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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. 
In opdracht van gemeente Gooise Meren heeft er bij gastouderbureau Nanny Home Gooi en 
Vechtstreek een nader onderzoek plaatsgevonden op 30 januari 2017. 
In dit nader onderzoek zijn items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw 

beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Gastouderbureau Nanny Home Gooi en Vechtstreek is gevestigd in Muiderberg. Tessa van den Berg 
is houder van deze locatie. Via een franchise constructie valt de locatie onder Nanny Home 

Nederland. 
  

Inspectie geschiedenis 
In juni 2016 vond het onderzoek voor registratie plaats. Er zijn geen tekortkomingen 
geconstateerd. 
In september 2016 vond het onderzoek na registratie plaats. Er is een overtreding geconstateerd 
op het tonen van de inspectierapporten van het gastouderbureau en de gekoppelde gastouders. 
  

Huidige inspectie 
De huidige inspectie vond plaats op 30 januari 2017. Het gastouderbureau heeft laten weten dat de 
stukken op orde waren. De toezichthouder heeft vervolgens de website bekeken. 
  
De overtreding is hersteld.   

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Ouderrecht 

 
De houder dient de inspectierapporten van zowel het gastouderbureau als de aangesloten 
gastouders op de website te publiceren. 
  
 

Informatie 
 
Het gastouderbureau heeft de website aangepast. Op de website zijn nu de inspectierapporten van 

zowel het gastouderbureau als alle gekoppelde gastouders zien. 
Op de website onder het kopje 'contact' zijn deze rapporten in te zien. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder gastouderbureau 
 Website (www.nanny-home.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert vraagouders, gastouders en personeel over het inspectierapport inzake zijn 
gastouderbureau of inzake een bij dat gastouderbureau aangesloten voorziening voor 
gastouderopvang, door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor 

vraagouders, gastouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54a lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Nanny Home Gooi en Vechtstreek 

Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Tessa van den Berg Broekema 
KvK nummer : 51763680 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 

Adres : Postbus 251 
Postcode en plaats : 1400AG Bussum 
Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  N. de Jongh 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gooise Meren 
Adres : Postbus 6000 
Postcode en plaats : 1400HA Bussum 
 
Planning 

Datum inspectie : 30-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 31-01-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 09-02-2017 
 

 
 
 
 
 
 

 


