
 
 

Datum: 30 november 2021 

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO 

Aan: het college van burgemeester en wethouders 

Over: Toekomst Dominicus College en de Monnikskap 

 

Geacht college, 

 

Op 24 maart berichtte de Gelderlander dat  het Kandinsky College en het Dominicus College 

‘sinds enkele maanden’ besloten gesprekken voeren over een fusie tussen beide scholen. 

Daarbij is mogelijk dat de locatie van Dominicus aan de Energieweg verdwijnt. Dit zou 

gepland zijn voor het schooljaar 2023-2024. Als reden werd een krimp van het 

leerlingenaantal genoemd. Docenten en ondersteunend personeel waren niet op de 

hoogte, de medezeggenschap wel maar deze had geheimhoudingsplicht.1 

 

Op 30 maart ontving de raad via de collegestukken een brief van de besturen van de 

Scholkengroep Rijk van Nijmegen en  de Alliantie Voortgezet Onderwijs waarin de intentie 

tot fusie nader werd toegelicht. Zij geven aan dat het een ‘verkennende fase’ van onderzoek 

was naar een mogelijke fusie2. Op 3 april reageerde de medezeggenschap in de 

Gelderlander dat zij ‘volkomen verrast’ waren door de fusieplannen en hier niet van op de 

hoogte waren. Dit was wat hen betreft ‘geen uitgemaakte zaak’3.  

 

Op 30 maart reageerde wethouder Visser bij RN7 op de intentie om te fuseren: “Daar waren 

we nog niet van op de hoogte toen we op 2 maart een positief advies gaven over de 
bestuurlijke fusie van de Alliantie en de Scholengroep, hoewel we natuurlijk wel al wisten 

dat er een aantal scholen zou moeten gaan fuseren. Dat is altijd spijtig, maar het kan wel 
een oplossing zijn voor een lerarentekort en de dalende leerlingenaantallen die er op 

sommige plekken zijn. Het is goed dat grote allianties samenwerken om een groot en divers 

scholenaanbod te houden in Nijmegen”.4 

 

Op 15 april ontving de raad een brief van een delegatie ouders van leerlingen van het 

Dominicus (zie bijlage) met hun reactie op de gang van zaken. Zij bestrijden de beweringen 

over dalende leerlingenaantallen en geven aan dat een lerarentekort door de bestuurders 

en rectoren nooit als argument is genoemd. Het Dominicus meldde 3 maart nog een 

toename in het aantal aanmeldingen: 117 tegen 100 vorig jaar5. 

 

 
1 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/kandinsky-en-dominicus-college-praten-in-het-geheim-over-fusie-
mogelijk-per-2022-2023~abbf73e4/, 24 maart 2021  
2 HE/CG/B016-21, 30 maart 2021 
3 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/fusie-dominicus-en-kandinsky-college-nog-lang-geen-uitgemaakte-
zaak~a873481f/, 3 april 2021 
4 https://rn7.nl/nieuws/schoolbesturen-betreuren-uitlekken-fusieplannen-dominicus-college-en-kandinsky-
college, 30 maart 2021 
5 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/loten-op-vier-scholen-in-regio-nijmegen-236-leerlingen-
teleurgesteld~a651cd34/, 3 maart 2021 
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Recent zijn er nieuwe ontwikkelingen. Omdat er met de medezeggenschap geen 

overeenstemming kon worden bereikt, heeft het bestuur van het Dominicus College 

besloten aan te sturen op het met ingang van augustus 2024 opheffen van de school. Hier 

hoeft namelijk wettelijk, in tegenstelling tot bij een fusie, geen toestemming voor worden 

gegeven te worden door de MR6. 

 

Onder ouders zijn ernstige zorgen over het voortbestaan van de Monnikskap, het onderdeel 

van de school waar leerlingen met een functiebeperking havo of vwo kunnen volgen. De 

financiering voor de Monnikskap vanuit het ministerie van OCW wordt namelijk vanaf 2023 

afgebouwd. Momenteel ontvangt @voCampus 1,5 miljoen euro van OCW, dit wordt vanaf 

2023 jaarlijks met 20 % afgebouwd tot nul in 2027. Vanuit het Regionaal 

Samenwerkigsverband VO-VSO Nijmegen is minder geld beschikbaar. Tevens komen veel 

leerlingen van de Monnikskap van buiten het samenwerkingsverband. Onder ouders zijn 

daarom zorgen over de toekomst van de Monnikskap na het sluiten van het Dominicus 

College7. In antwoord op Kamervragen van SP en GroenLinks stelt minister Slob (OCW) dat 

het bestuur van @voCampus heeft toegezegd dat de Monnikskap bij een andere school zal 

worden ondergebracht. De financiering is volgens de minister ‘afhankelijk van de afspraken 

die worden gemaakt met de samenwerkingsverbanden en de ondersteuningsbehoefte van 
de leerlingen. Het bestuur heeft aangegeven dat een eventueel verschil in bekostiging 

binnen het bestuur kan worden opgevangen’.8  

 

Op 22 oktober zegde de MR  van het Dominicus het vertrouwen op in het managementteam 

(MT) van de school. Het MT heeft daarop een interindirectie aangesteld9. 

 

Op 16 november schreven ouders van leerlingen op het Dominicus College een opiniestuk 

in de Gelderlander getiteld ‘Tegenmacht ontbreekt bij complete ontmanteling van het 

Dominicus College’. Daarin zeggen zij de volgende zaken: 

 

- Het financieel risicoprofiel van de school zag er in het meest recente jaarverslag 

goed uit; 

- DUO en onderwijsadviseur VOION gaan uit van een minder sterke daling van de 

leerlingenaantallen dan KBA, waar schoolbestuur, @voCampus en het college zich 

op baseren (en wat in opdracht van @voCampus werkt); 

- Dominicus stopt met de werving van nieuwe brugklassers en heeft al een makelaar 

aangeboden aan docenten om hen te helpen met het vinden van nieuwe vacatures, 

terwijl een tegenonderzoek van de MR over de financiële uitgangspositie van de 

school nog loopt en er een klacht tegen de schoolleiding in behandeling is; 

 
6 https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/geen-fusie-dan-wordt-dominicus-college-opgeheven-einde-van-165-
jaar-oude-middelbare-school-in-zicht~ac4fb0c7/, 16 oktober 2021 
7 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/zorgen-over-voortbestaan-monnikskap-ook-als-je-in-de-buurt-woont-
kun-je-al-in-de-problemen-komen~aba9d4fe/, 24 juni 2021 
8 Kamerstukken 2021Z18790, 12 november 2021  
9 https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/toekomst-dominicus-college, 12 november 2021 
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- Het bestuur van het Dominicus College treft al voorbereidingen voor opheffing van 

de school terwijl de MR nog een advies moet geven;  

- Wanneer het Dominicus sluit, wordt het schoolpand aan de Energieweg 

overgenomen door het Mondial College (tevens onderdeel van @voCampus), wat 

nu in een afgeschreven pand zit. Volgens de ouders is dit een onderliggende 

motivatie voor het plan tot fusie danwel sluiting van het Dominicus10. Hiermee wordt 

€ 7.857.000,- euro bespaard11. Zelf schrijft het bestuur hierover: 

 

“In het verlengde van het voorgenomen besluit rond het Dominicus College, dient 

zich een alternatief aan: de verhuizing van Mondial College Leuvensbroek per 1 
augustus 2025 naar het gebouw van het Dominicus College aan de Energieweg in 

Nijmegen. De verhuizing zou gepaard gaan met grondige renovatie om het gebouw 
aan te laten sluiten bij het onderwijsprogramma van het Mondial College. Met deze 

verhuizing wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd”12; 

 

Tevens is er op verzoek van de MR door adviesbureau de Galan Groep een second opinion 

gemaakt. Het rapport werd gepresenteerd op 19 november en kwam tot de conclusie dat 

fusie of sluiting voorbarig is en er nog drie scenario’s mogelijk zijn waarbij het Dominicus 

zelfstandig kan voortbestaan: 

 

- Bezuinigen gecombineerd met betere werving en profilering,vooral in Noord 

- Samenwerking met het Mondial College in combinatie met bezuinigingen 

- Samenwerking met het Citadel College in combinatie met bezuinigingen13 

 

De SP is verbaasd en bezorgd over de ontwikkelingen bij het Dominicus het afgelopen jaar. 

Er is sprake van een totale vertrouwenscrisis tussen ouders, leerlingen, personeel en 

bestuur van het Dominicus College. Het democratische proces van betrokkenheid van 

leerlingen, ouders en personeel bij bestuurlijke plannen is ernstig verstoord geraakt. De SP 

heeft democratische zeggenschap in het onderwijs hoog in het vaandel staan en is geschokt 

door de gang van zaken aan het Dominicus. Tevens maakt de SP zich net als de ouders 

zorgen om de toekomst van de Monnikskap, die een belangrijke rol vervult voor leerlingen 

met een functiebeperking. 

 

Dit brengt de SP tot de volgende vragen: 

 

 
10 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/tegenmacht-ontbreekt-bij-complete-ontmanteling-van-het-dominicus-
college~a4ab35e8/, 16 november 2021 
11 https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211021_Eindrapport_Zuid-_en_West-_Nijmegen_v299.pdf, 21 
oktober 2011  
12 https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/toekomst-dominicus-college, 15 oktober 2021 
13https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211119_Second_opinion_en_quick_scan_alternatieven_fusie_Dom
inicus_College_in_opdracht_van_MR_-_definitief_18_november_2021.pdf 19 november 2021 
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1. Heeft het college vóór 24 maart 2021 signalen ontvangen van Kandinsky, Dominicus 

of @voCampus dat er – náást de bestuurlijke fusie die 30 maart voorlag in de raad - 

onderzoek werd gedaan naar een eventuele fusie tussen deze twee scholen? 

2. Hoe duidt het college de uitspraak dat fusie een oplossing kan zijn voor een 

lerarentekort?  

a. Uit welke bron blijkt dit? 

b. Wat is daarvan de onderbouwing?  

c. Is er op Dominicus en/of Kandinsky inderdaad sprake van een lerarentekort?  

3. Hoe oordeelt het college over het adviesrapport van de Galan Groep?  

4. Ziet het college een verband tussen het voorstel voor een bestuurlijke fusie begin 

2021 en de aanvankelijke fusieplannen tussen Dominicus en Kandinsky? 

5. Hoe oordeelt het college over de wijze waarop ouders en leerlingen, docenten en 

overige medewerkers zijn betrokken bij de aanzet tot fusie en het latere voorstel tot 

opheffing van de school?  

6. Vindt het college het buitenspel zetten van de MR door aan te sturen op opheffing 

van de school, wanneer een fusie met Kandinsky geen steun krijgt, getuigen van 

goede democratische betrokkenheid van ouders en leerlingen door het 

schoolbestuur? 

7. Deelt het college het standpunt van de SP dat hiermee het instemmingsrecht van de 

MR wordt omzeild? 

8. Op welke wijze is het college momenteel betrokken bij het proces? Is het college 

bereid om in haar rol als gesprekspartner van MR en schoolbestuur te waarborgen 

dat de democratische inspraak over de toekomst van het Dominicus College vanaf 

nu naar behoren verloopt?  

9. Heeft het college signalen ontvangen dat een eventuele verhuizing van het Mondial 

College naar het gebouw van Dominicus College een motivatie is geweest voor het 

voornemen tot fusie danwel opheffen van het Dominicus, zoals ouders op 16 

november beweerden in de Gelderlander? 

10. Wat is de reactie van het college op de overige zaken die genoemd worden in het 

opiniestuk? 

11. Beschikt het Regionaal Samenwerkingsverband VO-VSO naar het oordeel van het 

college over de noodzakelijke financiële middelen om de bekostiging (€ 1,5 miljoen) 

van de Monnikskap over te nemen wanneer de financiering van OCW in 2027 

volledig is afgebouwd? 

12. Klopt het dat de samenwerkingsverbanden geen budget hebben voor eerstegraads 

docenten die voor het havo- en vwo-onderwijs nodig zijn? 

13. Welke rol ziet het college voor de gemeente wanneer er vanuit het 

samenwerkingsverband te weinig financiering beschikbaar is voor de Monnikskap? 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens de SP-fractie 

 

Yurre Wieken      



 
 

 

 

BIJLAGEN 

 

1) Rapport Galan Groep 


