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Het gevaar 
van tentamens

Ik maakte me zorgen over de opa’s en oma’s van mijn 
studenten. Op vrijdag zou ik namelijk een tentamen 
geven, en familieleden van studenten blijken pal voor 

zo’n toetsmoment veel meer kans te hebben om te over-
lijden dan op elk ander moment van het jaar. Vooral voor 
oma’s is het risico enorm.

Universitair docent Mike Adams publiceerde in 1990 
de resultaten van zijn jarenlange onderzoek onder Ame-
rikaanse studenten.2 In weken zonder tentamen in zicht 
overlijden per 100 studenten gemiddeld 0,05 familiele-
den. De week voor een tentamen stijgt dat tot gemiddeld 
iets meer dan 1 familielid per 100 studenten. Een fikse 
toename, die ook docenten in andere landen zien tijdens 
tentamenperiodes.

Vooral oma’s blijken bij bosjes te sneuvelen: de week 
voor een tentamen overlijden er 24 keer zoveel oma’s als 
opa’s. De meeste sterfgevallen vallen in families van stu-
denten die er slecht voor staan doordat ze bij eerdere 
opdrachten onvoldoendes haalden. Hoe lager de eerde-
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re cijfers van de student, des te hoger de kans dat er net 
voor het tentamen een familielid overlijdt.

Volgens Adams is de conclusie glashelder: Familie-
leden maken zich zóveel zorgen om de cijfers van hun 
verwanten dat ze er letterlijk aan onderdoor gaan. Het is 
logisch dat dit juist bij de zwakkere studenten gebeurt, 
en dit alles laat zien hoe betrokken vooral de oma’s zijn 
bij hun studerende kleinkinderen. Als voorbeeld van 
een extreem tragisch geval noemt Adams een student 
uit het honkbalteam die vier jaar lang elk semester min-
stens één oma verloor.

Wat kunnen we doen om de levens van al die oma’s 
te  redden? Adams suggereert: geen tentamens meer 
 geven, alleen studenten zonder familie toelaten of stu-
denten laten verzwijgen voor hun familie dat ze op de 
universiteit zitten. Geen van deze oplossingen lijkt erg 
bevredigend.

Gelukkig publiceerde sociaal-psycholoog Lee Jussim 
de resultaten van een experiment dat hij deed met zijn 
studenten: hij maakte het hertentamen hels moeilijk en 
zorgde dat de studenten hiervan op de hoogte waren. 
Vervolgens daalde het aantal overleden familieleden pal 
voor het gewone tentamen spectaculair. Jussim conclu-
deert dan ook dat deze opzet 80 procent van de oma’s 
kan redden.

Dit is allemaal erg grappig, maar wat doe je als docent 
nu met de studenten die melden dat ze een tentamen 
niet kunnen maken door een sterfgeval in de familie? 
Voor studenten met verdrietige omstandigheden wil je 
graag een extra herkansing organiseren en dus nieuwe 
tentamenvragen bedenken. Maar je wilt die moeite niet 
doen voor studenten die een dode oma verzinnen als 
uitvlucht. Bij mijn tentamen doen zo’n 400 studenten 
mee, dus volgens de cijfers van Adams kan ik per tenta-
men zo’n 4 overlijdensgevallen verwachten. Hoeveel 
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sloot zwom een meerkoet naast een waterhoen. 
Wat een geluk dat ik die samen zag, want nu kon 

ik vrolijk melden dat ik een meerkoet en een waterhoen 
was tegengekomen, terwijl ik die twee watervogels nooit 
uit elkaar kan houden. Toen ik hier een grapje over maak-
te op Twitter, bleken veel mensen hetzelfde probleem te 
hebben (‘Het zijn net Nick en Simon’).

Die mensen bleken dan weer allerlei handige ezels-
bruggetjes te hebben bedacht. Zoals: de meerKOEt is 
zwart met wit, net als een koe, en het waterHOEN heeft 
het rood van een haan. Iemand anders dacht bij de witte 
vlek aan kauwgom, dus moest het de meerKoet met de K 
van kauwgom zijn. Niet alle geheugensteuntjes waren 
even logisch. Zo twitterde iemand: ‘Bij de vogel met het 
wit op de kop, zit er géén w in de naam.’ Of nog gekker: 
‘De vogel met de witte bles heet in het Duits Blässhuhn, en 
dat is natuurlijk de meerkoet.’

Ontroerend dat allerlei mensen trucjes verzinnen om 

Net Nick 
en Simon
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