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In Memoriam Wynand Wijnen

Na een periode van ziekte is 
Wynand Wijnen overleden 
op 21 november 2012 op 
78-jarige leeftijd. De Univer-
siteit Maastricht verliest een 
van haar grondleggers. 
Na een Groningse peri-
ode in een universitaire 
onderwijskundige functie 
is W ynand Wijnen in 1973 
naar Maastricht gekomen. 
Hij was samen met de kin-
derarts Tiddens de grond-
legger van de medische op-
leiding en van de start van 
de Universiteit Maastricht. 
Drie jaar later werd hij 
benoemd tot hoogleraar en 
voorzitter van de Vakgroep 
Onderwijsontwikkeling en 
Onderwijsresearch. 
Door zijn overtuigings-
kracht wist hij een onder-
wijsmodel te implemente-
ren dat volledig nieuw was. 
Inspiratie werd gevonden in 
McMaster in Canada, maar 
het concept werd vernieuwend ingevuld in Maastricht. 
Later in alle faculteiten van de universiteit. Het was zo af-
wijkend van het traditionele onderwijs, dat eigenlijk ieder-
een er tegen was. Dit vormde precies de juiste uitdaging 
voor Wynand Wijnen. Als geen ander kon hij debatteren, 
overtuigen, inspireren. In het onderwijs stond de student 
centraal. Dit was geheel consistent aan zijn mensvisie 
waarin het goede voorop stond. Het onderwijs moest 
maximaal aansluiten bij de behoeftes van de student. Het 
leren van de student was het middelpunt. Niet alleen was 
Wynand Wijnen de inspirator, hij was ook de pragmaticus 
die soms met geniale oplossingen kwam. Een voorbeeld is 
de longitudinale kennistoets, de voortgangstoets, die nu 
op vele plaatsen in binnen- en buitenland gebruikt wordt. 
Zijn invloed bleef niet beperkt tot de Universiteit Maas-
tricht. Het Ministerie van Onderwijs wist vaak gebruik te 
maken van zijn expertise, vooral als het grote onderwijs-

veranderingen betrof. Hij 
was de architect van de 
studeerbaarheidsbeweging 
in de jaren tachtig en van 
het studiehuis in de tweede 
fase van het voortgezet on-
derwijs in de jaren negentig. 
Ook was hij bestuurlijk 
actief, o.a. als decaan van de 
faculteit Algemene Weten-
schappen (later Gezond-
heidswetenschappen) en 
als rector van de Universiteit 
Maastricht. Hij is jaren voor-
zitter geweest van de Raad 
van Bestuur van het Cito. 
Maatschappelijk was hij 
ook in de privésfeer zeer 
actief als bestuurder van 
menige lokale stichting 
of vereniging. Zo was hij 
mede-oprichter van de 
tweede universiteit in deze 
streek: de Narren Universi-
teit Limburg ofwel de NUL. 
De NUL verzorgt hilarische 
carnavaleske optredens 

vlak voor de carnaval, maar tegelijkertijd ondersteunt de 
NUL ook het cultuurgoed van Limburg door het Winand 
Roukensfonds. Tot slot is Wynand Wijnen een mentor 
geweest voor velen. Uniek in zijn denken en in zijn passie 
voor goed onderwijs. In 1996 werd hij koninklijk onder-
scheiden als O�cier in de Orde van Oranje Nassau voor al 
zijn maatschappelijke verdiensten.

Er is een bijzonder mens heengegaan. De Universiteit 
Maastricht zou niet dezelfde zijn geweest zonder deze 
persoon. We zijn heel erg dankbaar dat wij hem hebben 
mogen kennen. Zijn gedachtegoed zal blijven voortleven 
in de geest van zijn vele navolgers.
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