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Op de pagina Informatiebank vind je rechts een lijst met 25 trefwoorden.
Dit is slechts een selectie van alle trefwoorden die in de informatiebank
worden gebruikt.
Staat het trefwoord waarop je wilt zoeken niet in de lijst? Bekijk dan het
overzicht met alle trefwoorden en kies het trefwoord dat je wilt gebruiken.

Voer je trefwoord in bij de pijl. Klik op ‘Zoek’

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2017
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aanleg →zie: talent
aanplakbiljetten → zie: affiches
aansluiting basisonderwijs; voortgezet onderwijs
aansluiting beroepsonderwijs; praktijk
aansluiting mbo; hbo
aansluiting voortgezet onderwijs; beroepsonderwijs
aansluiting voortgezet onderwijs; wetenschappelijk onderwijs
aanwinstenlijsten
achterstandsituaties
acteren
acteurs →zie: kunstenaars
Actieplan Cultuurbereik
actieve cultuurparticipatie
adressen
Advies Verzorgingsstructuur Kunstzinnige
Vorming→zie: infrastructuur kunsteducatie
adviesorganen
adviezen (= beleid)
affiches
Afrika
agressie
AKU→ zie: infrastructuur kunsteducatie
algemene muziekleer→ zie: amv
allochtonen → zie: migranten
amateuristische kunstbeoefening →zie:
amateurkunst
amateurkunstbeleid
ambacht
Amsterdam
amusement
amv
animatie
antropologie
antroposofie
Arabisch
Arabieren
arbeid
arbeidersbeweging →zie: vakbonden
arbeidsmarkt
arbeidsovereenkomsten
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arbeidsvoorwaarden
archeologie
archieven
architectuur
architectuurbeleid
armoede
artistiek beleid
artotheken →zie: kunstuitleen
asielzoekers →zie: vluchtelingen
assessment →zie: toetsing
ateliers
audiovisuele media
→ zie ook: film
of fotografie
of video
of televisie
of radio
audiovisuele vormgeving
→ zie ook: audiovisuele vorming
→ zie ook: media-educatie
audiovisuele vorming
zie ook: audiovisuele vormgeving
→ zie ook: media-educatie
auditieve beperking
Australië
auteurs →zie: kunstenaars
auteursrecht
authentiek leren
→ zie ook: nieuwe leren
autisme
→ zie ook: gedragsstoornissen
automatisering
Azië

B

baby’s (= 0-1 jaar)
ballet (= klassiek ballet)
basisonderwijs
basisonderwijs bovenbouw (= groep 7-8)
basisonderwijs middenbouw (= groep 4-6)
basisonderwijs onderbouw (= groep 1-3)

basiseducatie→ zie: volwasseneneducatie
basisschool →zie: basisonderwijs
basisvorming →zie: voortgezet onderwijs
onderbouw
bebouwing →zie: omgevingseducatie
bedrijfskunde →zie: bedrijfsvoering
bedrijfsvoering
beeldaspecten (=compositie, donker, licht,
kleur, lijn, perspectief,ruimte, textuur,
vorm)
beeldcultuur (vert. van Eng. term visual
culture)
beeldend kunstenaars
beeldend theater
beeldende kunstbeleid
beeldende kunsten
beeldende therapie
beeldende vormgeving
→ zie ook: beeldende vorming
beeldende vorming (= verzamelnaam voor
tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en audiovisuele vorming)
→ zie ook: beeldende vormgeving
beeldhouwen
beeldhouwers →zie: kunstenaars
beeldvorming
begaafden
begeleiding
begrotingen
beleid SN: te gebruiken in combinatie met
inhoudelijk trefwoord)
beleidsnota’s → zie: beleidsplannen
beleidsplannen
België
bemiddeling → zie: kunstbemiddeling
beoordeling → zie: toetsing
beroepsonderwijs
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
→ zie: BVE
beroepsverenigingen
bestuurskunde → zie: bedrijfsvoering
bestuurszaken →zie: verenigingen
beweging
bewegingstheater
bewustzijn
bezuinigingen
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bibliotheken
bijscholing →zie: deskundigheidsbevordering
bildung
binnenhuisarchitectuur
binnen-buitenschools
biografie
bioscopen
BKR → zie: wetten
blaasinstrumenten
blaasmuziek →zie: hafabra
blinden en slechtzienden→zie: visuele beperking
bouwkunst →zie: architectuur
Bolivia
brassbands →zie: hafabra & orkesten
Brazilië
breakdance
brede school
→ zie ook: verlengde schooldag
brein
brochures
Bulgarije
buitenschoolse cultuureducatie
buitenschoolse kunsteducatie
burgerschap
buurthuiswerk→zie: sociaal-cultureel werk
BVE (beroepsonderwijs & volwasseneneducatie)

C
cabaret
Canada
carnaval
case studies
→zie ook: praktijkvoorbeelden
catalogi
cd (onderwerp)
cd-i
cd-rom (onderwerp)
centra kunstzinnige vorming → zie: centra
voor de kunsten

centra voor de kunsten
→ zie ook: creativiteitscentra
of dansscholen
of muziekscholen
21st century skills
certificering
Chili
China
choreografen →zie: kunstenaars
choreografie
christendom
circus
ckv
ckv-aanbod (wordt alleen gebruikt voor
aanbod van instellingen)
ckv-bonnen
→ zie ook: cultuurkaart
clowns
clubhuiswerk →zie: sociaal-cultureel werk
CMV’s→zie: sociaal culturele opleidingen
coaching
combinatiefunctionarissen
communicatie
community arts
competenties
componeren
componisten → zie: kunstenaars
compositie (= kunst) → zie: beeldaspecten
computers → zie ook: multimedia
conceptuele kunst
concertbezoek →zie: cultuurparticipatie
concerten
concertzalen→zie: culturele instellingen
conferenties → ie: congressen
congressen
conservatoria→ zie: kunstvakopleidingen
consulenten → zie: steunfunctie
convenanten
copyright →zie: auteursrecht
creatief schrijven
creatieve industrie
creatieve therapie
→ zie ook: beeldende therapie
of danstherapie
of dramatherapie
of muziektherapie
5
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creativiteit
creativiteitscentra
→ zie ook: centra voor de kunsten
criminaliteit
critici
CRM → zie: OCW
crowdfunding
cultureel erfgoed
cultureel ondernemerschap
cultureel toerisme
culturele canon
culturele competenties
culturele diversiteit
culturele en kunstzinnige vorming →zie: ckv
culturele identiteit
culturele instellingen
→ zie ook: kunsteducatie-instellingen
en/of cultuureducatie-instellingen en/of
erfgoededucatie-instellingen
culturele loopbaan →zie: cultuurparticipatie
culturele manifestaties→zie: kunstmanifestaties
culturele verdragen
cultuur
Cultuur in de Spiegel
cultuurbegeleider
cultuurbehoud
cultuurbeleid
cultuurbezit → zie: cultureel erfgoed
cultuurcoaches
cultuurcoördinatoren
cultuurdeelname →zie: cultuurparticipatie
cultuureducatie (vanaf 1 januari 2001
wordt naast de term kunsteducatie ook
de term cultuureducatie gebruikt; de
term cultuureducatie is ruimer dan
kunsteducatie en bevat tevens erf-goededucatie)
→ zie ook: kunsteducatie en/of erfgoedEducatie
cultuureducatiebeleid
cultuureducatie-instellingen
→ zie ook: kunsteducatie-instellingen
en/of erfgoededucatie-instellingen
cultuurfuncties

cultuurhuizen→ zie: kulturhusen
cultuurkaart (ckv-bonnen zijn m.i.v. schooljaar 2008-2009 vervangen door de
cutuurkaart)
Cultuurnetwerk Nederland
cultuurnota’s → zie: beleidsplannen
cultuurparticipatie
cultuurprofielscholen
cultuurscouts
cultuurspreiding
cultuurwetenschappen
curriculum →zie: leerplannen
cursisten →zie: cultuurparticipatie
cursussen
Cyprus

D
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Dalton onderwijs
dans
dansacademies→zie: kunstvakopleidingen
dansbeleid
danseducatie
dansers
dansgezelschappen→zie: culturele instellingen
dansscholen
→ zie ook: centra voor de kunsten
danstheater
danstherapie
dansvoorstellingen
danswetenschap
databases
DBAE (= didactisch-methodische visie op
kunsteducatie)
decentralisatie
definities →zie: terminologie
Delft
dementie
Den Bosch
Den Haag
Denemarken
denken
derde wereld→zie: ontwikkelingslanden
deskundigheidsbevordering
design (inclusief design education)
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determinanten
Deventer
didactiek
digitale media
digitale technieken
dirigenten
discriminatie
dissertaties →zie: proefschriften
docenten
doctoraalscripties→zie: scripties
doelstelling
donker→zie: beeldaspecten
doorlopende leerlijn
doorstroomprofielen→ zie: voortgezet onderwijs bovenbouw (= klas 3-6)
doven en slechthorenden→zie: auditieve beperking
drama→zie: theater
dramatherapie
Drenthe
Duits
Duitsland
dvd (onderwerp)
dyslexie

E

e-cultuur →zie: digitale media
economie→zie: economische aspecten
economische aspecten SN: te gebruiken in
combinatie met inhoudelijk trefwoord
educatie →zie: onderwijs
educatief werk →zie: sociaal-cultureel werk
educatieve diensten van musea→zie: museumeducatie
eenentwintigste eeuw
eenzaamheid
effecten
EG→zie: EU
Egypte
eindexamens →zie: examens
Eindhoven
eindtermen→ zie: kerndoelen
emancipatie
emoties

emotioneel verstoorden→zie: mensen met
een beperking & psychiatrie
Engeland→zie: Verenigd Koninkrijk
Engels
enquêtes
erfgoed →zie: cultureel erfgoed
erfgoededucatie
erfgoedbeleid
erfgoedparticipatie
essays
Estland
EU
Europa
Europese Gemeenschappen→zie: EU
Europese Unie →zie: EU
evaluatie
examens
exposities →zie: tentoonstellingen

F
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fanfareorkesten→zie: hafabra & orkesten
fantasie
feesten
festivals→zie ook: kunstmanifestaties
film
filmacademies→zie: kunstvakopleidingen
filmeducatie
film- en videokunst
filmtechniek→ zie: film & digitale technieken
filosofie
financiële aspecten (te gebruiken in combinatie met inhoudelijk trefwoord)
Finland
Flevoland
folklore→zie: volkscultuur
folkloredansen→zie: volksdansen
Fondsen
fondsenwerving
fotografen→zie: kunstenaars
fotografie
Frankrijk
Frans
Freinet onderwijs
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Friesland
fusies

G

Galerieën
gamedesign
games
gedetineerden
gedichten→zie: poëzie
gedrag
gedragsstoornissen
→ zie ook: autisme
geestelijk gehandicapten→zie: verstandelijk
beperkten
geestelijke stromingen
gehandicapten→zie: mensen met een beperking
Gelderland
gemeenschapskunst→ zie: community arts
gemeentelijk beleid
gemeenten
generaties
gereedschappen→zie: materialen
geschiedenis
gevangenen → zie: gedetineerden
gevangenispersoneel→ zie:penitentiar inrichtingswerkers
gevoelens→zie: emoties
gezinnen
→ zie ook: ouders
gezondheid (en kunstbeoefening) →zie:
kunst(beoefening) en gezondheid
godsdienst→zie: geestelijke stromingen
graffiti
grafische vormgeving→zie: toegepaste kunsten
’s-Gravenhage→zie: Den Haag
Griekenland
groepsles
Groningen
Groot-Brittannië→zie:Verenigd Koninkrijk
gymnasium→ zie: vwo

H
hafabra ( de gehele sector van harmonie/fanfare/brassband en
majoretten/twirl/ showkorpsen en marching
bands, inclusief orkesten)
handenarbeid
harmonieorkesten→zie: hafabra & orkesten
havo
’s-Hertogenbosch→zie: Den Bosch
hbo
hedendaagse kunst
hersenen→zie: brein
hiphop
hoger algemeen voortgezet onderwijs→ zie:
havo
hoger beroepsonderwijs→zie: hbo
Hongarije
hoorspelen

I

ICC
→ zie: cultuurcoördinatoren
ICT
identiteit
Ierland
IJsland
Iktoon
illustraties
immaterieel erfgoed
impresariaat
→ zie: kunstaanbod
improvisatie (= dans, muziek en/of theater))
India
Indonesië
industriële vormgeving
→ zie: toegepaste kunsten
informatie- en communicatietechnologie
→ zie: ICT
informele verbanden
infrastructuur cultuureducatie
infrastructuur kunsteducatie
inkomen
8
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innovatie→zie: vernieuwing
INSEA→zie: internationale organisaties
inspectie
instrumentale muziek
integratie→zie: interdisciplinaire educatie
en vakoverstijgende educatie
interactieve media→zie: multimedia
intercultureel onderwijs→zie: multiculturele educatie
interdisciplinaire educatie
→ zie ook: vakoverstijgende educatie
Interdisciplinaire kunst
intergenerationeel
internationaal beleid
internationale aspecten
internationale dans→zie: werelddans
internationale organisaties
internationale samenwerking
internet
interviews
Iran
islam
ISME→ zie: internationale organisaties
Israël
Italië

J

jaarboeken
jaarrekeningen
jaarverslagen
Japan
jazz (= dans en/of muziek)
Jenaplan onderwijs
jeugd→ zie: jongeren
jeugdcircus
jeugdcultuur→ zie: jongerencultuur
jeugddans
jeugdfilms
jeugdkoren→zie: jongeren & koren
jeugdliteratuur
jeugdtheater (=door volwassenen voor kinderen)
jeugdtheaterscholen
jodendom
Joegoslavië

jongens
jongeren (= 12-18 jaar)
jongerencentra→zie: sociaal-cultureel werk
jongerentheater (=door jongeren zelf)
jongerenwerk→zie: sociaal-cultureel werk

K

9

kaderopleidingen
kalenderfeesten→zie: feesten
kamerstukken
kcv→zie: klassieke culturele vorming
kennis
keramiek
Kerkrade
kerkmuziek→zie: muziek & religie
kerndoelen
Kerst→ zie: feesten
kijken
kinderboeken→zie: jeugdliteratuur
kindercultuur→zie: jongerencultuur
kinderen (= 0-12 jaar)
kinderkoren→zie: kinderen & koren
kinderliedjes
kinderliteratuur→zie: jeugdliteratuur
kinderopvang (= voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen)
→ zie ook: voorschoolse educatie
kindertheater→zie: jeugdtheater
klank
klanten
klassieke culturele vorming
klassieke muziek
klederdrachten→zie: mode
kleding→zie: mode
kleinkunst
kleur→ zie: beeldaspecten
kleuters (= 4-5 jaar)
koordirectie→zie: koren & dirigenten
koorzang
koren
krimpgebieden
Kroatië
kulturhusen
kunst
kunst en maatschappij
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kunst en management
kunst en religie
kunst(beoefening) en gezondheid
kunstaanbod (= over het kunstaanbod)
→ zie ook: kunstbemiddelingsaanbod
kunstacademies→zie: kunstvakopleidingen
kunstbeleving→zie: receptieve kunsteducatie
kunstbeleid
kunstbemiddeling
kunstbende→zie: kunstwedstrijden
kunstbeschouwing→zie: reflectieve kunsteducatie
kunstconfrontaties→zie: receptieve kunsteducatie
kunstcoördinatoren→zie: ckv
kunsteducatie (= kunsteducatie algemeen
in het onderwijs of in de buitenschoolse
sector)
(= wordt alleen toegekend bij meer dan
één discipline in een publicatie)
→ zie ook: cultuureducatie
kunsteducatie-instellingen
kunstenaars
kunstenaars in de klas→zie:
kunstenaars op school
kunstervaring→zie: receptieve kunsteducatie
kunstexcursies
kunstgenres (=portretten, stillevens, landschappen)
kunstgeschiedenis (v.a. 2015)
kunstkritiek
kunstmagneetscholen
kunstmanifestaties
kunstnijverheid→zie: toegepaste kunsten
kunstprijsvragen en kunstprijzen →zie:
kunstwedstrijden
kunstspreiding→zie: cultuurspreiding
kunststromingen
kunsttheorie→ zie: kunstwetenschap
kunsttherapie→zie: creatieve therapie
kunstuitleen
kunstvakopleidingen
kunstwedstrijden
kunstwetenschap

kunstzinnige vorming→zie: kunsteducatie
en/of cultuureducatie
kwaliteit

L

landelijke overheid→ zie:rijksoverheid
landschappen
lbo→zie: vbo
leefsituatie
leereffecten
leergemeenschappen
leerlingen
leermiddelen→ zie: onderwijsmethoden
leermoeilijkheden
leerplannen
leerprestaties→ zie: evaluatie
leervermogen
leesbevordering
leesclubs
leesgedrag
leeskringen
Leeuwarden
Legitimatie
Leiden
Lelystad
lerarenopleidingen
lesvoorbeelden (= ook lesopdrachten)
Letland
letterenbeleid
letterkunde→ zie: literatuur
leven lang leren
lezen
lezingen
LHBT
lichamelijk gehandicapten→ zie:
lichamelijke beperking
licht→ zie: beeldaspecten
lifelong learning→zie: leven lang leren
lijn→zie: beeldaspecten
Limburg
literair schrijven→zie: creatief schrijven
literaire genres
literaire voordrachten→zie: voordragen
literatuur
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literatuurbeschouwing→zie: reflectieve
kunsteducatie
literatuuronderzoek
literatuuroverzichten
literatuurwetenschap
Litouwen
LKCA
lokale omroep→zie: radio en/of televisie
LOKV
→ zie ook: Cultuurnetwerk Nederland
luisteren
Luxemburg

M

maakonderwijs
Maastricht
maatschappelijk werk
maatschappelijke activiteiten
maatschappelijke betrokkenheid
→ zie: sociaal engagement
maatschappelijke stages
maatschappij
maatschappijleer
→ zie: wereldoriëntatie
Malta
Maleisië
management
mannen
marionettentheater
→ zie: poppenspel
marketing
markt (= economie)
Marokko
massacommunicatie
massamedia
→ zie: media
master theses
→ zie: scripties
materialen
mavo
→ zie ook: vmbo
Mbo
mecenaat
media
media-educatie

→ zie ook: beeldcultuur
Mediawijsheid
Meer Muziek in de Klas
meisjes
mensen met een beperking
methodiek (= in samenhang met buitenschools)
Mexico
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
→ zie: mavo
middelbaar beroepsonderwijs
→ zie: mbo
migranten
milieu-educatie
mime
ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen
→ zie: OCW
ministerie van volksgezondheid, welzijn en
sport
→ zie: VWS
mixed media
mode
moderne dans
moderne kunst
Molukken
Montessori onderwijs
monumenten
monumentenzorg
→ zie: cultuurbehoud
motivatie
motorisch gehandicapten
→ zie: lichamelijke beoerking & mensen met
een beperking
multicultureel theater
multiculturele educatie
multidisciplinaire educatie
multimedia
musea
museumbeleid
museumbezoek
→ zie: cultuurparticipatie
museumeducatie
musicals
musici
→ zie: kunstenaars
11
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musicologie
→ zie: muziekwetenschap
Muziek
Muziekbeleid
muziekeducatie
muziekinstrumenten
muziekonderwijs
→ zie:muziekeducatie
muziekscholen
→ zie ook: centra voor de kunsten
muziektheater
muziektheorie
→ zie: muziekwetenschap
muziektherapie
muziekuitvoeringen
→ zie: concerten
muziekverenigingen
muziekwetenschap

N

nascholing
→ zie: deskundigheidsbevordering
natuur
natuureducatie
→ zie: milieu-educatie
Nederland
Nederlands (=taal)
Nederlandse Antillen
netwerken
niet-westerse cultuur
→ zie: cultuur; wereldcultuur
Nieuw Zeeland
nieuwe leren
→ zie ook: authentiek leren
nieuwe media
nieuwsbrieven
→ zie: tijdschriften (vorm)
Nijmegen
non-profit sector
Noord-Brabant
Noord-Holland
Noorwegen
NOT zie: onderwijstelevisie

O
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OCW
omgevingseducatie
omgevingskunst (= kunst buiten je zelf om,
bijv. in een park)
omroep
→ zie: radio en/of televisie
omroepbestel
→ zie: massamedia
omscholing
→ zie: deskundigheidsbevordering
onderwijs
onderwijsbegeleidingsdiensten
onderwijsbeleid
onderwijsinspectie
→ zie: Onderwijs & inspectie
onderwijsmethoden
onderwijsmethoden (onderwerp)
onderwijsmethoden (vorm)
onderwijsorganisatie (= bijv. planning,
structuur)
onderwijsorganisaties
onderwijsprogramma's
→ zie: leerplannen
Onderwijsraad
onderwijsstimulering
→ zie: onderwijsvoorrang
onderwijssystemen
onderwijstelevisie
onderwijsvoorrang
onderzoek
onderzoekinstituten
online onderwijs
ontwerpen (= het Engelse design
education)
ontwikkeling
ontwikkelingslanden
Oost-Europa
Oostenrijk
open school
open universiteit
opera
operette
opinie
opvoeringsrechten
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→ zie: auteursrecht
organisaties
organisatorische aspecten
orkesten
OU → zie: open universiteit
ouderen
ouders
overheid → zie:rijksoverheid
overheidsfinanciering
overheidsinkomsten
overheidsuitgaven
Overijssel

P

pabo
pantomime →zie: mime
papier
Pasen → zie: feesten
pedagogiek
pedagogische academies → zie: pabo
pensioenen
perceptie →zie: waarneming
performances
permanente educatie→zie:leven lang leren
pers
personeelsbeleid
personeelszaken
→ zie: personeelsbeleid
persoonlijkheid
perspectief
→ zie: beeldaspecten
Peru
peuters (= 1-3 jaar)
planning
plastic
podia → zie: culturele instellingen
podiumkunsten
podiumkunstenbeleid
poëzie
Polen
politiek
popmuziek
poppenspel
poppentheater →zie: poppenspel
portretten

Portugal
postacademisch onderwijs
posters → zie: affiches
pr →zie: public relations
praktijk
praktijkonderwijs
praktijkvoorbeelden (=praktijksituatie)
→ zie ook: case-studies
premies → zie: subsidies
prentenboeken
preventie van seksueel misbruik → zie:
seksueel misbruik [preventie]
primair onderwijs →zie: basisonderwijs
proefschriften
professionele kunst →zie: kunst
programma's (bijvoorbeeld radio- of tvprogramma’s)
→ zie leerplannen voor onderwijsprogramma’s
projecten
projectmaterialen
provinciaal beleid
provinciale overheid
provincies
proza
psychiatrie
psychologie
public relations
publiek (= toeschouwers)
publieksbegeleiding → zie: publiek & begeleiding
publieksbereik (=groepen naar bijv. leeftijd)
Puerto Rico

R
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Raad voor Cultuur (in Nederland)
Raad voor de Kunst
→ zie: Raad voor Cultuur
racisme →zie: discriminatie
radio
rap →zie ook: hiphop
rapporten
recensie →zie: kunstkritiek
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receptieve kunsteducatie
(= activiteiten waarbij men rechtstreeks
kennis maakt met kunstuitingen (bijv.
bezoek van museum of concert) (= hoe
men, beïnvloed door allerlei factoren,
een kunstconfrontatie ondergaat en beoordeelt)
rechtspositie → zie: arbeidsovereenkomsten
recreatie → zie: vrijetijdsbesteding
reflectieve kunsteducatie (= beschouwende
activiteiten)
Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
regelingen → zie: wetten
regie
regio's
regiobeleid
regisseurs → zie: kunstenaars
Reggio Emilia
religie→ zie ook: geestelijke stromingen
religie en kunst →zie:kunst en religie
rendement → zie: effecten
reorganisatie
rijksbijdrageregelingen → zie: subsidies
ritme (= muziek)
ritmiek→zie: beweging (= dans in het basisonderwijs)
ROC's →zie: BVE
Roemenië
Rotterdam
ruimte →zie: beeldaspecten
Rusland

S

salarissen →zie: inkomen
samenleving → zie: maatschappij
samenspel
samenwerking
samenwerking amateur- en beroepskunstenaars
SBD → ie: onderwijsbegeleidingsdiensten
Scandinavië
schilderen
scholieren → zie: leerlingen

schooladviesdiensten →zie: onderwijsbegeleidingsdiensten
schoolbegeleidingsdiensten →zie: onderwijsbegeleidingsdiensten
schoolleiding→ zie: musicals
schoolmusicals
schoolwerkplannen
Schotland →zie: Verenigd Koninkrijk
schouwburgbezoek → zie: cultuurparticipatie
schouwburgen→zie: culturele instellingen
schrijven
schrijvers →zie: kunstenaars
Scriptieprijs2017
scripties
SCW → zie: sociaal-cultureel werk
secundair onderwijs → zie: voortgezet onderwijs
seksueel misbruik [preventie]
Senegal
senioren →zie:ouderen
Servië
Sinterklaas →zie: feesten
slagwerk
slechthorenden →zie:auditieve beperking
slechtzienden→zie: visuele beperking
Slowakije
Slovenië
smaak (= culturele voorkeur)
sociaal beleid
sociaal-cultureel werk
sociaal-culturele opleidingen
sociaal domein
sociaal engagement
sociaal milieu
social exclusion →zie: sociale uitsluiting
sociale binding →zie: sociale cohesie
sociale inclusie
→zie ook: sociale cohesie
social inclusion →zie: sociale inclusie
sociale cohesie
→ zie ook: sociale inclusie
→ zie ook: sociale uitsluiting
sociale media
sociale omstandigheden
sociale professionals
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sociale relaties (= vriendschap, liefde e.d.)
sociale uitsluiting (= ‘social exclusion’)
→ zie ook: sociale cohesie
sociale vaardigheden
sociale vernieuwing
socialisatie
sociologie
solfège→zie:amv
Spanje
speciaal onderwijs
spel
spiritualiteit
sponsoring
sport
sportbeoefening
stadsvernieuwing
statistieken
steden
steunfunctie
straatcultuur→ zie:jongerencultuur
straattheater
streetdance
strips
studenten
studiedagen
subsidies
Suriname
Symposia →zie: congressen

T

taal
taalgebruik
taalonderwijs
taalvaardigheid
taalwetenschap
Taiwan
talent
talentontwikkeling
techniek (schoolvak)
tekenen
tekenfilms→zie: animatie
televisie
tentoonstellingen
terminologie
textiel →zie: textiele werkvormen

textiele werkvormen
textuur →zie: beeldaspecten
theater
theatergezelschappen →zie: culturele instellingen
theatermakers→zie: kunstenaars
theatermuziek
theatervoorstellingen
theaterwerkplaatsen
theaterwetenschap
themanummers
theorievorming
tijdsbesteding→zie:vrijetijdsbesteding
tijdschriftartikelen
tijdschriften (vorm)
toegepaste kunsten
toekomst
toespraken
toetsing
toneel
toneelkunst →zie:theater
toneelscholen →zie: kunstvakopleidingen
trauma's
trends
Trinidad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
tv →zie: televisie
Tweede fase → zie: voortgezet onderwijs
bovenbouw

U
uitgaan
uitleen (= bibliotheken) →zie: bibliotheekgebruik
Unesco →zie: internationale organisaties
Universiteiten →zie: wetenschappelijk onderwijs
urban arts
urban culture
USA →zie: Verenigde Staten van Amerika
Utrecht
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V
vakbonden
vakoverstijgende educatie
→ zie ook: interdisciplinaire educatie
vaktaal →zie: terminologie
vandalisme
vbo
→ zie ook: vmbo
veranderingen (= sociaal, maatschappelijk)
verbeelding → zie: fantasie
verbinding
Verenigde Naties
Verenigde Staten van Amerika
verenigingen
vergelijking
verhalen
verlengde schooldag
→ zie ook: brede school
vernieuwing
verstandelijke beperking
vertelkunst
video
videoclips
videokunst →zie:film- en videokunst
visueel gehandicapten → zie: visuele beperking
visuele beperking
visuele geletterdheid → zie: media-educatie
Vlaanderen
vluchtelingen
vmbo
→ zie ook: vbo
→ zie ook: mavo
VN → zie: Verenigde Naties
vocale muziek →zie: zang
volkscultuur
volksdansen
volksfeesten → zie: feesten
volksgebruiken
→ zie ook: immaterieel erfgoed
volkskunst
volksmuziek
volksuniversiteiten
volwassenen
volwasseneneducatie

voorbereidend beroepsonderwijs →zie: vbo
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs → zie: vwo
voorlezen
voorschoolse educatie (voor nog niet
schoolgaande kinderen)
→ zie ook: kinderopvang
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs bovenbouw (= klas 36)
voortgezet onderwijs onderbouw (= klas 12)
voorzieningen
vorm → zie: beeldaspecten
vormgeving → zie: toegepaste kunsten
vormingswerk → zie: sociaal-cultureel werk
vouchers → zie: ckv-bonnen
vraag en aanbod
Vrije School
vrije tijd→ zie: vrijetijdsbesteding
vrijetijdsbesteding
vrijwilligers
vrijwilligerswerk
vrouwen
vrouwenbeweging → zie: emancipatie
vrouwenemancipatie → zie: emancipatie
VS →zie: Verenigde Staten van Amerika
vwo
VWS

W

waardering
waarneming
Waddeneilanden
WAK (Week van de Amateurkunst)
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→ zie ook: Iktoon
Wales
welbevinden
welzijn (= sector)
wereldcultuur
werelddans
wereldliteratuur
wereldmuziek
wereldoriëntatie
wereldtheater → zie: multicultureel theater
werkloosheid
West-Europa
wetenschappelijk onderwijs
wetenschappelijke instituten → zie: onderzoekinstituten
wetten
wijken (als delen van gemeenten)
wijktheater
wijsbegeerte → zie: filosofie
woordenboeken
workshops

Z

zang
Zeeland
zintuigen
ZMLK /ZMOK onderwijs → zie: speciaal onderwijs
zorg (= sector)
Zuid-Afrika
Zuid-Amerika
Zuid-Holland
Zweden
Zwitserland
zzp'ers

