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Dit is een vertaling van de Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps 

(CATCH) scale. 

 

Informatie over de CATCH kan men vinden bij: 

Peter L. Rosenbaum, Robert W. Armstrong, and Susanne M. King (1986). Children's Attitudes 

Toward Disabled Peers: A Self-Report Measure. Journal of Pediatric Psychology, 11, 4, 517-530. 

 

Voor toestemming voor gebruik graag contact opnemen met Peter Rosenbaum  

http://fhs.mcmaster.ca/ceb/faculty_member_rosenbaum.htm 

 

Professor, Department of Pediatrics 

Tel: 905.525.9140 x27834 

 Fax: 905.524.0069 

 Mail: rosenbau@mcmaster.ca 

 

Faculty of Health Sciences  

Institute for Applied Health Sciences 

Rm 408 

1400 Main Street West  

Hamilton, Ontario  

L8S 1C7 

Canada 

 

 

  

mailto:m.vervloed@pwo.ru.nl
http://fhs.mcmaster.ca/ceb/faculty_member_rosenbaum.htm


Vertaling Mathijs Vervloed, Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute,  
Nijmegen, Nederland, november 2015 

m.vervloed@pwo.ru.nl, +31 24 361 60 47 
 

2 
 

De CATCH 

 

De volgende stellingen gaan over jongeren met een handicap (vb. moeite hebben met bewegen of 

stappen, doof, hardhorend, blind, slechtziend, autisme, ADHD, …. ). Het zijn algemene vragen, en 

de vragen gaan niet over één specifieke jongere met een handicap. Kruis voor elke stelling aan wat 

voor jou van toepassing is.  
 

helemaal niet 

akkoord 
 

niet akkoord 

 


ik weet  

het niet 


akkoord 

 


helemaal akkoord 



 

1. Ik zou me geen zorgen maken als een jongere met een handicap 

naast me in de klas zat. (= ik zou niet ongerust zijn) 

   

2. Ik zou een jongere met een handicap niet voorstellen aan mijn 

vrienden. 

   

3. Jongeren met een handicap kunnen heel veel dingen zelf.    

4. Ik zou niet weten wat te zeggen tegen een jongere met een 

handicap. 

   

5. Jongeren met een handicap spelen graag.    

6. Ik heb medelijden met jongeren met een handicap.    

7. Ik zou opkomen voor een jongere met een handicap die gepest 

wordt. 

   

8. Jongeren met een handicap willen veel aandacht van 

volwassenen. 

   

9. Ik zou een jongere met een handicap uitnodigen op mijn 

verjaardagsfeestje. 

   

10. Ik zou bang zijn van een jongere met een handicap die ik niet 

ken. 

   

11. Ik zou praten met een jongere met een handicap die ik niet ken.    

12. Jongeren met een handicap maken niet graag vrienden.    

13. Ik zou het leuk vinden als een jongere met een handicap naast me 

woonde. 

   

14. Jongeren met een handicap hebben zelfmedelijden.    

15. Ik zou blij zijn als ik een jongere met een handicap als beste 

vriend had. 

   

16. Ik zou proberen uit de buurt te blijven van een jongere met een 

handicap. 

   

17. Jongeren met een handicap zijn even gelukkig als ik.    

18. Ik zou een vriend(in) met een handicap niet zo leuk vinden als 

mijn andere vrienden. 

   

19. Jongeren met een handicap weten hoe ze zich goed moeten 

gedragen.  

   

20. Ik zou in de klas niet naast een jongere met een handicap gaan 

zitten. 

   

21 Ik zou blij zijn als een jongere met een handicap me bij zijn thuis 

uitnodigde. 

   

22 Ik probeer niet te kijken naar iemand met een handicap.    

23 Ik zou me er goed bij voelen om samen met een jongere met een    
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handicap een groepswerk te maken. 

helemaal niet 

akkoord 

 

niet akkoord 

 



ik weet  

het niet 



akkoord 

 



helemaal akkoord 

 



 

24 Jongeren met een handicap maken niet veel plezier.    

25 Ik zou een jongere met een handicap uitnodigen om bij me thuis 

te komen logeren. 

   

26 Dicht bij iemand met een handicap komen, maakt me bang.    

27 Jongeren met een handicap zijn in veel dingen geïnteresseerd.    

28 Ik zou beschaamd zijn als een jongere met een handicap me 

uitnodigde voor zijn/haar verjaardagsfeestje. 

   

29 Ik zou mijn geheimen vertellen aan een jongere met een 

handicap. 

   

30 Jongeren met een handicap zijn vaak verdrietig.    

31 Ik zou het leuk vinden om tijd door te brengen bij een jongere 

met een handicap. 

   

32 Ik zou niet naar een jongere met een handicap thuis gaan.    

33 Jongeren met een handicap kunnen nieuwe vrienden maken.    

34 Ik raak overstuur als ik een jongere met een handicap zie.    

35 Ik zou de pauze overslaan om een jongere met een handicap 

gezelschap te houden. 

   

36 Jongeren met een handicap hebben veel hulp nodig om dingen te 

doen. 

   

 

 

Scoring van de CATCH 

Oneven items: helemaal niet akkoord= 0 tot helemaal akkoord = 4 

Even items: helemaal niet akkoord= 4 tot helemaal akkoord = 0 

 

Indeling in subschalen: 

Cognitief= 3, 5, 8, 12, 14, 17, 19, 24, 27, 30, 33, 36 

Affectief= 1, 6, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 34 

Gedragsmatig= 2, 4, 7, 9, 11, 16, 20, 22, 25, 29, 32, 35 

 

Berekening van subschalen en totale schaal = (gemiddelde score voor de (sub)schaal) X 10  

 Zo bekomen we een uiteindelijke score tussen 0 en 40 voor zowel subschalen als totale schaal.  
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