PERSBERICHT
Integrale benadering kind in nieuw samenwerkingsverband

Korein, Nummereen, Stimulans en Veldvest in intensief
samenwerkingsverband
VELDHOVEN - Korein, Nummereen, Stimulans en Veldvest hebben besloten hun
samenwerking sterk te intensiveren. Momenteel onderzoeken de vier organisaties hoe
en in welke vorm ze de reeds bestaande samenwerking kunnen versterken. Samen
willen ze een sluitend pakket van arrangementen en diensten aanbieden. Hieruit zullen
nieuwe vormen van onderwijs, opvang, dienstverlening, ontwikkeling, ontplooiing en
vrijetijdsbesteding ontstaan, die inspelen op de behoeften van kinderen en ouders in
Veldhoven.
De brede school ontwikkeling is in Veldhoven volop aan de gang. In vier Veldhovense
gebieden, te weten Midden, Noord, Zuid en West, zullen zogenaamde multifunctionele
accommodaties (mfa’s) worden gebouwd. Deze gebouwen bieden plaats aan
samenwerkingsvormen van onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en
andere diensten. Ook wordt momenteel onderzocht in hoeverre het mogelijk is alle
bestaande Veldhovense (basis)scholen te verbreden. Dit betekent dat straks naast
onderwijs, ook peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in elke school te vinden is.
Integraal management
Het nieuwe samenwerkingsverband speelt in op deze toekomstige en maatschappelijke
ontwikkelingen. De belangen van kinderen en ouders staan voorop. Door deze
gemeenschappelijk scherpere afstemming menen de partners die belangen op termijn
beter te dienen. Eenduidige regie en herkenbare sturing vanuit de gedachte van integraal
bestuur en management zijn daarbij essentieel.
Dagarrangement
De vier partners streven naar het verbeteren van de kansen op ontplooiing en
participatie voor iedereen in de leeftijd van nul tot zestien jaar in zogenaamde
dagarrangementen. Een dagarrangement is een sluitend pakket van onderwijs, opvang,
zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen, waar ouders en kinderen gedurende een
dag gebruik van kunnen maken. Het bestaat uit opeenvolgende diensten en
activiteiten en vindt zo veel mogelijk thuisnabij plaats voor alle kinderen.

Versterken van de relaties
De partners willen werken aan het opbouwen en versterken van de relatie tussen de
wijken, buurten, dorpen en de brede school in de gemeente Veldhoven. Er is een
toenemende behoefte aan plekken waar kinderen, jongeren en volwassenen en elkaar
ontmoeten en samen werken, recreëren en leren.
Toekomst
De visies, missies en doelstellingen van de partners komen afzonderlijk in grote lijnen
overeen en rechtvaardigen het opstarten van het proces tot intensieve samenwerking.
Eén toekomstige organisatie, met een sluitend aanbod voor kinderen van nul tot zestien
jaar, is op termijn eventueel mogelijk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOOT VOOR DE PERS:
Analoog aan Veldhoven is Veldvest ook met de gemeente Eersel eenzelfde proces
gestart.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met één van de volgende
contactpersonen:
Bernard Smits of Jos de Mönnink (Veldvest)
Peter Notten
Pascale Spieringhs
Judith van de Belt

(Korein)
(Nummereen)
(Stimulans)

06 –26 50 45 46
06 – 12 45 19 85
06 – 53 40 56 11
06 – 215 802 84
040 – 253 34 43

