
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nijmegen, 30 april 2021 
 
 
Persbericht 
 
Dominicus College en Kandinsky College nemen tussenstap in fusietraject 
 
De directies van het Dominicus College en het Kandinsky College en de besturen van de 
Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO hebben gezamenlijk besloten om een 
tussenstap te nemen in het voorgenomen fusietraject van de genoemde scholen. Deze 
tussenstap dient om antwoord te geven op belangrijke vragen die leven binnen het 
Dominicus College, ten einde een constructieve en transparante samenwerking mogelijk te 
maken.  
 
Intentiebesluit 
Op 24 maart j.l. maakten de besturen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie 
VO het intentiebesluit openbaar om een fusie te realiseren van het Dominicus College en het 
Kandinsky College. Directe aanleiding van deze fusie is het teruglopend aantal leerlingen op 
beide scholen en de wens om inhoudelijk samen te werken aan onderwijsontwikkeling, voor 
een sterkere profilering in de toekomst. Dit intentiebesluit heeft geleid tot onrust en vragen 
in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die speelt, is of het 
mogelijk en wenselijk is om het Dominicus College op zelfstandige wijze te laten 
voortbestaan. Om antwoord te geven op deze cruciale vraag, wordt nu een tussenstap 
genomen in het fusieproces. 
 
Uitstel onderzoeksfase 
Na het intentiebesluit zou, zonder deze tussenstap, een gezamenlijke onderzoeksfase naar 
de haalbaarheid en wenselijkheid van deze fusie aanbreken. Deze gezamenlijke 
onderzoeksfase wordt een aantal weken uitgesteld. Deze tijd is nodig om binnen het 
Dominicus College tot een gedeeld beeld te komen over de ontwikkeling van de financiële 
situatie en de consequenties daarvan voor onderwijs en organisatie. Indien dit proces het 
intentiebesluit bevestigt, gaat de gezamenlijke onderzoeksfase van start. Het streven is om 
hier voor de zomervakantie uitsluitsel over te geven.  
 
 



Kandinsky College 
Voor het Kandinsky College heeft deze tussenstap geen consequenties. Indien een 
gezamenlijke toekomst niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, wordt het Kandinsky 
College niet in haar ontwikkeling bedreigd. De vernieuwbouwplannen vinden doorgang en 
het profiel Life Science wordt ontwikkeld. Wel kan deze tussenstap leiden tot vertraging van 
het fusieproces. Beide scholen zien kans op een mooie, gezamenlijke toekomst.  
 

//Einde persbericht// 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorine Pepping, rector van het 
Dominicus College, via ped@dominicuscollege.nl of Joris Bovy, rector van het Kandinsky 
College via j.bovy@kandinskycollege.nl.  
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