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Stand van zaken onderzoeken 
Bij deze informeer ik u graag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken die in gang 
zijn gezet naar aanleiding van het intentiebesluit van het bestuur om te fuseren met het Kandinsky College, 
genomen in maart 2021.  
 
Zoals voor de meivakantie is aangekondigd, loopt er op dit moment een onderzoek naar het bestaansrecht van 
het Dominicus College als zelfstandige school. We spreken hierbij over een tussenstap in het eventuele 
fusieproces. Deze tussenstap is nodig omdat een aantal ouders en personeelsleden heeft aangegeven dat tot 
dusver onvoldoende aangetoond is dat het Dominicus College geen zelfstandig bestaansrecht heeft. De uitslag 
van dit bestaansrechtonderzoek is relevant voor de verdere stappen richting een eventuele fusie. Naast het 
onderzoek dat in opdracht van het bestuur wordt uitgevoerd, laat ook de MR een onderzoek uitvoeren. We 
hopen zodoende tot een compleet en gedeeld toekomstbeeld te komen.  
 
Waar de MR en de schoolleiding elkaar in vinden, is dat we beide ons onderwijs, de begeleiding, de kwaliteit en 
de identiteit van de school willen behouden. Over de wijze waarop we dat in de toekomst denken te kunnen 
doen, verschillen wij op dit moment van mening en inzicht.  
 
Uitstel haalbaarheidsonderzoek 
Het bestuur van het Dominicus College heeft in april 2021, met goedvinden van de schoolleiding, de intentie 
uitgesproken om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie met het Kandinsky College, om de 
kwaliteiten van twee scholen te verenigen in één nieuwe school en daar een duurzame, financieel gezonde 
school met een eigen, nieuwe profilering van te maken. Het onderzoek hiernaar heet een haalbaarheidsonder-
zoek. Dit onderzoek is uitgesteld vanwege de tussenstap. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer 
beide onderzoeken (van de MR en het MT) naar het bestaansrecht zijn afgerond. Het onderzoek dat is 
opgestart vanuit het bestuur wordt uitgevoerd door BMC en wordt gevolgd door een onafhankelijke 
deskundige. 
 
Leerlingen en ouders 
In de tussentijd hebben de leerlingen uit de MR een informatiemoment gehad met hun achterban (de 
leerlingen uit alle leerjaren). Ook de teamcoördinatoren hebben gesprekken gehad met teamraden. Leerlingen 
hebben goede vragen gesteld en hun eventuele zorgen gedeeld. Maar het is duidelijk dat de meeste leerlingen 
op dit moment vooral bezig zijn met het afsluiten van dit schooljaar. De ouderraad heeft opheldering gevraagd 
en gekregen over een aantal zaken die onduidelijk waren. We hebben in goede sfeer met elkaar gesproken 
over de vragen en zorgen die er zijn. Komende week volgt een extra bijeenkomst waarin we verder met elkaar 
van gedachten wisselen. 
 
Tot slot 
We hebben er alle vertrouwen in dat er, wanneer de balans is opgemaakt, niet alleen duidelijkheid komt over 
de toekomst van de school, maar ook dat we in eenheid en met de energie en betrokkenheid die u van ons 
gewend bent, de nieuw gekozen koers kunnen inzetten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte. 
 
Dorine Pepping, rector 
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