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De kindervoet in 
goede handen

Een juist voet- en schoenadvies zijn van door-
slaggeven belang voor de goede ontwikkeling
van de kindervoet. Met een deskundig 
schoenadvies en eventuele schoenaanpassingen, 
kunt u het loop- en speelplezier van een kind
vergroten, blessures voorkomen of verminderen
en het lopen verbeteren.

De meeste kinderen, en ouders, zijn geholpen
met een professioneel advies. Bent u die persoon
door wie zij zich laten adviseren?

Kennisinstelling voet en houding
De Academie voor Podologie is de enige opleider
in Nederland die de opleiding Voetkundig
Advies met de specialisatie Kinderschoenen
verzorgt. De AvP heeft als kennisinstelling
een centrale plek in de paramedische
voetzorg verworven en verzorgt als enige in
Nederland ook de deeltijdopleiding tot
registerpodoloog. Zij is in staat om de dagelijkse
praktijk en ervaring van experts te
koppelen aan het onderwijs.

Specialisatie Kinderschoenen
De specialisatie Kinderschoenen is een
specialisatie bij onze basisopleiding
Voetkundig Advies. Deze basisopleiding is
meteen ook een springplank voor als u verder
wilt: de opleiding Voetkundig Advies leidt u op
tot voetkundig adviseur en is tegelijk het eerste
semester van de opleiding tot registerpodoloog.

De lessen van specialisatie Kinderschoenen
sluiten aan op de lessen Voetkundig Advies. U
volgt de specialisatie gelijktijdig met de 
basisopleiding, waarbij de lessen Voetkundig 
Advies en Kinderschoenen elkaar afwisselen.

Docenten
De docenten die lesgeven in de specialisatie
Kinderschoenen zijn geselecteerd op hun
ervaring en specialistische kennis van de
kindervoet- en schoen. Ze zijn gedreven 
professionals die naast hun eigen praktijk een
bijdrage leveren aan onderzoek en 
kennisvermeerdering in de podologie.



Specialist in voeten en
schoenen van kinderen

U werkt in een speciaalzaak en wilt zich 
onderscheiden door uw kennis van kindervoeten en
kinderschoenen. U wilt de juiste kinderschoen
adviseren bij elke kindervoet en waar nodig de
schoen met een kleine aanpassing zelf kunnen
optimaliseren voor uw klant.

Deze specialisatie verschaft u zowel theoretische
als praktische kennis die nodig is om elk kind
met de juiste schoen naar huis te sturen.

Cursusinhoud
Anatomie en ontwikkeling van de kindervoet
In deze cursus leert u op een kundige manier te
kijken naar de kindervoet. De cursus gaat dieper
in op de anatomie en de ontwikkeling van de
kindervoet. Zo leert u klachten en afwijkingen
aan kindervoeten herkennen.

Samenwerken met andere disciplines
U leert te werken binnen de grenzen van uw
beroep, welke afwijkingen aanleiding zijn om
te verwijzen en hoe u kunt samenwerken met
andere disciplines.

Schoenkennis
U krijgt diepgaande kennis over specifieke
eigenschappen van diverse kinderschoenen
en schoenonderdelen. U leert de leest en
schoenvorm van de kinderschoen herkennen en
leert de juiste schoeneigenschappen te
selecteren bij elk voettype.

Schoenanalyse en advies
De gebruikte kinderschoen geeft waardevolle
informatie over de voet en het looppatroon. U
leert hoe u deze informatie analyseert en gebruikt
in uw advies. Het proces van analyseren
en adviseren wordt vereenvoudigd met behulp
van een werkprotocol.

Aanpassingen aan de kinderschoen
U leert door lichte schoenaanpassingen te doen,
bijvoorbeeld een voetbedaanpassing, de
schoen te optimaliseren voor uw klant.

Communicatie en cliëntbejegening
Ook de communicatieve kant van het vak komt
in deze cursus aan bod. U leert te luisteren naar
de werkelijke behoefte van de ouders met
betrekking tot hun wens voor de schoenen van
hun kind. De communicatie met ouder en kind
zijn een belangrijk onderdeel van deze specialisatie.

Vragen?
Bel ons secretariaat
030 - 307 5721

Specialisatie Kinderschoenen

Aanvang:  februari 2021
Duur:   6 practicumsessies van 3 uur
Toetsing:  theorietoets
Locatie:  Utrecht
Kosten*:  €611,00

*Inclusief lesgeld, reader en examengeld (ex-
clusief btw en eventuele incassokosten). Voor de 
kosten van de basiscursus Voetkundig Advies 
verwijzen wij u door naar onze website. 
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