Algemene informatie IATB
Wat is de IATB?
Als u uw zoon/dochter aangemeld heeft voor onderwijs op de Maartenschool is het van belang om
goed in kaart te brengen welke onderwijs- en zorgondersteuning er op school en thuis nodig is. Deze
ondersteuning kan bijvoorbeeld worden geleverd door het Samenwerkingsverband, de gemeente
(jeugdwet, leerplicht, taxivervoer) en/of zorgverzekeraar. Om alle ondersteuning goed op elkaar af te
stemmen is er een pilot ontwikkeld: Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostiging
onderwijs/zorg (IATB) .
Deze adviescommissie inventariseert samen met u welke ondersteuning uw zoon/dochter nodig
heeft en wie daarvoor gaat zorgen. Het doel is bij aanvang van het onderwijs de juiste ondersteuning
voor uw zoon/dochter geregeld te hebben.
Hoe gaat de voorbereiding op het IATB gesprek in zijn werk?
Op het moment dat uw zoon/dochter aangemeld wordt bij de Maartenschool of het
ondersteuningsplatform van SWV Stromenland wordt uw naam en adres doorgegeven aan het
secretariaat van de IATB: Cathelijn Brouwers, c.brouwers@stromenland.nl.
Het secretariaat vraagt u schriftelijk, via de mail, om informatie over de ondersteuningsbehoefte van
uw zoon/dochter op te sturen. Deze verslagen worden beveiligd opgeslagen in het
computerprogramma Kindkans.
Vervolgens vragen we u om toestemming om de IATB leden (tijdelijk) toegang te verlenen tot het
dossier in Kindkans. Op die manier kunnen ze zich voorbereiden op het IATB gesprek.
Vanzelfsprekend bent u aanwezig bij het IATB gesprek dat op een maandagmiddag plaatsvindt.
Ook ontvangt u een verwijsbrief voor de huisarts. Op die manier kan er een afspraak gemaakt
worden bij de kinderarts van de Maartenskliniek. Zij ontvangt uw zoon/dochter op haar spreekuur en
kan dan goed inschatten welke (medische) ondersteuning er nodig is.
IATB gesprek
In het IATB overleg, waar u dus ook voor uitgenodigd wordt, komen de verschillende
ondersteuningsgebieden aan bod. U kunt aanvullingen geven of vragen stellen. Het overleg heeft als
resultaat: een gezamenlijk afgestemd haalbaar advies. Dat advies kan gaan over
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) , taxivervoer, thuisondersteuning, behandeling, extra
ondersteuning van de Driestroom of Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN) in de school,
gespecialiseerde naschoolse opvang, tijdelijke aanpassingen van onderwijstijd, enz.
Het advies wordt kort op schrift gesteld en aan u toe gestuurd per post. Ook wordt het advies
toegevoegd aan het dossier.

De besluiten over de af te geven ondersteuning worden door iedere instantie zelf genomen. De
doorlooptijd hiervoor wordt zo kort mogelijk gehouden, zodat uw zoon/dochter (indien gewenst) zo
snel mogelijk op de Maartenschool kan starten.
Vragen
Heeft u vragen over IATB procedure, dan kunt u terecht bij ons secretariaat:
Cathelijn Brouwers, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag: 024-3790431
c.brouwers@stromenland.nl.

