
Heb jij...
Creativiteit, flexibiliteit, spontaniteit, loyaliteit, 
sportiviteit, specialiteit, kwaliteit, identiteit en/of 
brutaliteit?
Lees gauw verder!

Wie of wat is kinderopvang KSH?
Kinder Service Hotels (KSH) is een kinderopvang organisatie met meer dan 25 vestigingen –
voornamelijk in de Randstad- waar meer dan 1600 kinderen worden opgevangen. Onze 
dienstverlening kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit, kwaliteit en 
klantgerichtheid. De bedrijfscultuur is te omschrijven als dynamisch, vernieuwend, 
commercieel en informeel, waarbij het belang van de kinderen, de ouders en onze 
medewerkers voorop staan.

Onze medewerkers zorgen ervoor dat het bij KSH in de allereerste plaats gewoon leuk is voor 
kinderen. Kinderen komen er graag. Of ze nu heel klein zijn of al in de hogere groepen van het 
basisonderwijs zitten. Ze vinden er vriendjes en van alles om mee te spelen en ze vinden er 
pedagogisch medewerkers waarbij ze met van alles terecht kunnen. Kortom: een gezellige, 
vertrouwde plek. Een stimulerende plek waar ze veel verschillende dingen kunnen doen maar 
waar ook ruimte is voor rust. Waar ze ook veel kunnen leren, maar waar ze in de allereerste plaats 
gewoon zichzelf mogen zijn. 

Wie ben jij?
Je houdt van kinderen en kunt makkelijk je aandacht en begrip tonen. Je kunt prima samenwerken 
en overleggen; je bent gewoon heel goed met mensen. Verder moet je goed kunnen plannen en 
organiseren en flexibel zijn. Je bent je ervan bewust dat het combineren van werken, leren en jouw 
privéleven best wat van je gaat vragen. Gelukkig heb je al enige levenservaring en maak je 
weloverwogen de stap om in de kinderopvang te gaan werken. Je bent dan ook bereid om te 
investeren in jezelf en niet bang voor de zelfreflectie die daarvoor nodig is.

BBL (omscholings)traject??
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De begeleiding tijdens dit traject
Door de combinatie van werken en leren krijg jij de kans om direct de theorie 
in de praktijk te gaan brengen. Uiteraard gebeurt dit onder deskundige 
begeleiding. De eerste periode van het traject staat in het teken van 
kennismaking met de organisatie, je collega’s en de combinatie van werken en 
leren. In het begin word je boventallig op de groep ingezet. Naar mate je 
opleiding steeds verder vordert en je steeds meer onderdelen van het 
inwerktraject van KSH hebt doorgenomen zal je meer en meer zelfstandig gaan 
werken. Dit wordt tussentijds gemonitord door jouw persoonlijke 
werkbegeleider en de praktijkopleider van KSH. Bij hen kan je altijd terecht met 
al jouw vragen over de opleiding. Ook vanuit de docenten van de erkende 
opleider kan je de nodige begeleiding en ondersteuning verwachten. De lijnen 
tussen KSH en het opleidingsinstituut hieromtrent zijn dan ook kort.

De sollicitatieprocedure
Je staat misschien aan het begin van een leerwerktraject. Allereerst zal er een 
kennismakingsgesprek c.q. selectiegesprek met ons plaatsvinden. Je krijgt daarna 
eventueel de kans om kennis te maken met een vestigingsmanager van KSH en een 
dagdeel proef te draaien op de groep. Wij vinden dit immers het mooiste vak en 
worden blij van dit werk. Maar of dat ook voor jou geldt kan je het beste zelf 
ervaren. Ben jij daarna nog steeds net zo enthousiast, dan vindt er een 
capaciteitentest plaats om de haalbaarheid van dit traject voor jou te bepalen. 
Wanneer deze test positief wordt beoordeeld word je bij een van onze vestigingen  
in Rotterdam geplaatst. Kies jij ervoor om je opleiding niet te voltooien of eerder uit 
dienst te gaan? Dan zal je de opleidingskosten terug dienen te betalen aan KSH.  
We leggen dit vooraf vast in een opleidingsovereenkomst.

Welke eisen?
Je kunt met de BBL opleiding bij KSH starten als je tenminste een afgeronde 
vooropleiding hebt:
•  diploma mbo niveau 3, maar bij voorkeur niveau 4 (vakopleiding);
• diploma havo of vwo;

Geïnteresseerd?
Stuur dan een motivatiebrief met foto en cv naar sollicitatie@kinderservicehotels.nl 
Een filmpje sturen mag ook!

Handig om te weten!
•   KSH werkt samen met een erkend opleider. 
   -  De opleiding wordt in Rotterdam gegeven.
   -  Deze BBL opleiding duurt maximaal 12 maanden.
   -  Keuzedelen voor onderwijsassistent of IKC medewerker
   -  Start juni 2022, ook een latere start is mogelijk.
•  Inschaling conform cao kinderopvang 
   (schaal 5 trede 7 bruto € 2.041,-- bij 36-urige werkweek)
•  wij bieden jou in dit versnelde traject minimaal 16 uur op contract, naast je studie, meer uren
   op contract is bespreekbaar en behoort tot de mogelijkheden. Het is voor jou geen probleem  
   dat je gedurende dit opleidingstraject 5 dagen per week beschikbaar bent.  
   De meeste opleidingsplaatsen binnen KSH zijn bij BSO’s. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over KSH kijk ook op www.kinderservicehotels.nl, F, C of op .

Kinder Service Hotels (KSH) is een 
kinderopvangorganisatie met ruim 20 vestigingen 
die gevestigd zijn in Amersfoort, Amstelveen, 
Amsterdam, Dieren en Rotterdam.
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