
Een blok vol wijsheid, onderwijsheid  
 

Dat is wat je nu in je hand hebt. Het scheurblok ‘Onderwijsheden’ is 
samengesteld door Roy Claassen en Ivo Mijland. Roy is oprichter van het 
populaire twitteraccount @tegeltjeswijs (75000 volgers). Een jarenlange 
verzameling van wijsheden verwoord in maximaal 25 woorden. Mijland 
is schrijver van 21 onderwijsboeken én van een aantal van die wijshe-

den op @tegeltjeswijs. In dit blok vind je de 200 leukste uitspraken over 
onderwijs,  

van leerlingen, leraren, filosofen én andere wetenschappers.
 

Waarom 200 x scheuren?
Daarvoor gebruiken we een simpel rekensommetjes:

Een jaar bestaat uit 52 weken en 365 dagen.  
Wanneer je daar alle schoolvakantieweken vanaf haalt, houd je 40 

lesweken over. 
Een schoolweek bestaat uit 5 lesdagen, 

dus 40 weken x 5 dagen = 200 schooldagen in een jaar.
Elke werkdag een scheurmomentje. Leuk toch?

z.o.z.

ONDERWIJSHEDEN

ONDERWIJSHEDEN

VAN DE MAKERS VAN @TEGELTJESWIJS

Dit is de scheurkalender Onderwijsheden, gemaakt 
door  Roy Claassen en Ivo Mijland. Het is een 

blok met 200 prachtige spreuken van filosofen 
van 4-100 jaar. De uitspraken werden vrijwel 
allemaal gedeeld door twitteraars die de hashtag 
#tegeltjeswijs gebruikten. Nu staan de mooiste 

spreuken op papier.

We hebben de kalender Onderwijsheden genoemd, 
omdat de meeste spreuken van toepassing zijn op 
leren, leerlingen, leraren en ouders/verzorgers.

Het geeft stof tot nadenken.

Veel scheurplezier!

VAN DE MAKERS VAN @TEGELTJESWIJS

200
x

scheuren!
De beste leraren zijn degenen die je 

laten zien waar te kijken,  
maar je niet vertellen wat te zien.
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Een blok vol onderwijsheid  
 

Dat is wat je nu in je hand hebt. Het scheurblok ‘Onderwijsheden’ is 
samengesteld door Roy Claassen en Ivo Mijland. Roy is oprichter van het 
populaire twitteraccount @tegeltjeswijs (75.000 volgers). Een jarenlange 

verzameling van wijsheden, verwoord in maximaal 25 woorden.  
Ivo is schrijver van 22 onderwijsboeken én  

bedenker van een aantal wijsheden. 
In dit blok vind je de 200 leukste uitspraken over onderwijs  
van leerlingen, leraren, filosofen én andere wetenschappers.

 
Waarom 200 x scheuren?

Daarvoor gebruiken we een simpel rekensommetje:
Een jaar bestaat uit 52 weken en 365 dagen.  

Wanneer je daar alle schoolvakantieweken vanafhaalt,  
houd je 40 lesweken over. 

Een schoolweek bestaat uit 5 lesdagen, 
dus 40 x 5 dagen = 200 schooldagen in een jaar.
Elke werkdag een scheurmomentje. Leuk toch?

z.o.z.



De makers
Roy Claassen (1980) is ondernemer. Met SWOP Media & Basco 
Webworks is hij actief in reclame & webdesign. Roy richtte in 

2009 het twitteraccout @tegeltjeswijs op, dat inmiddels door 75.000 
liefhebbers actief gevolgd wordt.

 
Ivo Mijland (1969) is schrijver, spreker, trainer & coach. 

Hij staat bekend om zijn praktische onderwijsboeken (22 stuks) en 
zijn humoristische presentaties. In 2017 maakte Ivo zijn debuut als 

cabaretier met zijn avondvullende theatervoorstelling  
‘Gekke kinderen zijn anders gewoon’.



Onderwijshedenvoorafje
 

Voor je ligt een scheurblok met 200 prachtige spreuken van filosofen van 
4-100 jaar. De uitspraken werden vrijwel allemaal gedeeld door twitteraars 
die de hashtag #tegeltjeswijs gebruikten. Nu staan de mooiste spreuken die 
we konden vinden op papier. Het bezorgde ons een overpeinzing: hoe doen 

we dat dan met bronvermelding? We hebben gezocht en soms gevonden 
wie de ‘eigenaar’ is van een uitspraak. Maar we vonden ook uitspraken 

die door meerdere ‘eigenaars’ worden geclaimd. En vaak vonden we niks. 
Soms was het makkelijk, omdat er ook onderwijsheden in staan die we 
de afgelopen tien jaar zelf bedacht hebben. We hebben daarom besloten 
dat we iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de content van dit 

scheurblok, hartelijk willen bedanken voor de prachtige zinnen. Ze zijn 
in de bundel opgenomen omdat we denken dat ze tot denken aanzetten, 

wakker schudden, prikkelen en helpen om een dialoog te starten op school. 
Iedereen die tegeltjes bedenkt of bedacht moet datzelfde doel gehad hebben.

  
Wij bedanken de bedenkers en hopen dat de gedachten  

aan het denken zetten.
 

Roy Claassen & Ivo Mijland, 
januari 2018



volg ons: 
twitter: @tegeltjeswijs 

facebook.com/onderwijshedenNL



De beste leraren zijn degenen die je 
laten zien waar te kijken,  

maar je niet vertellen wat te zien.



volg ons: 
twitter: @tegeltjeswijs 

facebook.com/onderwijshedenNL



Je kunt beter praten  
over wat je niet wilt zeggen,  

dan zeggen dat je er niet over wilt praten.



volg ons: 
twitter: @tegeltjeswijs 

facebook.com/onderwijshedenNL



Ook als je geleerd hebt  
hoe iets niet moet,  
heb je wat geleerd.



volg ons: 
twitter: @tegeltjeswijs 

facebook.com/onderwijshedenNL



Pas als je oprecht nee  
kunt zeggen tegen een ander,  

kun je echt ja zeggen tegen jezelf.



volg ons: 
twitter: @tegeltjeswijs 

facebook.com/onderwijshedenNL



J3 he0tf n3it wj1s t3 z1jn  
0m d1t t3 knun3n l3zne.



volg ons: 
twitter: @tegeltjeswijs 

facebook.com/onderwijshedenNL



Als je stopt met zoeken  
naar wat je niet kunt vinden,  

vind je misschien wel iets  
wat je werkelijk zocht.



volg ons: 
twitter: @tegeltjeswijs 

facebook.com/onderwijshedenNL



Niets is echt kwijt,  
totdat de juf het ook niet  

meer kan vinden.


