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Verslag 
	

______________________________________________________________________________________________________________	
 
Dit is het verslag van de vierde bijeenkomst van de ontwikkeltafel Grijs gebied tussen 
onderwijs en jeugdhulp. 
 
Op basis van de input vanuit de eerdere bijeenkomsten met de ontwikkeltafel is een 
adviesnotitie voor het AO Jeugd opgesteld, waarin de opbrengsten, kansen en uitdagingen 
toegelicht worden (zie eerdere verslagen). Deze is gedeeld met de ambtelijke werkgroep en 
projectgroep Onderwijs Jeugdhulp en door hen van feedback voorzien.  
 
Tijdens de vierde bijeenkomst met de ontwikkeltafel Grijs gebied zijn deze feedbackpunten 
besproken. Hieruit is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat er behoefte is aan een 
uitgewerkt overzicht van het grijze gebied waarin de verantwoordelijkheden van de 
Jeugdwet en het onderwijs in de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige worden toegelicht 
en waarin terug te vinden is waar deze elkaar raken. Dit kan dienen als praktisch handvat 
voor de uitvoering om gezamenlijk tot afspraken te komen. Het rapport van Berenschot 
(2019)1 heeft de ontwikkeltafel als leidraad gebruikt tijdens de bijeenkomsten en zal tevens 
dienen als basis voor dit overzicht. Daarnaast zou het helpend zijn om een werkwijze 
rondom dit overzicht op te stellen: welke stappen kunnen er genomen worden wanneer je 
er op basis van het overzicht niet uitkomt samen? Het overzicht en de werkwijze kunnen 
gepubliceerd worden op de website van het Sociaal Domein Achterhoek. In het algemeen 
wordt opgemerkt dat er nog een concretiseringsslag gemaakt kan worden waarbij de 
stellingen en opbrengsten nader uitgewerkt en toegelicht worden.  
 
Dit was voorlopig de laatste bijeenkomst met de ontwikkeltafel Grijs gebied. De komende 
periode zal de notitie worden aangescherpt, alvorens deze met de overige projectresultaten 
wordt opgeleverd in het AO Jeugd. Daarnaast wordt er gewerkt aan het overzicht en 
werkwijze rondom het grijze gebied tussen onderwijs en jeugdhulp, dat gepubliceerd zal 
worden op de website van het Sociaal Domein Achterhoek.  
 
Deze eindresultaten en -producten kunnen gebruikt worden door de beleidsmedewerkers 
en professionals in het onderwijs en jeugdveld om de verbinding tussen het onderwijs en 
jeugdhulp te versterken en gezamenlijk de benodigde ondersteuning te bieden, zodat alle 
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun schoolloopbaan zo goed mogelijk 
kunnen afronden. 
 
 

	
1 Berenschot, Inzicht in zorg in onderwijstijd, juli 2019: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/30/inzicht-in-zorg-in-onderwijstijd-
eindrapportage 
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