 

 theaterproductie 

 coproductie 

RT: distributie 

 consumenten 

 

projecten 

 

projectsubsidies 

UF: ad hoc subsidies 

 incidentele subsidies 

BT: subsidies 

 

provinciale fondsen 

BT: fondsen 

RT: provinciale subsidies 

 

provinciale subsidies 

RT: provinciale fondsen 

 subsidies 

 

publiek private samenwerking 

UF: PPS 

BT: financiering 

RT: private financiering 

 

reducties 

UF: abonnementen 

 cultuurkaarten 

 cultuurvouchers 

 kortingen 

BT: prijsbeleid 

 

rijksbegrotingen 

BT: begrotingen 

 

 

rijksbijdrageregelingen 

BT: subsidies 

 

sociale zekerheid 

NT: AOW 

 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

 bijstand 

 werkloosheidsverzekeringen 

 WWIK 

RT: verzekeringen 

 

sponsoring 

UF: kunstsponsoring 

 cultuursponsoring 

BT: private financiering 

RT: fondsenwerving 

 loterijen 

 mecenaat 

 particulier initiatief 

SN: gebruikt voor financiële steun van 

bedrijven. gebruik voor steun van 

 particulieren 'mecenaat' 

 

stipendia 

UF: basisstipendia 

BT: inkomen 

 

subsidies 

UF: overheidssubsidies 

 rijkssubsidies 

BT: overheidsfinanciering 

NT: projectsubsidies 

 rijksbijdrageregelingen 

 subsidieregelingen (vorm) 

 subsidietoekenning 

RT: gemeentelijke subsidies 

 provinciale subsidies 

 

subsidietoekenning 

BT: subsidies 

SN: combineren met kunstsector 

 

theaterproductie 

BT: productie 

 

uitgaven 

UF: kosten 

BT: financieel beleid 

RT: inkomsten 
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SN: te gebruiken voor de bedrijfskosten die 

organisaties, instellingen e.d. maken 

 

uitgeverijen 

BT: boekenvak 

RT: drukkerijen 

 boekproductie 

 vaste boekenprijs 

 

Unidroit verdrag 

BT: internationale culturele verdragen 

 

vaste boekenprijs 

RT: uitgeverijen 

 

 

 

 

 

verdienmodel 

BT: cultureel ondernemerschap 

RT: private financiering 

 

verkoopcijfers 

 

verzekeringen 

NT: ziektekostenverzekeringen 

RT: sociale zekerheid 

 

werkloosheidsverzekeringen 

UF: WW 

BT: sociale zekerheid 

 

winst 

BT: inkomsten 

 

ziektekostenverzekeringen 

BT: verzekeringen 

 

Milieu en techniek 

 

automatisering 

RT: computers 

 digitalisering 

 databases 

 

duurzaamheid 

UF: ecologie 

 milieubescherming 

 

gehoorschade 

RT: beroepsziekten 

 mediagebruik 

 

natuurhistorie 

 

normen 

UF: standaarden 

NT: kwaliteitsnormen 

SN: niet te verwarren met normen en waarden 

 

rampen 

UF: aardbevingen 

 brand 

 natuurrampen 

 overstromingen 

RT: schade 

 

techniek 

UF: technologie 

 

Wetenschap, onderzoek en methodologie 

 

analyse 

 

archeologie 

BT: cultureel erfgoed 

NT: onderwaterarcheologie 

RT: geschiedenis 

 

architectuurtheorie 

BT: kunstwetenschap 

RT: architectuur 

 

Beroepsethiek 

BT: ethiek 

NT: gedragscodes 

RT: beroepen 

 

Boekmanstichting (NL) 

BT: onderzoeksinstellingen 

SN: Studiecentrum voor kunst, cultuur en 

beleid, Amsterdam 
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cognitieve functies 

UF: intelligentie 

BT: psychologie 

NT: waarneming 

 

communicatiewetenschap 

RT: informatiewetenschap 

 massacommunicatie 

 

creativiteit 

BT: psychologie 

 

culturele antropologie 

UF: antropologie 

 volkenkunde 

BT: sociale wetenschappen 

 

Culturelink (CI) 

BT: onderzoeksinstellingen 

SN: Netwerk te Zagreb, Kroatië voor onderzoek 
en samenwerking in culturele 

ontwikkeling, tevens www 
informatiecentrum 

 

cultuurfilosofie 

BT: filosofie 

 

cultuurgeschiedenis 

UF: sociale geschiedenis 

BT: geschiedenis 

 

cultuurpsychologie 

BT: psychologie 

 

cultuursociologie 

BT: sociologie 

 

cultuurwetenschap 

UF: culturele studies 

BT: wetenschap 

RT: kunstwetenschap 

 

dialecten 

RT: taalgebruik 

 

Duitse taal 

BT: talen 

 

 

 

economische wetenschap 

BT: wetenschap 

NT: economische theorieën 

 

emoties 

UF: gevoelens 

BT: psychologie 

NT: podiumangst 

 beleving 

 

Engelse taal 

BT: talen 

 

esthetica 

UF: kunstfilosofie 

 schoonheid 

BT: filosofie 

 

ethiek 

NT: beroepsethiek 

 moraal 

 normen en waarden 

RT: filosofie 

 

experimenten 

 

filmwetenschap 

BT: kunstwetenschap 

 

filosofie 

UF: wijsbegeerte 

NT: cultuurfilosofie 

 esthetica 

RT: ethiek 

 

Fondazione Fitzcarraldo (IT) 

BT: onderzoeksinstellingen 

SN: Centrum te Turijn, Italië, voor planning, 

training en documentatie in cultuur-, 

kunst- en mediamanagement, economie en 
beleid 

 

Franse taal 

BT: talen 

 

Fries 

BT: minderheidstalen 

 

gedrag 

NT: leefstijlen 
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geschiedenis 

BT: wetenschap 

NT: cultuurgeschiedenis 

 heemkunde 

RT: archeologie 

 

handboeken (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 

 

heemkunde 

BT: geschiedenis 

 

indicatoren 

UF: culturele indicatoren 

 variabelen 

BT: onderzoeksmethoden 

RT: statistieken (vorm) 

SN: gebruik voor de statische gegevens 

statistieken (vorm) 

 

Italiaanse taal 

BT: talen 

 

Kulturpolitische Gesellschaft (DE) 

BT: onderzoeksinstellingen 

 

kunstgeschiedenis 

BT: kunstwetenschap 

SN: betreft de geschiedenis van de beeldende 
kunst 

 

kunstsociologie 

BT: sociologie 

NT: literatuursociologie 

 muzieksociologie 

SN: gebruikt voor algemene theorieën; gebruik 
zo nodig een specifiekere term of 
combineer de term sociologie met een 
kunstvorm 

 

kunstwetenschap 

BT: wetenschap 

NT: architectuurtheorie 

 filmwetenschap 

 literatuurwetenschap 

 muziekwetenschap 

 theaterwetenschap 

 kunstgeschiedenis 

RT: cultuurwetenschap 

SN: te gebruiken als verzamelterm voor 
wetenschappelijke disciplines die 

 kunst bestuderen 
 

kwaliteitsnormen 

BT: normen 

RT: kwaliteit 

 toezicht 

 

literatuursociologie 

BT: kunstsociologie 

 

literatuurwetenschap 

BT: kunstwetenschap 

RT: literatuur 

 vertalingen 

 

managementtheorie 

UF: bedrijfskunde 

 

minderheidstalen 

BT: talen 

NT: Fries 

 

moraal 

BT: ethiek 

 

motivatie 

 

 

 

 

museologie 

UF: museumkunde 

 museumwetenschap 

RT: musea 

 

muzieksociologie 

BT: kunstsociologie 

 

muziekwetenschap 

UF: musicologie 

BT: kunstwetenschap 

 

Nederlandse taal 

BT: talen 

 

normen en waarden 

BT: ethiek 
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onderwaterarcheologie 

BT: archeologie 

RT: maritiem erfgoed 

 

onderzoek 

UF: wetenschappelijk onderzoek 

NT: onderzoeksmethoden 

 onderzoeksprogramma's 

RT: onderzoeksinstellingen 

 onderzoeksrapporten (vorm) 

 

onderzoeksinstellingen 

NT: Boekmanstichting (NL) 

 Culturelink (CI) 

 Kulturpolitische Gesellschaft (DE) 

 Östereichische Kulturdokumentation 

(AU) 

 Fondazione Fitzcarraldo (IT) 

RT: onderzoek 

 

onderzoeksmethoden 

UF: onderzoekstechnieken 

BT: onderzoek 

NT: indicatoren 

 

onderzoeksprogramma's 

BT: onderzoek 

 

openbare ruimte 

UF: publieke ruimte 

BT: ruimtelijke ordening 

 

Östereichische Kulturdokumentation 

(AU) 

BT: onderzoeksinstellingen 

 

pedagogiek 

UF: opvoedkunde 

RT: didactiek 

 

podiumangst 

UF: plankenkoorts 

BT: emoties 

 

rechtswetenschappen 

BT: wetenschap 

 

ruimtelijke ordening 

UF: planologie 

NT: landschapsplanning 

 stedenbouw 

 openbare ruimte 

RT: architectuurbeleid 

 bestemmingsplannen 

 

sociale geografie 

BT: sociale wetenschappen 

NT: demografie 

 

sociale wetenschappen 

BT: wetenschap 

NT: vrijetijdswetenschappen 

 sociale geografie 

 sociologie 

 culturele antropologie 

 

sociologie 

BT: sociale wetenschappen 

NT: cultuursociologie 

 kunstsociologie 

 

sociologische theorieën 

 

Spaanse taal 

BT: talen 

 

stedenbouw 

BT: ruimtelijke ordening 

NT: stedelijke vernieuwing 

RT: steden 

 

structuralisme 

UF: semiotiek 

 

taalgebruik 

RT: dialecten 

 taalkunde 

 

taalkunde 

RT: taalgebruik 

 

talen 

NT: minderheidstalen 

 Nederlandse taal 

 Duitse taal 

 Engelse taal 

 Franse taal 

 Spaanse taal 

 Italiaanse taal 
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talent 

UF: begaafdheid 

 talentontwikkeling 

 

theaterwetenschap 

BT: kunstwetenschap 

 

vrijetijdswetenschappen 

BT: sociale wetenschappen 

 

 

 

waarneming 

UF: perceptie 

BT: cognitieve functies 

RT: beleving 

 

wetenschap 

NT: economische wetenschap 

 geschiedenis 

 rechtswetenschappen 

 sociale wetenschappen 

 kunstwetenschap 

 cultuurwetenschap 

 

Onderwijs en opleiding 

 

basisonderwijs 

UF: primair onderwijs 

BT: onderwijs 

RT: leerlingen 

 

beeldende kunsteducatie 

BT: kunsteducatie op school 

 

beroepsonderwijs 

UF: roc's 

BT: onderwijs 

NT: hbo 

 mbo 

 kunstvakonderwijs 

RT: beroepen 

 vmbo 

 

beurzen (studiebeurzen) 

UF: studiebeurzen 

 

canon 

RT: cultuuroverdracht 

 onderwijsdoelen 

SN: kennis die onontbeerlijk is in het onderwijs 

 

centra voor de kunsten 

UF: creativiteitscentra 

 kunstencentra 

NT: muziekscholen 

RT: culturele centra 

 wijkcentra 

SN: centra waarin cursussen in diverse 
kunstdisciplines worden gegeven 

 voor amateurs 
 

culturele en kunstzinnige vorming 

(leervak) 

UF: ckv 

RT: cultuurdeelname in schoolverband 

 

cultuurdeelname in schoolverband 

RT: culturele en kunstzinnige vorming 

(leervak) 

SN: bezoeken van culturele evenementen vanuit 
school 

 

cultuuroverdracht 

UF: socialisatie 

RT: canon 

 

cursussen 

RT: scholing 

SN: niet te gebruiken voor creatieve activiteiten 

 

danseducatie 

SN: eventueel combineren met schooltype 

 

didactiek 

RT: pedagogiek 

 

docenten 

RT: hoogleraren 

 

dramatische vorming 

BT: kunsteducatie op school 

 

educatieve diensten 

NT: museumeducatie 

RT: living history 

 kunsteducatie 
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educatieve films 

BT: films 

 

erfgoededucatie 

BT: kunsteducatie op school 

 

examens 

RT: onderwijs 

 

havo 

UF: hoger algemeen vormend onderwijs 

BT: voortgezet onderwijs 

 

hbo 

UF: hoger beroepsonderwijs 

BT: beroepsonderwijs 

NT: pedagogische academies 

 

hoogleraren 

RT: docenten 

 

kunsteducatie 

UF: cultuureducatie 

 educatie 

 kunstonderwijs 

 kunstzinnige vorming 

NT: kunsteducatie buiten school 

 kunsteducatie op school 

RT: educatieve diensten 

SN: eventueel combineren met onderwijsbeleid 
of pedagogiek 

 

kunsteducatie buiten school 

UF: cultuureducatie buiten school 

BT: kunsteducatie 

RT: amateurkunst 

 vrijetijdsbesteding 

SN: te gebruiken voor creatieve activiteiten 
buiten schoolverband 

 

kunsteducatie op school 

UF: cultuureducatie op school 

BT: kunsteducatie 

NT: erfgoededucatie 

 media-educatie 

 beeldende kunsteducatie 

 dramatische vorming 

 muziekeducatie 

 literatuuronderwijs 

SN: eventueel combineren met schooltype 

kunstvakonderwijs 

UF: hoger kunstonderwijs 

 middelbaar kunstonderwijs 

BT: beroepsonderwijs 

NT: masteropleidingen 

RT: vooropleidingen kunstvakonderwijs 

 

leerlingen 

RT: basisonderwijs 

 studenten 

 voortgezet onderwijs 

 

leerplannen 

UF: curricula 

SN: omvat de leervakken met de daarbij 

behorende leerdoelen en tijdsindeling in 
het kader van een erkende leergang aan 
een onderwijsinstelling 

 

leervakken 

UF: schoolvakken 

 

lesmethoden 

UF: leermethoden 

 

literatuuronderwijs 

BT: kunsteducatie op school 

 

living history 

RT: educatieve diensten 

 

masteropleidingen 

UF: tweede fase kunstonderwijs 

BT: kunstvakonderwijs 

RT: postacademisch onderwijs 

 

mbo 

UF: middelbaar beroepsonderwijs 

BT: beroepsonderwijs 

RT: vmbo 

SN: inclusief de Regionale opleidingscentra 

(roc's) 

 

media-educatie 

UF: audiovisuele vorming 

 filmeducatie 

 mediawijsheid 

BT: kunsteducatie op school 

RT: audiovisuele media 

SN: het bewust leren omgaan met de media 
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museumeducatie 

BT: educatieve diensten 

 

muziekeducatie 

UF: muziekonderwijs 

BT: kunsteducatie op school 

SN: eventueel te combineren met het 
desgewenste schooltype 

 

onderwijs 

NT: basisonderwijs 

 beroepsonderwijs 

 speciaal onderwijs 

 volwasseneneducatie 

 wetenschappelijk onderwijs 

 voortgezet onderwijs 

RT: examens 

 

onderwijsdoelen 

RT: canon 

 

onderwijsorganisatie 

SN: de wijze waarop het onderwijs 
gestructureerd is 

 

onderwijsvernieuwing 

UF: onderwijshervorming 

 

pedagogische academies 

UF: pabo's 

BT: hbo 

 

postacademisch onderwijs 

BT: wetenschappelijk onderwijs 

RT: masteropleidingen 

 

scholing 

UF: bijscholing 

 nascholing 

 omscholing 

 opleiding 

RT: cursussen 

 professionaliteit 

 

speciaal onderwijs 

BT: onderwijs 

SN: onderwijs ten behoeve van met name 

geestelijk en/of lichamelijk 
 gehandicapte kinderen 
 

stages 

 

studenten 

RT: leerlingen 

 

taalonderwijs 

SN: eventueel te combineren met het schooltype 

 

universiteiten 

RT: wetenschappelijk onderwijs 

 

vmbo 

UF: lbo 

 mavo 

 mulo 

 voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs 

BT: voortgezet onderwijs 

RT: mbo 

 beroepsonderwijs 

SN: inclusief de voormalig onderwijssystemen 

'lbo', 'mulo' en 'mavo' 

 

volksontwikkeling 

UF: volksopvoeding 

RT: sociale functie 

 

 

volwasseneneducatie 

BT: onderwijs 

RT: volwassenen 

 

vooropleidingen kunstvakonderwijs 

RT: kunstvakonderwijs 

 

voortgezet onderwijs 

UF: secundair onderwijs 

BT: onderwijs 

NT: havo 

 vmbo 

 vwo 

RT: leerlingen 

 

vwo 

UF: voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs 

BT: voortgezet onderwijs 
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wetenschappelijk onderwijs 

UF: academisch onderwijs 

 universitair onderwijs 

 wo 

BT: onderwijs 

NT: postacademisch onderwijs 

RT: universiteiten 

 

Beroep, arbeidsmarkt en vrijetijdsbesteding 

 

amusement 

UF: entertainment 

RT: circus 

 attractieparken 

 

AOW 

UF: Algemene ouderdomswet 

BT: sociale zekerheid 

RT: pensioenen 

 

arbeidsbemiddeling 

UF: uitzendbureaus 

RT: werkloosheid 

 werkgelegenheidsprojecten 

 

arbeidsmarkt 

UF: werkgelegenheid 

NT: fair practice 

RT: werkloosheid 

 werk 

 

arbeidsovereenkomsten 

UF: cao 

BT: arbeidsvoorwaarden 

RT: contracten 

 

arbeidsvoorwaarden 

BT: sociaal-economische positie 

NT: arbeidsomstandigheden 

 arbeidsovereenkomsten 

 werktijden 

RT: werk 

 

attractieparken 

UF: pretparken 

 themaparken 

RT: amusement 

 vrijetijdsbesteding 

 

bedrijfsopleidingen 

RT: commerciële organisaties 

 

 

beroepen 

RT: beroepskeuze 

 beroepsethiek 

 beroepsonderwijs 

 beroepsziekten 

 beroepspraktijk 

 

beroepskeuze 

RT: beroepen 

 

beroepspraktijk 

RT: beroepen 

 

circus 

RT: amusement 

 

cultuurtoerisme 

BT: toerisme 

RT: cultuurdeelname 

 

curatoren 

RT: museumprofessionals 

SN: Maker of organisator van een 

tentoonstelling. Dit kan in een museum 

 zijn, maar ook in andere sectoren, 

bijvoorbeeld in de podiumkunsten. 
 Voor curatoren in musea gebruik 

curatoren en musea. 

 

dansen als vrijetijdsbesteding 

BT: dans 

SN: te gebruiken voor stijldansen en modernere 

dansvormen, zoals hiphop, breakdance, 

trance, dance etc. 

 

fair practice 

BT: arbeidsmarkt 

RT: sociaal-economische positie 
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honoraria 

UF: gages 

BT: inkomen 

SN: inkomsten uit vrije beroepen, bijvoorbeeld 
voor kunstenaars als 

 zelfstandig ondernemer 
 

inkomen 

BT: sociaal-economische positie 

NT: salarissen 

 honoraria 

 stipendia 

SN: inkomens van kunstenaars etc. 

 

loopbaanontwikkeling 

UF: carrières 

RT: personeelsbeleid 

 sociaal-economische positie 

 

museumprofessionals 

UF: museumpersoneel 

RT: curatoren 

 museummanagement 

 

pensioenen 

RT: AOW 

 

personeelsbeleid 

UF: human resource management 

RT: werkgevers 

 werknemers 

 loopbaanontwikkeling 

 

professionaliteit 

UF: professionalisering 

RT: scholing 

 

salarissen 

UF: lonen 

BT: inkomen 

 

sociaal-economische positie 

UF: beroepspositie 

NT: arbeidsvoorwaarden 

 inkomen 

RT: loopbaanontwikkeling 

 fair practice 

 

toerisme 

NT: cultuurtoerisme 

uitgaan 

RT: cultuurdeelname 

 horecagelegenheden 

 vrijetijdsbesteding 

 

veiligheidsmaatregelen 

BT: arbeidsomstandigheden 

RT: beroepsziekten 

 

vrijetijdsbesteding 

UF: recreatie 

 tijdsbesteding 

RT: publiek 

 attractieparken 

 recreatiebeleid 

 kunsteducatie buiten school 

 uitgaan 

 

vrijwilligers 

UF: onbetaald werk 

 

werk 

UF: arbeid 

RT: arbeidsmarkt 

 werkloosheid 

 arbeidsvoorwaarden 

 

werkbeurzen 

 

werkgelegenheidsprojecten 

RT: arbeidsbemiddeling 

 werkloosheid 

 

werkgevers 

RT: personeelsbeleid 

 werknemers 

 

werkloosheid 

RT: arbeidsbemiddeling 

 arbeidsmarkt 

 werk 

 werkgelegenheidsprojecten 

 

werknemers 

RT: personeelsbeleid 

 werkgevers 
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werknemersorganisaties 

UF: vakbeweging 

 vakbonden 

BT: belangenorganisaties 

 

werktijden 

BT: arbeidsvoorwaarden 

 

zelfstandige ondernemers 

UF: free-lancers 

 freelancers 

 ZZP’ers 

 flexwerkers 

 uitzendkrachten 

RT: cultureel ondernemerschap 

 

Organisaties en fondsen 

 

auteursrechtorganisaties 

BT: belangenorganisaties 

RT: auteursrecht 

 auteursrechtdelicten 

 

CIRCLE 

UF: Cultural Information and Research 

Centres Liaison in Europe 

BT: internationale netwerken 

 

commerciële organisaties 

UF: bedrijven 

 ondernemingen 

BT: organisaties 

NT: midden- en kleinbedrijf 

 kunstbemiddelingsbureaus 

RT: bedrijfsopleidingen 

 

Culturele Hoofdstad 

UF: Europese culturele hoofdstad 

RT: Europese Unie 

SN: manifestatie in EU-verband, waarbij 
jaarlijks een of meerdere steden 

 verkozen worden 
 

culturele organisaties 

UF: culturele instellingen 

RT: netwerken 

 organisaties 

 niet-gouvernementele organisaties 

 ondersteuningsstructuur 

 

EFAH 

UF: European Forum for the Arts and 

Heritage 

BT: internationale netwerken 

 

Europese Commissie 

BT: Europese Unie 

Europese Unie 

UF: EU 

BT: internationale organisaties 

NT: Europese Commissie 

RT: Europese fondsen 

 Culturele Hoofdstad 

 

IETM 

UF: Informal European Theatre Meeting 

BT: internationale netwerken 

 

IFACCA 

UF: International Federation of Arts 

Councils and Culture Agencies 

BT: internationale netwerken 

Instituut Collectie Nederland 

UF: ICN 

BT: rijksdiensten 

RT: Collectie Nederland 

 Rijksdienst beeldende kunst 

 

internationale netwerken 

BT: netwerken 

NT: RECAP 

 CIRCLE 

 EFAH 

 IETM 

 IFACCA 

 

internationale organisaties 

NT: Europese Unie 

 Raad van Europa 

 Verenigde Naties 
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kunstbemiddelingsbureaus 

BT: commerciële organisaties 

NT: literair agenten 

 impresariaten 

SN: te gebruiken voor bemiddeling tussen 
kunstenaars en bedrijven 

 

literair agenten 

UF: literaire agenten 

BT: kunstbemiddelingsbureaus 

 

midden- en kleinbedrijf 

UF: mkb 

BT: commerciële organisaties 

 

netwerken 

UF: culturele netwerken 

NT: internationale netwerken 

RT: belangenorganisaties 

 culturele organisaties 

 

niet-gouvernementele organisaties 

UF: NGO's 

RT: culturele organisaties 

 

non-profit organisaties 

BT: organisaties 

 

organisaties 

NT: non-profit organisaties 

 commerciële organisaties 

RT: belangenorganisaties 

 culturele organisaties 

 

particulier initiatief 

RT: sponsoring 

 particuliere fondsen 

 

Raad van Europa 

BT: internationale organisaties 

 

Raad voor cultuur 

UF: Raad voor de kunst 

 Raad voor het cultuurbeheer 

BT: overheidsadviesorganen 

SN: gebruikt voor documenten over het 
wettelijk adviesorgaan van de regering op 
het gebied van het cultuurbeleid. 

 

 

RECAP 

UF: Resources for Cultural Policy in 

Europe 

BT: internationale netwerken 

 

Rijksdienst beeldende kunst 

UF: RBK 

BT: rijksdiensten 

RT: Instituut Collectie Nederland 

SN: opgegaan in Instituut Collectie Nederland 

 

Rijksdienst voor archeologie, 

cultuurlandschap en monumenten 

UF: RACM 

BT: rijksdiensten 

RT: Rijksdienst voor de monumentenzorg 

 Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 

SN: voortzetting van de Rijksdienst voor de 
monumentenzorg en voortgezet als 
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 

 

Rijksdienst voor de monumentenzorg 

BT: rijksdiensten 

RT: Rijksdienst voor archeologie, 

cultuurlandschap en monumenten 

 Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 

SN: per september 2006 opgegaan in de 

Rijksdienst voor archeologie, 
cultuurlandschap en monumenten 

 

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 

UF: RCE 

BT: rijksdiensten 

RT: Rijksdienst voor archeologie, 

cultuurlandschap en monumenten 

 Rijksdienst voor de monumentenzorg 

SN: voortzetting van de Rijksdienst voor 

archeologie, cultuurlandschap en 
 monumenten 
 

Rijksgebouwendienst 

BT: rijksdiensten 

RT: Rijksbouwmeester 

 

Unesco 

BT: Verenigde Naties 

 

Verenigde Naties 

UF: VN 

BT: internationale organisaties 
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NT: Unesco 

 

Gezondheid 

 

beleving 

BT: emoties 

RT: beoordeling 

 waarneming 

 

beroepsziekten 

BT: ziekten 

RT: arbeidsomstandigheden 

 beroepen 

 veiligheidsmaatregelen 

 gehoorschade 

 

bewustzijn 

 

corona 

UF: COVID-19 

 coronavirus 

BT: ziekten 

 

creatieve therapie 

RT: gehandicapten 

 

erotiek 

UF: seksualiteit 

RT: aanstootgevende kunst 

 pornografie 

 

gehandicapten 

RT: creatieve therapie 

 inclusiviteit 

gezondheidsaspecten 

RT: ziekten 

 

pornografie 

RT: aanstootgevende kunst 

 erotiek 

 

psychiatrie 

RT: psychiatrische patiënten 

 

psychiatrische patiënten 

RT: psychiatrie 

 

psychoanalyse 

BT: psychotherapie 

 

psychologie 

NT: cultuurpsychologie 

 cognitieve functies 

 creativiteit 

 emoties 

 

psychotherapie 

NT: psychoanalyse 

 

ziekten 

NT: beroepsziekten 

 corona 

RT: gezondheidsaspecten 

 

 

Geografische namen 

 

Afghanistan 

BT: Centraal-Azië 

 

Afrika 

NT: Centraal-Afrika 

 Tunesië en Libië 

 Egypte en Sudan 

 Ethiopië en Eritrea 

 West-Afrika 

 Zuidelijk-Afrika 

 Noordwest-Afrika 

 

Albanië 

BT: Zuidoost-Europa 

 

Alkmaar 

BT: Noord-Holland 

 

Almelo 

BT: Overijssel 

 

Almere 

BT: Flevoland 
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Ameland 

BT: Friesland 

 

Amerika 

NT: Noord-Amerika 

 Midden-Amerika 

 Zuid-Amerika 

 

Amersfoort 

BT: Utrecht (provincie) 

 

Amsterdam 

BT: Noord-Holland 

 

Antillen 

UF: Caraïben 

BT: Midden-Amerika 

SN: Incl. Cuba, Jamaica, Dominicaanse 

Republiek, Haïti, Puerto Rico, 

 Bahama’s, Bermuda, boven- en 
benedenwindse eilanden 

 

Antwerpen 

BT: Vlaanderen 

Apeldoorn 

BT: Gelderland 

 

Arabisch Schiereiland 

BT: Azië 

SN: Incl. Saoedi-Arabië 

 

Argentinië 

BT: Zuid-Amerika 

 

Arnhem 

BT: Gelderland 

 

Aruba 

BT: Caribisch deel van het Koninkrijk 

 Cast-eilanden 

 Koninkrijk der Nederlanden 

 

Assen 

BT: Drenthe 

 

Australië 

 

 

 

 

Azië 

NT: Centraal-Azië 

 China 

 Japan 

 Arabisch Schiereiland 

 Iran 

 Midden-Oosten 

 Siberië 

 Zuid-Azië 

 Zuidoost-Azië 

 Zuid-Korea 

 

Baltische staten 

UF: Estland 

 Letland 

 Litouwen 

BT: Oost-Europa 

 

België 

BT: West-Europa 

NT: Vlaanderen 

 Wallonië 

 

Blaricum 

BT: Noord-Holland 

 

Bonaire 

BT: Caribisch Nederland 

 

Bosnië-Herzegovina 

BT: Zuidoost-Europa 

RT: Joegoslavië (1918-1991) 

 

Brazilië 

RT: Zuid-Amerika 

 

Breda 

BT: Noord-Brabant 

 

Brussel 

BT: Vlaanderen 

 

Bulgarije 

BT: Zuidoost-Europa 

 

Canada 

BT: Noord-Amerika 
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Caribisch deel van het Koninkrijk 

UF: Nederlandse Antillen 

 ABC-eilanden 

NT: Aruba 

 Curaçao 

 Sint Maarten 

 Caribisch Nederland 

 CASt-eilanden 

 

Caribisch Nederland 

UF: BES-eilanden 

BT: Caribisch deel van het Koninkrijk 

NT: Bonaire 

 Saba 

 Sint Eustatius 

 

Cast-eilanden 

BT: Caribisch deel van het Koninkrijk 

NT: Aruba 

 Curaçao 

 Sint Maarten 

SN: De zelfstandige landen van het Caribisch 
deel van het Koninkrijk 

 Curaçao, Aruba en Sint Maarten 

 

Centraal-Afrika 

BT: Afrika 

 

Centraal-Azië 

BT: Azië 

NT: Afghanistan 

 

China 

BT: Azië 

NT: Taiwan 

SN: incl. aangrenzende gebieden, zoals Korea, 
Mongolië of Tibet 

 

Curaçao 

BT: Caribisch deel van het Koninkrijk 

 CASt-eilanden 

 Koninkrijk der Nederlanden 

 

Delft 

BT: Zuid-Holland 

 

Den Bosch 

UF: 's-Hertogenbosch 

BT: Noord-Brabant 

 

Den Haag 

BT: Zuid-Holland 

 

Den Helder 

BT: Noord-Holland 

 

Denemarken 

BT: Scandinavië 

 

Deventer 

BT: Overijssel 

 

Dordrecht 

BT: Zuid-Holland 

 

Drachten 

 

Drenthe 

BT: Noordoost-Nederland 

NT: Assen 

 Emmen 

 Meppel 

 

Dronten 

BT: Flevoland 

 

Duitse Democratische Republiek (1947-

1990) 

UF: DDR 

RT: Duitsland 

 

Duitsland 

UF: BRD 

 Bonds Republiek Duitsland 

BT: Midden-Europa 

RT: Duitse Democratische Republiek 

(1947-1990) 

 

Ede 

BT: Gelderland 

NT: Otterloo 

 

Egypte en Sudan 

UF: Sudan 

BT: Afrika 

 

Eindhoven 

BT: Noord-Brabant 
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Emmen 

BT: Drenthe 

 

Enkhuizen 

BT: Noord-Holland 

 

Enschede 

BT: Overijssel 

 

Ethiopië en Eritrea 

UF: Eritrea 

BT: Afrika 

 

Europa 

NT: Midden-Europa 

 Oost-Europa 

 West-Europa 

 Zuid-Europa 

 

Finland 

BT: Scandinavië 

 

Flevoland 

UF: IJsselmeerpolders 

BT: Noordoost-Nederland 

NT: Almere 

 Dronten 

 Lelystad 

 Zeewolde 

SN: incl. het IJsselmeer 

 

Frankrijk 

BT: West-Europa 

 

Friesland 

UF: Waddeneilanden 

BT: Noordoost-Nederland 

NT: Ameland 

 Harlingen 

 Leeuwarden 

 Schiermonnikoog 

 Sneek 

 Terschelling 

 Vlieland 

 

Gelderland 

BT: Noordoost-Nederland 

NT: Apeldoorn 

 Arnhem 

 Nijmegen 

 Wageningen 

 Ede 

 

Gent 

BT: Vlaanderen 

 

Gouda 

BT: Zuid-Holland 

 

Griekenland 

BT: Zuid-Europa 

 

Groningen (provincie) 

BT: Noordoost-Nederland 

NT: Groningen (stad) 

 

Groningen (stad) 

BT: Groningen (provincie) 

 

Haarlem 

BT: Noord-Holland 

 

Harlingen 

BT: Friesland 

 

Heerlen 

BT: Limburg 

 

Helmond 

BT: Noord-Brabant 

 

Hengelo 

BT: Overijssel 

 

Hilversum 

BT: Noord-Holland 

 

Hongarije 

BT: Midden-Europa 

 

Hoorn 

BT: Noord-Holland 

 

Ierland 

UF: Eire 

 Ierse republiek 

BT: West-Europa 

 

IJsland 

BT: West-Europa 
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India 

BT: Zuid-Azië 

 

Indonesië 

BT: Zuidoost-Azië 

NT: Molukken 

 

internationaal 

UF: wereldwijd 

 

Irak 

BT: Midden-Oosten 

 

Iran 

BT: Azië 

 

Israël 

BT: Midden-Oosten 

 

Italië 

BT: Zuid-Europa 

Japan 

BT: Azië 

 

Joegoslavië (1918-1991) 

BT: Zuidoost-Europa 

RT: Servië 

 Montenegro 

 Bosnië-Herzegovina 

 Slovenië 

 

Koninkrijk der Nederlanden 

NT: Nederland 

 Aruba 

 Curaçao 

 Sint Maarten 

 

Kroatië 

BT: Zuidoost-Europa 

 

Laren 

BT: Noord-Holland 

 

Leeuwarden 

BT: Friesland 

 

Leiden 

BT: Zuid-Holland 

 

 

Lelystad 

BT: Flevoland 

 

Liechtenstein 

BT: Midden-Europa 

 

Limburg 

BT: Zuid-Nederland 

NT: Heerlen 

 Maastricht 

 Roermond 

 Venlo 

 

Luik 

BT: Wallonië 

 

Luxemburg 

BT: West-Europa 

 

Maastricht 

BT: Limburg 

 

Macedonië 

BT: Zuidoost-Europa 

 

Meppel 

BT: Drenthe 

 

Mexico 

BT: Midden-Amerika 

 

Middelburg 

BT: Zeeland 

 

Midden-Amerika 

UF: Centraal Amerika 

BT: Amerika 

NT: Antillen 

 Mexico 

SN: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Costa Rica, Panama 

 

Midden-Europa 

BT: Europa 

NT: Duitsland 

 Hongarije 

 Liechtenstein 

 Oostenrijk 

 Polen 

 Tsjechië 
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 Zwitserland 

 Slowakije 

 Slovenië 

 

Midden-Oosten 

UF: Cyprus 

 Jordanië 

 Libanon 

 nabije oosten 

 Syrië 

BT: Azië 

NT: Irak 

 Israël 

 Turkije 

 Oman 

SN: Incl. Syrië, Libanon, Cyprus en Jordanië 

 

Moldavië 

BT: Oost-Europa 

 

Molukken 

BT: Indonesië 

 

Montenegro 

BT: Zuidoost-Europa 

RT: Joegoslavië (1918-1991) 

 

Namen 

BT: Wallonië 

 

nationaal 

 

Nederland 

BT: West-Europa 

 Koninkrijk der Nederlanden 

NT: Noordoost-Nederland 

 Noordwest-Nederland 

 Zuid-Nederland 

 

niet-westerse landen 

UF: derde wereld 

RT: wereldkunst 

 

Nieuw Zeeland 

 

Nijmegen 

BT: Gelderland 

 

Noord-Amerika 

BT: Amerika 

NT: Canada 

 Verenigde Staten 

 

Noord-Brabant 

BT: Zuid-Nederland 

NT: Breda 

 Den Bosch 

 Eindhoven 

 Helmond 

 Tilburg 

 

Noord-Holland 

BT: Noordwest-Nederland 

NT: Alkmaar 

 Amsterdam 

 Blaricum 

 Den Helder 

 Enkhuizen 

 Haarlem 

 Hilversum 

 Hoorn 

 Laren 

 Texel 

 Zaanstad 

SN: incl. Wieringermeer (West-Friesland) 

 

Noord-Ierland 

BT: Verenigd Koninkrijk 

 

Noordoost-Nederland 

BT: Nederland 

NT: Drenthe 

 Flevoland 

 Friesland 

 Gelderland 

 Overijssel 

 Groningen (provincie) 

 

Noordwest-Afrika 

BT: Afrika 

 

Noordwest-Nederland 

UF: Randstad 

BT: Nederland 

NT: Noord-Holland 

 Utrecht (provincie) 

 Zuid-Holland 

 

Noorwegen 

BT: Scandinavië 
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Oekraïne 

BT: Oost-Europa 

 

Oman 

BT: Midden-Oosten 

 

Oost-Europa 

BT: Europa 

NT: Baltische staten 

 Zuidoost-Europa 

 Rusland 

 Moldavië 

 Oekraïne 

 

Oostenrijk 

BT: Midden-Europa 

 

Otterloo 

BT: Ede 

 

Overijssel 

BT: Noordoost-Nederland 

NT: Almelo 

 Deventer 

 Enschede 

 Hengelo 

 Zwolle 

 

Polen 

BT: Midden-Europa 

 

Polynesië 

UF: Oceanië 

 

Portugal 

BT: Zuid-Europa 

 

regionaal beleid 

BT: overheidsbeleid 

RT: regio's 

 

Republiek Zuid-Afrika 

UF: Zuid-Afrika 

BT: Zuidelijk-Afrika 

 

Roemenië 

BT: Zuidoost-Europa 

 

Roermond 

BT: Limburg 

Rotterdam 

BT: Zuid-Holland 

 

Rusland 

UF: GOS 

 Gemenebest van onafhankelijke staten 

BT: Oost-Europa 

SN: incl. voormalig Sovjet-Unie 

 

Saba 

BT: Caribisch Nederland 

 

Scandinavië 

BT: West-Europa 

NT: Denemarken 

 Finland 

 Noorwegen 

 Zweden 

 

Schiedam 

 

Schiermonnikoog 

BT: Friesland 

 

Schotland 

BT: Verenigd Koninkrijk 

 

Servië 

BT: Zuidoost-Europa 

RT: Joegoslavië (1918-1991) 

 

Siberië 

UF: Aziatisch Rusland 

BT: Azië 

 

Sint Eustatius 

BT: Caribisch Nederland 

 

Sint Maarten 

BT: Caribisch deel van het Koninkrijk 

 CASt-eilanden 

 Koninkrijk der Nederlanden 

 

Slovenië 

BT: Midden-Europa 

RT: Joegoslavië (1918-1991) 

 

Slowakije 

BT: Midden-Europa 
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Sneek 

BT: Friesland 

 

Spanje 

BT: Zuid-Europa 

 

Suriname 

BT: Zuid-Amerika 

 

Taiwan 

BT: China 

 

Terschelling 

BT: Friesland 

 

Texel 

UF: Tessel 

BT: Noord-Holland 

 

Tilburg 

BT: Noord-Brabant 

 

Tsjechië 

BT: Midden-Europa 

SN: Incl. voormalig Tsjechoslowakije 

 

Tunesië en Libië 

UF: Libië 

BT: Afrika 

 

Turkije 

BT: Midden-Oosten 

 

Utrecht (provincie) 

BT: Noordwest-Nederland 

NT: Amersfoort 

 Utrecht (stad) 

 

Utrecht (stad) 

BT: Utrecht (provincie) 

 

Venlo 

BT: Limburg 

 

Verenigd Koninkrijk 

UF: Engeland 

 Groot Brittannië 

BT: West-Europa 

NT: Schotland 

 Wales 

 Noord-Ierland 

 

Verenigde Staten 

UF: USA 

 VS 

BT: Noord-Amerika 

 

Vlaanderen 

BT: België 

NT: Antwerpen 

 Gent 

 Brussel 

 

Vlieland 

BT: Friesland 

 

Vlissingen 

BT: Zeeland 

 

Wageningen 

BT: Gelderland 

 

Wales 

BT: Verenigd Koninkrijk 

 

Wallonië 

BT: België 

NT: Luik 

 Namen 

 

West-Afrika 

BT: Afrika 

 

West-Europa 

BT: Europa 

NT: Frankrijk 

 Ierland 

 Luxemburg 

 Nederland 

 Verenigd Koninkrijk 

 IJsland 

 België 

 Scandinavië 

 

westerse landen 

UF: geïndustrialiseerde landen 

 

Wijchen 
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Zaanstad 

BT: Noord-Holland 

 

Zeeland 

BT: Zuid-Nederland 

NT: Middelburg 

 Vlissingen 

 

Zeewolde 

BT: Flevoland 

 

Zoetermeer 

 

Zuid-Amerika 

BT: Amerika 

NT: Argentinië 

 Suriname 

RT: Brazilië 

 

Zuid-Azië 

BT: Azië 

NT: India 

 

Zuid-Europa 

BT: Europa 

NT: Griekenland 

 Portugal 

 Spanje 

 Italië 

 

Zuid-Holland 

BT: Noordwest-Nederland 

NT: Delft 

 Den Haag 

 Dordrecht 

 Gouda 

 Leiden 

 Rotterdam 

 

Zuid-Korea 

BT: Azië 

 

Zuid-Nederland 

BT: Nederland 

NT: Limburg 

 Noord-Brabant 

 Zeeland 

 

Zuidelijk-Afrika 

BT: Afrika 

NT: Republiek Zuid-Afrika 

 

Zuidoost-Azië 

BT: Azië 

NT: Indonesië 

 

Zuidoost-Europa 

UF: Balkan 

BT: Oost-Europa 

NT: Albanië 

 Bosnië-Herzegovina 

 Bulgarije 

 Macedonië 

 Kroatië 

 Roemenië 

 Joegoslavië (1918-1991) 

 Servië 

 Montenegro 

 

Zweden 

BT: Scandinavië 

 

Zwitserland 

BT: Midden-Europa 

 

Zwolle 

BT: Overijssel 

 

Publicatie vorm 

 

adresboeken (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 

 

adviezen (vorm) 

 

algemene maatregelen van bestuur 

(vorm) 

RT: gemeentelijke verordeningen (vorm) 

 recht 

 wetgeving 

SN: algemene regelingen die door een daartoe 
bevoegd overheidsorgaan 

 (Kroon, Provinciale Staten, 

gemeenteraad) worden vastgesteld 
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beleidsnota's (vorm) 

NT: cultuurnota's van de rijksoverheid 

(vorm) 

 gemeentelijke cultuurnota's (vorm) 

 provinciale cultuurnota's (vorm) 

RT: beleidsplannen (vorm) 

 beleidsplanning 

SN: betreft nota's van de overheid 

 

beleidsplannen (vorm) 

UF: businesscases (vorm) 

RT: beleidsnota's (vorm) 

SN: betreft meerjarenplannen van instellingen 

 

bibliografieën (vorm) 

UF: literatuurlijsten (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 

 

biografieën (vorm) 

UF: autobiografieën (vorm) 

 

brochures (vorm) 

 

case-studies (vorm) 

 

commentaren (vorm) 

UF: reacties (vorm) 

 opinies (vorm) 

congresverslagen (vorm) 

RT: congressen 

 papers (vorm) 

 

cultuurnota's van de rijksoverheid 

(vorm) 

UF: kunstenplannen (vorm) 

 subsidieplannen (vorm) 

BT: beleidsnota's (vorm) 

RT: cultuurbeleid 

 

cultuurnota 1988-1992 

 

cultuurnota 1993-1996 

 

cultuurnota 1997-2000 

 

cultuurnota 2001-2004 

 

cultuurnota 2005-2008 

 

 

cultuurnota 2009-2012 

UF: subsidieplan 2009-2012 

 

cultuurnota 2013-2016 

 

cultuurnota 2017-2020 

 

cultuurnota 2021-2024 

 

cultuurnota 2025-2028 

 

encyclopedieën (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 

 

enquêtes (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 

RT: statistieken (vorm) 

SN: te gebruiken voor de resultaten van een 
opiniepeiling 

 

essays (vorm) 

 

evaluatie (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 

 

gemeentelijke cultuurnota's (vorm) 

BT: beleidsnota's (vorm) 

RT: gemeentelijk beleid 

 

gemeentelijke verordeningen (vorm) 

RT: algemene maatregelen van bestuur 

(vorm) 

 

geschiedenis (vorm) 

SN: te gebruiken voor historische 
beschrijvingen 

 

handleidingen (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 

 

indexen (vorm) 

UF: registers (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 

 

interviews (vorm) 

 

jaarboeken (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 
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jaarverslagen (vorm) 

NT: jaarverslagen lopend (vorm) 

 

jaarverslagen lopend (vorm) 

BT: jaarverslagen (vorm) 

SN: te gebruiken voor lopende jaarverslagen 
die door deze bibliotheek worden 
verzameld 

 

jubileumuitgaven (vorm) 

UF: feestbundels (vorm) 

 gedenkboeken (vorm) 

 

koninklijke besluiten (vorm) 

 

krantenartikelen (vorm) 

UF: weekbladartikelen 

SN: artikelen uit dag- en weekbladen 

 

kunstprijzen (vorm) 

RT: kunstprijzen 

 

lezingen (vorm) 

UF: toespraken (vorm) 

 

literatuuronderzoek (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 

SN: rapport over één onderwerp waarin 
gepubliceerde informatie wordt 

 samengevat en geanalyseerd 
 

monitoren (vorm) 

BT: statistieken (vorm) 

SN: te gebruiken voor meerjarige statistische 
gegevens 

 

naslagwerken (vorm) 

NT: encyclopedieën (vorm) 

 handboeken (vorm) 

 jaarboeken (vorm) 

 woordenboeken (vorm) 

 indexen (vorm) 

 handleidingen (vorm) 

 adresboeken (vorm) 

 bibliografieën (vorm) 

 

onderzoeksrapporten (vorm) 

UF: onderzoeksresultaten (vorm) 

 rapporten (vorm) 

NT: enquêtes (vorm) 

 evaluatie (vorm) 

 literatuuronderzoek (vorm) 

 proefschriften (vorm) 

 publieksonderzoek (vorm) 

 scripties (vorm) 

 statistieken (vorm) 

 vergelijkend onderzoek (vorm) 

RT: onderzoek 

 

oraties (vorm) 

UF: inaugurele redes 

 

overheidspublicaties (vorm) 

UF: kamerstukken (vorm) 

 

pamfletten (vorm) 

UF: manifesten (vorm) 

 

papers (vorm) 

RT: congresverslagen (vorm) 

 

proefschriften (vorm) 

UF: dissertaties (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 

 

provinciale cultuurnota's (vorm) 

BT: beleidsnota's (vorm) 

RT: provinciaal beleid 

 

publieksonderzoek (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 

RT: publiek 

 

readers (vorm) 

UF: syllabi (vorm) 

 

recensies (vorm) 

UF: boekbesprekingen (vorm) 

 

referaattijdschriften (vorm) 

 

richtlijnen (vorm) 

 

scripties (vorm) 

UF: bachelortheses (hbo) (vorm) 

 doctoraalscripties (vorm) 

 mastertheses (wo) (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 
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statistieken (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 

NT: monitoren (vorm) 

RT: enquêtes (vorm) 

 indicatoren 

SN: te gebruiken voor publicaties met 

statistische gegevens; gebruik voor 

 de inhoudelijke aspecten 'indicatoren' 

 

statuten (vorm) 

UF: reglementen 

 

subsidieregelingen (vorm) 

BT: subsidies 

SN: Uitsluitend gebruiken voor tekst van of 
officiële toelichting op de regelingen zelf 

 

tentoonstellingscatalogi (vorm) 

BT: museumcatalogi (vorm) 

 

themanummers (vorm) 

 

tijdschriftabonnementen (vorm) 

BT: tijdschriften (vorm) 

NT: tijdschriftabonnementen digitaal 

(vorm) 

SN: te gebruiken voor tijdschriften waarop 
deze bibliotheek is geabonneerd 

 

tijdschriftabonnementen digitaal (vorm) 

BT: tijdschriftabonnementen (vorm) 

SN: te gebruiken voor tijdschriften waarop 
deze bibliotheek is geabonneerd 

 

tijdschriftartikelen (vorm) 

 

tijdschriften (vorm) 

NT: tijdschriftabonnementen (vorm) 

 

vergelijkend onderzoek (vorm) 

BT: onderzoeksrapporten (vorm) 

 

websites (vorm) 

UF: internetadressen (vorm) 

 URL (vorm) 

 

wetsvoorstellen (vorm) 

UF: wetsontwerpen (vorm) 

SN: bedoeld voor de aanloop tot een concrete 
wet 

 

wetten (vorm) 

SN: te gebruiken voor de tekst van wetten 

 

woordenboeken (vorm) 

UF: woordenlijsten (vorm) 

BT: naslagwerken (vorm) 

Tijdsaanduidingen 

 

1890-1900 

BT: negentiende eeuw 

 

1900-1910 

BT: twintigste eeuw 

 

1910-1920 

BT: twintigste eeuw 

 

1920-1930 

BT: twintigste eeuw 

 

1930-1940 

BT: twintigste eeuw 

 

1940-1950 

BT: twintigste eeuw 

 

 

1950-1960 

BT: twintigste eeuw 

 

1960-1970 

BT: twintigste eeuw 

 

1970-1980 

BT: twintigste eeuw 

 

1980-1990 

BT: twintigste eeuw 

 

1990-2000 

BT: twintigste eeuw 

 

2000-2010 

BT: eenentwintigste eeuw 
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2010-2020 

BT: eenentwintigste eeuw 

 

2020-2030 

BT: eenentwintigste eeuw 

 

achttiende eeuw 

UF: 18e eeuw 

 

eenentwintigste eeuw 

UF: 21ste eeuw 

NT: 2000-2010 

 2010-2020 

 2020-2030 

 

Interbellum 

 

middeleeuwen 

 

negentiende eeuw 

UF: 19e eeuw 

NT: 1890-1900 

 

Oudheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prehistorie 

 

toekomstvisies 

UF: prognoses 

 

twintigste eeuw 

UF: 20ste eeuw 

NT: 1900-1910 

 1910-1920 

 1920-1930 

 1930-1940 

 1940-1950 

 1950-1960 

 1960-1970 

 1970-1980 

 1980-1990 

 1990-2000 

 

zestiende eeuw 

UF: 16e eeuw 

 renaissance 

 

zeventiende eeuw 

UF: 17e eeuw 

 


