
Excellentie op het Dominicus College 
 
Eigen projecten onderbouw 
Gedurende twee lesuren per week ga je zelfstandig aan de slag met een eigen 
project. Je kiest zelf een onderwerp. Onder begeleiding van een paar docenten leer 
je hoe je een onderzoek op moet zetten en hoe je jouw onderzoek het beste kunt 
presenteren. 

 
 
Day for Change 
Dit project voor de derde klas wordt begeleid door de vakken Economie en M&O. Met 
een kleine geldlening zetten leerlingen zelf een bedrijfje op. De gemaakte winst gaat 
naar een goed doel.  
 
Groene kaart bovenbouw 
Ook in de bovenbouw kun je vrijstelling krijgen van bepaalde lessen, om de 
vrijgekomen tijd aan een vak/project naar eigen keuze te besteden. Je gebruikt 
hiervoor een ‘Groene kaart’.  
 
Talentenprogramma Radboud Universiteit 
Wij stimuleren je om je horizon te verbreden door ook buiten de school kennis en 
vaardigheden op te doen. De Radboud Universiteit biedt goede leerlingen uit 5 en 6 
vwo de mogelijkheid om reguliere eerstejaars vakken te volgen en daar ook 
tentamen in te doen. Je kunt kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden, want alle 
faculteiten werken hieraan  
 
Pre-University College (PUC) Radboud Universiteit 
Goede vwo-leerlingen krijgen de gelegenheid om zich aan te melden voor een 
speciaal voor vwo-leerlingen ontwikkelde cursus binnen de bètavakken op de 
Radboud Universiteit. Het aantal deelnemers dat wordt toegelaten is beperkt. 
Selectie vindt plaats op basis van prestaties en motivatie van de leerling en een 
aanbeveling door de docent.  
 



 
 
 
Moderne vreemde talen 
Je kunt internationaal erkende certificaten halen voor de moderne vreemde talen, 
zowel in de onder- als bovenbouw: Cambridge bij Engels, Goethe bij Duits en Delf 
Junior bij Frans.  
 
United Netherlands (deels binnen, deels buiten school) 
In de bovenbouw kun je deelnemen aan het project United Netherlands, 
georganiseerd door de Radboud Universiteit. Doel is om een zitting van de 
Verenigde Naties na te spelen, waarbij leerlingen van verschillende scholen een land 
vertegenwoordigen en met elkaar in debat gaan. Je krijgt op school trainingen in 
debatteren, argumenteren en presenteren. De voertaal is Engels. Daarnaast verdiep 
je je in politieke en diplomatieke zaken. 
 

 
 
Wedstrijden 
Natuurlijk is excelleren fijn, maar het is veel leuker als dit ook beloond wordt met 
mooie prijzen! Daarom attenderen wij leerlingen op diverse wedstrijden waaraan zij 
deel kunnen nemen. 
 
Art Battle 
Het vak Tekenen en Kunstgeschiedenis is op het Dominicus College een 
examenvak. Leerlingen kunnen met hun eindexamenwerk meedoen aan de Art 
Battle.  



 
CERN 
In schooljaar 2015-2016 hebben 
leerlingen van onze school een 
door het CERN uitgeschreven 
wedstrijd gewonnen, met als prijs 
een meerdaags bezoek aan het 
CERN. 

 
 

Concours Alliance Française 
De Alliance Française Nederland 
organiseert jaarlijks een landelijke 
opstelwedstrijd voor leerlingen uit de 
bovenbouw havo/vwo. Je moet dan in het 
Frans een opstel schrijven over een 
onderwerp binnen het thema Europe et la 
jeunesse (Europa en de jeugd). De drie beste inzenders winnen mooie prijzen in de 
vorm van een talencursus van een week in een Franse stad.  
 
 
Olympiades 
Ben jij goed in de vakken wiskunde, scheikunde en/of biologie? Doe dan mee aan de 
diverse olympiades!  
 
Profielwerkstukken 
Alle leerlingen van havo en vwo moeten, als een soort meesterproef, een 
profielwerkstuk (PWS) schrijven. Het Dominicus College reikt elk jaar een prijs uit 
voor het beste PWS, één voor de havo en één voor het vwo. Een onafhankelijke, 
externe commissie kiest het beste PWS op basis van vooraf vastgestelde criteria. 
Profielwerkstukken van uitstekende kwaliteit worden ook ingestuurd voor landelijke 
wedstrijden, zoals de Van Melsenprijs, Jan Penprijs, kunstprijzen e.a. 
 



 
 
 


