
 
 

 
 

Hallo allemaal! 

Ik ben Kim van Gansewinkel – Smits. Sinds dit schooljaar ben ik gestart als procesadviseur. Vanuit 

mijn vorige functie als adviseur passend onderwijs ml, ben ik waarschijnlijk voor redelijk wat mensen 

geen onbekende.  

Nadat ik tijdens en na mijn studie gedragswetenschappen in de GGZ heb gewerkt als teamleider, 

(hoofd)behandelaar en behandel coördinator, heb ik heel wat jaren geleden mijn hart verloren aan 

het onderwijs.  

Samen en puzzelen en tot passende oplossingen komen, is iets waar mijn hart sneller van gaat 

kloppen. Uitgangspunt daarbij is voor mij: het kind met zijn/haar mogelijkheden en vragen staat 

centraal stellen. Op die manier kun je samen, een weg bewandelen waarbij het kind tot bloei/ 

volledig tot zijn recht kan komen. Het is toch mooi dat we hierin met elkaar kunnen gaan ontdekken, 

vormgeven en samenwerken. 

Naast mijn werk, staat mijn (t)huis in Weert en woon ik daar met Stefan, Raff en Pomm. Ik heb teveel 

hobby’s en interesses om deze allemaal op te noemen. Vrije tijd vul ik naast even niets doen, het 

liefste in met familie, vrienden, sporten en vrijwilligerswerk. 

Ik kijk ernaar uit om elkaar te ontmoeten in de komende tijd! 

 

 
Hallo allemaal. Een korte introductie zodat jullie weten met wie jullie gaan samenwerken. Mijn naam 
is Brigitte van Hout, nu 55 jaar oud en ik woon in Aalst-Waalre een klein dorpje net onder Eindhoven. 
Een prima plek, vlak bij de bossen, maar ook een prima uitvalsbasis als ik iets wil ondernemen. In 
mijn vrije tijd kan ik genieten van een wandeling, een museumbezoek, badminton, theater, 
koken/eten en beeldhouwen.   
In mijn loopbaan heb ik bij diverse schoolbegeleidingsdiensten gewerkt, ook kort in het voortgezet 
speciaal onderwijs en bij bureau Jeugdzorg en langere tijd als beleidsadviseur onderwijs bij de 
gemeente Eindhoven. Het laatste jaar ben ik weer ‘terug’ bij mijn roots: het primair onderwijs. 
Momenteel werk ik bij het SWV PO Weert-Nederweert. Daar heb ik de functie van orthopedagoog bij 
het Loket Passend Onderwijs. Dat betekent de beoordeling van tlv’s, het coördineren bij de overgang 
van de voorschoolse voorzieningen naar s(b)o en andere taken van SWV-en zoals het in beeld 
brengen van thuiszitters. In Midden-Limburg verwacht ik dat wij als procesadviseurs een belangrijke 
rol hebben bij vraagstukken op het raakvlak van (passend) onderwijs en jeugdhulp. Met een goede 
samenwerking moet het toch lukken dat ‘onze’ kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun 
mogelijkheden!  
 


