In memoriam Jo Thijssen
Op 25 juni 2022 overleed prof. dr. J.G.L. (Jo) Thijssen (1943-2022). Jo Thijssen was
van augustus 1996 tot november 2002 als gewoon hoogleraar verbonden aan de
faculteit Sociale Wetenschappen bij de toenmalige vakgroep Onderwijskunde.
De leeropdracht van Jo Thijssen was eerst Bedrijfs- en
beroepsopleidingen; in 1999 werd dat Opleiding en
ontwikkeling van personeel. Na de oprichting van de
studierichting Bestuurs- en organisatiewetenschap binnen
de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie werd
Jo Thijssen van november 2002 tot september 2006
aangesteld als hoogleraar Strategisch human resource
management.

Wetenschappelijke interesse
Jo Thijssen heeft een gevarieerde loopbaan gehad. Hij
startte als leraar Nederlands. Zijn liefde voor de literatuur, gedichten en schrijven heeft hij
zijn hele leven behouden. Na 5 jaar stapte hij over naar de Rabobank als opleider en
eindigde daar na 20 jaar als vicepresident HRM-Policy & -Research. Jo had
wetenschappelijke interesse in de aard van zijn werk. Tijdens zijn baan bij de Rabobank
kreeg hij de gelegenheid om in deeltijd een universitaire studie in Psychologie en
Onderwijskunde te volgen. Naast dit alles was hij ook student-assistent bij de toenmalige
vakgroep Psychologie voor pedagogen en Onderwijskunde.

Aanstelling als hoogleraar
In 1996 promoveerde Jo in Tilburg op het proefschrift “Leren, leeftijd en
loopbaanperspectief. Opleidingsdeelname door oudere personeelsleden als component van
Human Resource Development”. Ondertussen had er in de opleiding Onderwijskunde een
uitbreiding plaatsgevonden waarbij het afstudeerdomein zich niet alleen op het
onderwijsveld richtte, maar ook op bedrijfs- en beroepsopleidingen. Toen Jo gepromoveerd
was, werd er dan ook snel een beroep gedaan op zijn expertise, zowel theoretisch als
praktisch. De aanstelling als hoogleraar was binnen enkele maanden geregeld zodat hij aan
de richting Bedrijfs- en beroepsopleidingen mede sturing kon gaan geven. Jo was een harde
werker die in veel geïnteresseerd was, een uitgebreid netwerk had en een zeer betrouwbare
en aimabele collega was. Vooral zijn publicaties over de scholing en ontwikkeling van de
oudere werknemer zijn erg bekend.

Standaardwerk
Jo had ook grote belangstelling voor de geschiedenis van educatie. Zo hield hij naar
aanleiding van zijn afscheid bij Onderwijskunde in maart 2003 een lezing getiteld
“Arbeidseducatie in historisch perspectief: op zoek naar sporen van arbeidsgerichte
scholing bij het streven naar onderwijsvernieuwing 1778-1863”. Hierbij gaf hij ook blijk
van interesse in het gebruik van prenten in en buiten het onderwijs. Deze ‘hobby’
resulteerde tien jaar later (2014) in de uitgave samen met drie andere auteurs van het ruim
duizend pagina’s dikke standaardwerk “Kinderprenten, volksprenten, centsprenten,
schoolprenten. Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950”. Op de rouwkaart stond als
blijk van dit werk een van zijn prenten met als thema de levenstrap.
Jo was nog niet klaar met al zijn activiteiten en de ziekte velde hem te snel. Hij laat bij
familie en vrienden een leegte achter. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte met dit
verlies.
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