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Q&A – Berichtgeving toekomstplannen Dominicus College 
9 april 2021 

 
Veelgestelde vragen 
Wij bevinden ons momenteel in de onderzoeksfase. Dit betekent dat onze antwoorden 
onder voorbehoud zijn. Check deze pagina voor de meest actuele updates.  
 
Waar komt de mogelijk toekomstige school?  
Indien de beoogde fusie doorgang vindt, zal de toekomstige school gehuisvest worden op de 
locatie van het Kandinsky College Nijmegen aan de Malderburchtstraat. De aanpassingen die 
hiervoor nodig zijn, worden in de al eerder geplande verbouwing van het Kandinsky College 
van 2022-2023 meegenomen.  
 
Hoeveel leerlingen krijgt de toekomstige school?  
Het Kandinsky College ontvangt in 2020-2021 ongeveer 1200 leerlingen, het Dominicus 
College heeft 850 leerlingen. Omdat wij te maken hebben met een demografische daling van 
het aantal leerlingen in Nijmegen, zal na een fusie van het Dominicus College en het 
Kandinsky College Nijmegen het aantal leerlingen op de langere termijn naar verwachting 
uitkomen op ongeveer 1350. Dit is hetzelfde aantal leerlingen als het Kandinsky College 
Nijmegen in het jaar 2018-2019 ontving.  
 
Wat verandert er voor de leerlingen van het Kandinsky College?  
Voor huidige en toekomstige leerlingen van het Kandinsky College Nijmegen verandert er 
weinig. Tweetalig onderwijs en Nederlandstalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau 
blijven behouden, het pedagogisch concept Positive Behavior Support blijft een belangrijk 
onderdeel uitmaken van de eventuele toekomstige school. Ook de locatie blijft hetzelfde. De 
brugklassen die in augustus 2021 starten, blijven in dezelfde samenstelling twee jaar lang bij 
elkaar.  
 
Wat verandert er voor de leerlingen van het Dominicus College?  
De zittende leerlingen van het Dominicus College én de leerlingen die starten in augustus 
2021 blijven in elk geval de komende twee tot drie jaar op de huidige locatie. Naar 
verwachting starten de eerste brugklassen van de eventuele toekomstige school vanaf 
augustus 2022 op de Malderburchtstraat. De doorstroom van de hogere klassen naar de 
Malderburchtstraat zal niet eerder plaatsvinden dan augustus 2023.  
 
Waar zien jullie gezamenlijke ontwikkelkansen?  
Het Dominicus College heeft veel ervaring met vakoverstijgend projectonderwijs en 
keuzeruimte in de bovenbouw. Wij gaan onderzoeken hoe dit van meerwaarde kan zijn voor 
het onderwijs op de toekomstige school. Daarnaast zien we kansen in het versterken van de 
bètaprofilering en het verbinden van bètavakken, wetenschap, gezondheid en sport. Het 
Kandinsky College biedt als belangrijke meerwaarde het tweetalig onderwijs en het 
pedagogisch concept PBS.  
 
Wanneer gaat de verbouwing plaatsvinden en wat wordt er verbouwd?  
Er stond al een verbouwing van het Kandinsky College op de agenda, die plaats gaat vinden 
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in schooljaar 2022-2023. De verbouwing wordt bij een eventuele fusie uitgebreid. 
Onderzocht wordt of er een apart brugklasvleugel toegevoegd kan worden aan het gebouw.  
 
Wanneer weten we of de fusie definitief doorgaat?  
De onderzoeksfase loopt ongeveer tot de zomer. Wij streven ernaar om in het najaar 
definitief uitspraak te doen over een eventuele fusie. Of dat lukt, is mede afhankelijk van de 
voortgang van het onderzoek. Wij doorlopen het traject in alle zorgvuldigheid.  
 
Komen er straks gemengde klassen met leerlingen van het Dominicus College en het 
Kandinsky College?  
De komende twee jaar verandert er niets aan de samenstelling van de klassen. Bij een 
eventuele fusie starten de eerste brugklassen in augustus 2022 in de toekomstige school. 
Mogelijk gaan vanaf augustus 2023 de eerste doorgaande leerlingen van het Dominicus 
College naar de Malderburchtstraat. Afhankelijk van de aantallen leerlingen zullen groepen 
dan gemengd gaan worden. Dat brengt echter weinig verandering, omdat leerlingen vanaf 
leerjaar drie in verschillende clusters of groepen les krijgen. 
 

 
Vragen naar aanleiding van de bijeenkomst met ouders van nieuwe leerlingen op  
29 maart 2021 
 
Waarom wordt er gekozen voor een mogelijke fusie tussen twee scholen die qua locatie en 
voedingsgebied afwijken? 
Beide scholen hebben meer instroom nodig om het huidige rijke onderwijsaanbod in de 
toekomst te kunnen waarborgen. De scholen vullen elkaar aan op onderwijsvisie en 
onderwijskundige ambities. Het managementteam van beide scholen staat positief 
tegenover een mogelijke fusie. Dit geeft vertrouwen voor een goed verloop van het proces. 
 
Wat betekent dit voor leerlingen uit randgemeentes voor wie de Malderburchtstraat 
minder goed bereikbaar is? 
In het haalbaarheidsonderzoek worden de consequenties voor de verschillende doelgroepen 
en voedingsgebieden meegenomen.  
 
Wordt er in het onderzoek naar de fusie rekening gehouden met de recente groeiplannen 
van de gemeente Beuningen? 
De groei van de gemeente Beuningen is meegenomen in de prognoses. De cijfers laten 
desondanks onvoldoende groei zien om het onderwijs van het Dominicus College als 
zelfstandige school in de toekomst rendabel te houden. 
 
Er zijn geruchten dat er mogelijk in de toekomst een school in Beuningen wordt opgezet. Is 
er een mogelijkheid om een fusie met deze school te onderzoeken? 
Er zijn nog geen concrete plannen voor een nieuwe school in Beuningen. 
 
Waarom is het haalbaaronderzoek niet aangekondigd voor de afgelopen wervingsperiode?  
Aangezien de plannen zeer recent zijn en nog in de verkennende fase, was het helaas niet 
mogelijk om hier voor de afgelopen wervingsperiode over te communiceren. De plannen zijn 
onlangs in maart besproken in de Raden van Toezicht van beide scholen. 
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Kunnen leerlingen die zich voor leerjaar 1 van schooljaar 2021 – 2022 hebben aangemeld 
bij het Dominicus College hun aanmelding intrekken en zich aanmelden voor een andere 
school? 
Wij zijn ervan overtuigd dat we voor nieuwe leerlingen een goede en fijne school kunnen 
bieden, ook in de toekomst. Mocht u een andere keuze willen maken dan respecteren we 
dat uiteraard ook. U kunt dit kenbaar maken via postbus@dominicuscollege.nl. Samen met u 
gaan wij op zoek naar een passende plek voor uw zoon/dochter.  
 
Is het mogelijk om een rondleiding te krijgen op het Kandinsky College om een beeld te 
krijgen van deze school? 
Ouders en leerlingen die graag een rondleiding willen op het Kandinsky College kunnen dit 
aangeven via info@kandinskycollege.nl. 
 
Veel leerlingen kiezen voor het Dominicus College met het oog op de sfeer en de 
kleinschaligheid. Wat blijft daarvan over in de toekomstige school? 
Wij gaan ons best doen om de bijzondere sfeer en het gevoel van kleinschaligheid te 
behouden bij de totstandkoming van een toekomstige school. Ook op het Kandinsky College 
geven ouders en leerlingen aan dat er een fijne sfeer heerst. We streven naar een school 
met een maximale grote van 1350 leerlingen.  
 
Wat betekent de mogelijke fusie voor het voortbestaan van De Monnikskap?  
Een mogelijke fusie heeft geen invloed op het voortbestaan van De Monnikskap, mogelijk 
wel op de huisvesting hiervan. De insteek is op dit moment om De Monnikskap mee te 
verhuizen naar de Malderburchtstraat. Dit is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. 
 
Wordt er voldoende aandacht besteed aan de onrust die een mogelijke fusie 
teweegbrengt voor leerlingen? De afgelopen tijd hebben zij al veel onrust ervaren door de 
gevolgen van corona. 
Helaas vindt deze ontwikkeling op een ongelukkig moment plaats. Wij zijn ons bewust van 
de impact die dit heeft. Het traject wordt met zorgvuldigheid doorlopen. Met regelmaat 
zullen wij met leerlingen in overleg gaan om van hen te horen waar zij tegenaanlopen tijdens 
het traject. 
 
Worden ouders, leerlingen en collega’s betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek naar de 
fusie? 
Zowel ouders, leerlingen als collega’s worden vanzelfsprekend betrokken bij het traject. Het 
raadplegen van deze en andere betrokkenen is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. 
 
Wat gebeurt er als de medezeggenschapsraad niet instemt met de voorgenomen fusie? 
De Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het fuseren van een school. Zonder 
instemming van de Medezeggenschapsraad kan een fusie niet plaatsvinden. 
 
Worden er alternatieven voor een mogelijke fusie onderzocht? 
In het haalbaarheidsonderzoek wordt ook gekeken of er mogelijk alternatieve oplossingen 
zijn om de daling van leerlingenaantallen op te vangen. 
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Hoe zorgen jullie dat het vertrouwen bij de diverse doelgroepen hersteld wordt? 
Wij vinden het erg spijtig dat wij niet op een door ons zelf gekozen moment konden 
communiceren over de mogelijke fusie. Wij zullen u de komende tijd met regelmaat 
infomeren over de voortgang van het traject en streven hierbij naar transparante 
communicatie. 
 
 
 
 
 


