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Tabel 2. Signalerings- en diagnostische instrumenten voor angst 

 

Instrument Leeftijd Aantal items en 

schalen 

Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en  

Bijzonderheden 

Behavioral 

Inhibition 

Questionnair

e-Short 

Form (BIQ-

SF) 

2 – 6 jr. 14 items 

 

Meet gedragsinhibitie/ 

extreme 

verlegenheid/terughoud

endheid 

 

6 subschalen:  

- onbekende 

leeftijdgenoten  

- onbekende 

volwassenen  

- uitvoering voor andere 

mensen  

- separate angst  

- onbekende situaties - 

fysieke uitdagingen  

 

Geen COTAN beoordeling. 

Cronbachs alfa .92 voor totale 

score en 0.77-0.91 voor de 

subschalen. 

Er is ondersteuning voor de 

convergente en divergente 

validiteit.  

(Vreeke et al. 2012, Vreeke, 2013) 

 

Er zijn normen en afkappunten 

beschikbaar. 

 

10 min. - Vragenlijst lijkt minder geschikt voor 

kinderen met Turkse/Marokkaanse en 

Surinaamse/Antiliaanse achtergrond) 

(Vreeke, 2013). 

 

Verkrijgbaar in de toekomst bij Bohn, 

Stafleu van Loghum. 

Short Form 

of the Fear 

Survey 

Schedule for 

Children-

Revised- 

Short Form 

(FSSC-R-SF) 

4 – 17 

jr. 

25 items 

(oorspronkelijke FSSC-

R-SF is 80 items) 

 

Onderdelen: 

- falen en kritiek 

- het onbekende 

- dieren 

Geen COTAN beoordeling. 

Cronbachs alfa 0.87 voor totale 

schaal en 0.63-0.78 voor 

subschalen. 

Goede convergente en 

discriminante validiteit. 

(Muris et al., 2014) 

 

10 min. - (Nog) niet in de databank van het NJI 

- Beknopte tool als eerste screening bij 

angst. 

- Door ouders en door kinderen in te 

vullen.  

- Niet onderzocht of vragenlijst 

geschikt is voor kinderen met een 

andere culturele achtergrond dan de 
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Instrument Leeftijd Aantal items en 

schalen 

Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en  

Bijzonderheden 

 - gevaar en de dood 

- medische 

aangelegenheden  

Normen en afkappunten onbekend. Nederlandse. 

 

Beschikbaarheid onbekend. 

Vragenlijst 

voor Angst 

bij Kinderen 

(VAK) 

6 – 12 

jr. 

80 items, 5 schalen: 

- falen en kritiek 

- het onbekende 

- kleine verwondingen 

- kleine dieren 

- gevaar en dood    - 

angst gerelateerd aan 

een medische situatie 

COTAN beoordeling 

 

Uitgangspunten bij de 

testconstructie: goed 

Kwaliteit van de testmateriaal: 

goed 

Kwaliteit van de handleiding: goed 

Normen: voldoende (normen zijn 

verouderd) 

Betrouwbaarheid: voldoende 

Begripsvaliditeit: voldoende 

Criteriumvaliditeit: onvoldoende 

Afname 20 

min. 

Scoring 5 

min. 

Interpretatie 

5 min. 

VAK is een Nederlandse vertaling van 

de Fear Survey Schedule for 

Children-Revised (FSSCR) 

Er is ook een verkorte versie 

beschikbaar van 25 items met 5 

subschalen (Muris et al., 2014), zie 

FSSC-R-SF  

 

- Niet onderzocht of vragenlijst 

geschikt is voor kinderen met een 

andere culturele achtergrond dan de 

Nederlandse. 

 

De VAK is tegen kosten beschikbaar bij 

Pearson. 

Screen for 

Child 

Anxiety 

Related 

Emotional 

Disorders 

(SCARED-

NL)  

7 – 20 

jr. 

69 items die de 

symptomen meten van 

de belangrijkste 

angststoornissen. 

  

Subschalen: 

- Separatieangst-

stoornis 

- Paniekstoornis 

- Specifieke fobie 

COTAN beoordeling: 

Betrouwbaarheid: voldoende 

Begripsvaliditeit: goed 

Criteriumvaliditeit: voldoende 

Validiteit en betrouwbaarheid 

uitgebreid onderzocht in Nederland 

. 

Cronbachs alfa 0.92, voor 

subschalen 0.70-0.87.  

 

Invultijd 10 

– 25 min. 

- Er is ook een ouderversie 

beschikbaar. 

- Kan zowel individueel als 

groepsgewijs afgenomen worden.  

- Nederlandstalige handleiding 

beschikbaar. 

- Onderzoek is gedaan onder 

voornamelijk autochtone kinderen, 

geen gegevens voor kinderen met 

een andere achtergrond. 

http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Vragenlijst-voor-Angst-bij-Kinderen-(VAK)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Vragenlijst-voor-Angst-bij-Kinderen-(VAK)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Vragenlijst-voor-Angst-bij-Kinderen-(VAK)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Vragenlijst-voor-Angst-bij-Kinderen-(VAK)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Screen-for-Child-Anxiety-Related-Emotional-Disorders-(SCARED-NL)
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Instrument Leeftijd Aantal items en 

schalen 

Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en  

Bijzonderheden 

- Sociale fobie 

- Obsessief-compulsieve 

stoornis 

- Posttraumatische en 

acute stressstoornis 

- Gegeneraliseerde 

angststoornis 

Normgegevens voor ouders 

ontbreken vooralsnog.  
 

De SCARED-NL is te bestellen tegen 

kosten bij Testuitgever Boom.  

Revised 

Child 

Anxiety and 

Depression 

Scale 

(RCADS) 

8 – 17 

jaar 

47 items 

 

Subschalen: 

- gegeneraliseerde 

angst 

- sociale fobie 

- separatieangst 

- panieksymptomen 

- compulsieve 

symptomen 

- depressieve 

symptomen 

 

Verder geeft het een 

totale angstschaal en 

een totale 

Internaliserende schaal. 

- Geen COTAN beoordeling  

Wel goede aanwijzingen voor 

validiteit en betrouwbaarheid van 

de vragenlijst in Nederland 

(Kösters et al, 2015; Mathyssek et 

al., 2013) 

Afname 15 

min. 

- Op basis van zelfrapportage 

- Versie voor ouders: RCADS-P 

- De RCADS is onderzocht bij kinderen 

met een Turkse, Marokkaanse en 

Surinaamse/Antilliaanse achtergrond en 

lijkt daarvoor ook geschikt te zijn 

(Kösters et al., 2015). 

 

Spence 

Children’s 

Anxiety 

Scale 

8 – 18 

jr.  

44 items (38 over 

angstspecifieke 

symptomen, 6 neiging 

tot negatief 

Geen COTAN beoordeling. In 

buitenlands en Nederlands 

onderzoek wel aanwijzingen voor 

goede betrouwbaarheid en 

- Afname 10 

min. 

- Zelfrapportage 

- Niet onderzocht of vragenlijst 

geschikt is voor kinderen met een 

andere culturele achtergrond dan de 

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/rcads.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/rcads.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/rcads.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/rcads.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/rcads.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/rcads.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/scas.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/scas.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/scas.pdf
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/scas.pdf
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Instrument Leeftijd Aantal items en 

schalen 

Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en  

Bijzonderheden 

(SCAS) antwoorden) validiteit (Spence, 1998;Spence, 

Barrett, & Turner, 2003; Nauta et 

al., 2004; Nauta, 2005).  

Nederlandse. 

 - SCAS-P is de ouderversie. 

 

Social 

Phobia and 

Anxiety 

Inventory 

for Children 

(SPAI-C) 

8 – 14 

jr. 

26 items 

 

Sociale angst 

In Nederland is nog geen 

onderzoek verricht naar de SPAI-C.  

Buitenlands onderzoek: 

Cronbachs alfa 0.90-0.95 

 

Sensitiviteit 70-91% 

Specificiteit 80-82% 

(Tulbure et al., 2012) 

- Afname 20 

– 30 min. 

- Scoring 10 

min. 

- Ten minste leesgroepniveau 3 

- Niet onderzocht of vragenlijst geschikt 

is voor kinderen met een andere 

culturele achtergrond dan de 

Nederlandse. 

 

 

Sociale 

angstschaal 

voor 

kinderen 

(SAS-K) 

9 – 13 

jr. 

56 items 

 

Het meten van 

angstreacties wanneer 

verschillende situaties in 

het geding zijn: 

- Sociale vaardigheden 

- Intellectuele 

vaardigheden 

- Fysieke vaardigheden 

- Innemen 

uitzonderingspositie 

- Uiterlijke verschijning 

 

COTAN beoordeling: 

betrouwbaarheid en 

begripsvaliditeit voldoende. 

Normen: onvoldoende (verouderd). 

 

Betrouwbaarheid 0,66 (jongens), 

0,70 voor meisjes 

- Afname 20 

min. 

- Scoring 5 à 

10 min. 

- Kan individueel en groepsgewijs 

afgenomen worden. 

- Niet onderzocht of vragenlijst 

geschikt is voor kinderen met een 

andere culturele achtergrond dan de 

Nederlandse. 

 

De SAS-K is tegen kosten te verkrijgen 

bij Pearson. 

 

Multidimensi

onal Anxiety 

Scale for 

8 - 19 

jr. 

39 stellingen 

 

Vier angstschalen:  

Er is nog weinig onderzoek gedaan 

naar de Nederlandse versie van de 

MASC (Van Gastel & Ferdinand, 

- Invullen 15 

min. 

- Interpretatie 

- Er is ook een verkorte versie, de MASC-

10, beschikbaar (als een beoordeling 

van algemene angstsymptomen 

http://www.nji.nl/nl/Databanken/Social-Phobia-and-Anxiety-Inventory-for-Children-(SPAI-C)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Social-Phobia-and-Anxiety-Inventory-for-Children-(SPAI-C)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Social-Phobia-and-Anxiety-Inventory-for-Children-(SPAI-C)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Social-Phobia-and-Anxiety-Inventory-for-Children-(SPAI-C)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Social-Phobia-and-Anxiety-Inventory-for-Children-(SPAI-C)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Social-Phobia-and-Anxiety-Inventory-for-Children-(SPAI-C)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Sociale-Angstschaal-voor-Kinderen-(SAS-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Sociale-Angstschaal-voor-Kinderen-(SAS-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Sociale-Angstschaal-voor-Kinderen-(SAS-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Sociale-Angstschaal-voor-Kinderen-(SAS-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Sociale-Angstschaal-voor-Kinderen-(SAS-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Sociale-Angstschaal-voor-Kinderen-(SAS-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Multidimensional-Anxiety-Scale-for-Children-(MASC)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Multidimensional-Anxiety-Scale-for-Children-(MASC)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Multidimensional-Anxiety-Scale-for-Children-(MASC)
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Instrument Leeftijd Aantal items en 

schalen 

Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en  

Bijzonderheden 

Children 

(MASC) 

- Fysieke 

symptomenschaal  

- Schlade 

Vermijdingschaal 

- Sociale angstschaal  

- Separatie-

paniekschaal 

 

Wordt gebruikt om te 

differentiëren tussen 

normale angst en 

pathologische angst 

(volgens DSM-IV)  

2008). 

 

Onderzoek met de Engelstalige 

versie van de MASC toont aan dat 

de lijst een betrouwbaar en valide 

instrument is (Silverman & 

Ollendick, 2005).  

Interne betrouwbaarheid totaal en 

subschalen: 0.74-0.90. 

Test-hertest betrouwbaarheid: 

0.34-0.93. 

Voor de MASC bestaat een 

Amerikaanse normering.  

 

10 min. voldoende is).  

- Kan individueel maar ook in 

groepsverband worden afgenomen. 

- Niet onderzocht of vragenlijst 

geschikt is voor kinderen met een 

andere culturele achtergrond dan de 

Nederlandse. 

 

Prestatie 

Motivatie 

test voor 

kinderen 

(PMT-K-2) 

10 – 16 

jr.  

89 vragen. Vier schalen: 

- Prestatiemotief 

- Positieve faalangst 

- Negatieve faalangst 

- Sociale wenselijkheid 

COTAN beoordeling 

 

Zowel de normen als de 

betrouwbaarheid, begripsvaliditeit 

en criteriumvaliditeit zijn als goed 

beoordeeld. 

Afname 30 

min. 

Scoring en 

interpretatie 

5 tot 10 

minuten 

Bij Pearson te bestellen door TPT-B 

gecertificeerden, masters 

(para)medische 

wetenschappen, psychologie of 

(ortho)pedagogiek, en remedial 

teachers. 

- Niet onderzocht of vragenlijst 

geschikt is voor kinderen met een 

andere culturele achtergrond dan de 

Nederlandse (behalve een onderzoek 

bij kinderen op Curaçao). 

- Deze lijst zal eerder in het onderwijs 

gebruikt worden dan in de JGZ. 

 

http://www.nji.nl/nl/Databanken/Multidimensional-Anxiety-Scale-for-Children-(MASC)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Multidimensional-Anxiety-Scale-for-Children-(MASC)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Prestatie-Motivatie-Test-voor-Kinderen-(PMT-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Prestatie-Motivatie-Test-voor-Kinderen-(PMT-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Prestatie-Motivatie-Test-voor-Kinderen-(PMT-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Prestatie-Motivatie-Test-voor-Kinderen-(PMT-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Prestatie-Motivatie-Test-voor-Kinderen-(PMT-K)
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Instrumenten-en-Richtlijnen/Prestatie-Motivatie-Test-voor-Kinderen-(PMT-K)

