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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
De oordelen zijn gebaseerd op een bezoek aan de locatie, een gesprek met de locatiemanager en 
documenten welke zijn ingezien tijdens het bezoek.  

 
Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 
Internationaal kinderdagverblijf Funtazia biedt opvang aan kinderen van drie maanden tot vier jaar 
oud. Funtazia is gevestigd op het terrein van de American International School of Rotterdam in 
Hillegersberg. Dit kindercentrum heeft als doelgroep de kinderen van expats. 
De opvangruimtes zijn op de begane grond. Deze ruimtes zijn ingericht met moderne materialen 
en verschillende hoekjes met activiteiten. 
De kinderen krijgen dagelijks een warme maaltijd geserveerd. De ouders ontvangen dagelijks van 

de beroepskrachten een schriftelijk verslag over de activiteiten van hun kinderen. De voertaal in 

het kinderdagverblijf is Engels. 
  
Inspectiegeschiedenis 
2 juni 2016; Jaarlijks onderzoek, overtredingen op domein personeel; 
13 oktober 2015; Nader onderzoek, geen overtredingen en 

10 maart 2015; Jaarlijks onderzoek, overtredingen op domein personeel. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
N.a.v. de schriftelijke aanwijzing (kenmerk: FET.16.0109) die de gemeente Rotterdam op 22 
juli 2016 heeft verstuurd is de situatie nu beoordeeld. Er is tijdens het jaarlijks onderzoek 
geconstateerd dat één beroepskracht niet voldoet aan de kwalificatie eis zoals opgenomen in de 
CAO kinderopvang. 

Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat het de houder momenteel voldoet aan de 
wettelijke vereisten. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De betreffende beroepskracht heeft een EVC-traject afgerond en is volgens de houder geslaagd 
voor al haar examens en heeft daarmee haar diploma behaald. De houder is alleen nog in 
afwachting van het fysieke diploma. Een kopie van dit diploma zal de toezichthouder, ter 
verificatie, bekijken tijdens het eerstvolgende jaarlijks onderzoek aan het kinderdagverblijf. 
Tijdens dit nader onderzoek zijn tevens de beroepskwalificaties beoordeeld van de overige 
beroepskrachten. Daaruit kan geconcludeerd worden dat zij allen beschikken over een 

beroepskwalificatie welke voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Diploma's beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Funtazia International Child Care 

Website : http://www.funtazia.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Funtazia International Child Care 

Adres houder : Verhulstlaan 21 
Postcode en plaats : 3055WJ Rotterdam 
KvK nummer : 58079882 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  Barbara Diepenbach 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

 
Planning 
Datum inspectie : 21-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-03-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


