
Hebt u geen internettoegang, of hebt 
u hulp nodig?
  
Geen enkel probleem. U kunt uw aanvraag via KITA-ONLINE in 
elke kinderdagopvaninstelling in Goch laten plaatsen.  
 

Wanneer en hoe worden de plaatsen 
toegekend?

Voor de prognoseplanning van de kinder-
dagopvang van het komende jaar van de 
kinderdagopvangjaar, dat telkens op 1 
augustus begint, is het belangrijk dat uw 
aanvraag voor 15 december van het voor-

gaande jaar is geplaatst. 

Er kunnen natuurlijk te allen tijde plaatsaanvragen worden inge-
diend via de KITA-ONLINE-procedure.

Elke kinderdagopvanginstelling beslist aan de hand van hun 
opnamecriteria over de plaatstoewijzing. Doorgaans worden de 
toekenningen uitgevoerd door de kinderdagopvanginstellingen, 
na afsluiting van de prognoseplanning van de kinderdagopvang 
vanaf 15 maart, dit betekent bijvoorbeeld 15.12.2016 voor de 
 periode vanaf 01.08.2017.

Houd er rekening mee dat uw 
aanvraag via KITA-ONLINE 
nog geen garantie is voor 
een opvangplaats in een 
van de door u geselec-
teerde instellingen.
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Hebt u nog vragen? 

Voor alle vragen die betrekking hebben op de kinderopvang en 
de nieuwe online-aanvraagprocedure geven wij u graag advies.

GOCH  
De burgemeester
Vakgroep I       
Raad voor de Kinderbescherming
Markt 2 
47574 Goch       
    
Contactpersoon: mevrouw Pauels    
Telefoon:   0 28 23 / 3 20 – 1 61   
Fax:   0 28 23 / 3 20 – 1 64    
E-mail:    kita-online@goch.de   
Homepage:   www.goch.de/kitaonline

BELANGRIJK: De online-aanvraag is geen vervan-
ging voor het persoonlijke gesprek in de kinder-
dagopvanginstelling! Er kan alleen een opvangplaats 

worden toegekend als er vooraf een persoonlijke kennisma-
king heeft plaatsgevonden. Bekijk samen met uw kind in 
alle rust de verschillende Kita’s en beslis dan thuis op een 
rustig moment, welke instellingen in aanmerking komen.

Online aanvraagprocedure  
voor een kinderdag 
opvangplaats



Wat is KITA-ONLINE? 

Kita-online is een online-aanvraagsysteem voor een opvang-
plaats in een kinderdagopvanginstelling in Goch. 

Door de tweede KiBiz Wijzigingswet heeft het land NRW 2014 
vastgesteld dat ouders/verzorgers verplicht zijn, om de Raad 
voor kinderbescherming, uiterlijk zes maanden voor gebruik-
making, de voor het kind gewenste opvangbehoefte, de opvan-
gomvang en het opvangtype schriftelijk mee te delen. 

Met KITA-ONLINE staat nu voor ouders/verzorgers een 
online- aanvraagsysteem voor alle Gocher kinderdagopvang-
instellingen ter beschikking.

Hoe werkt KITA-ONLINE?

U vindt de nieuwe online-procedure  
op de website van de stad Goch onder
www.goch.de/kitaonline

Het programma leidt u door het  
aanmeldproces. 

1. Selecteren

Hier kunt u de juiste kinderdagopvanginstelling binnen 
uw eigen adresgebied of andere criteria, zoals zorgomvang, 
U3-plaats, pedagogisch zwaartepunt of verantwoordelijke 
instantie van de inrichting selecteren en op uw keuzelijst 
plaatsen.

 
In de totale lijst van de kinderdagopvanginstellingen binnen 
Goch kunt u over elke afzonderlijke instelling informatie vin-
den en de passende selecteren en op uw keuzelijst plaatsen.

2. Aanmelden

Hier wordt de noodzakelijke informatie gevraagd die u zo 
volledig mogelijk dient in te vullen. 

De kinderdagopvanginstellingen op uw keuzelijst zijn als 
keuzemogelijkheid bij Kita-wens opgeslagen. U heeft de mo-
gelijkheid om maximaal drie kinderdagopvanginstellingen 
van uw voorkeur op te geven, waarbij de eerste voorkeurs-
instelling de hoogste prioriteit geniet. 
 
De opnamedag valt altijd op 01.08 van het volgende kinder-
opvangjaar. Als u een andere opnamedatum wilt, moet u dit 
veranderen. 

3. Verzenden en bevestigen

Nadat u alle gegevens opnieuw heeft gecontroleerd, kunt u 
deze verzenden.

BELANGRIJK: U ontvangt aansluitend dan een e-mail met 
een bevestigingslink. Deze link is twee dagen geldig. Pas na 
de bevestiging is uw aanmelding geregistreerd en ontvangt 
u een volgende e-mail met uw aanvraag, meer informatie 
alsook het ouderbijdragereglement. Als de twee dagen voor 
de link al zijn verlopen, kunt u een nieuwe aanmelding 
 maken in KITA-ONLINE.


