Nijmegen, 15 september 2021

Financieel onderzoek naar toekomst Dominicus College afgerond
Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het
Dominicus College is afgerond. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het
intentiebesluit van het College van Bestuur om een fusie te realiseren met het Kandinsky
College Nijmegen. De resultaten van het onderzoek laten in de nabije toekomst en op de
langere termijn een aanzienlijk en structureel tekort zien. Het College van Bestuur ziet
hiermee het zorgelijk financiële perspectief, dat een belangrijke aanleiding was voor het
onderzoek naar de beoogde fusie, bevestigd.
Onderzoek
Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan van het
Dominicus College is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau BMC, gesteund door een
begeleidingsgroep met in- en externe financiële deskundigheid. Het bureau onderzocht
verschillende prognoses van de leerlingendaling op hun validiteit, om op basis hiervan het
financieel perspectief voor de school voor 2025 en daarna zo nauwkeurig mogelijk vast te
stellen. De meest valide gebleken prognose schetst een zeer zorgelijk toekomstperspectief
voor de school.
Vervolg
Met het afronden van dit onderzoek eindigt de zogenaamde ‘tussenstap’ in het beoogde
fusieproces. De komende weken verkent het College van Bestuur met verschillende
betrokkenen de mogelijkheid om het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie met het
Kandinsky College Nijmegen te hervatten. Daarnaast betrekt het bestuur de resultaten van
een tweede onderzoek bij afwegingen rond vervolgstappen. Dit onderzoek, waarbij ook de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van @voCampus betrokken is, bekijkt vanuit
meerdere invalshoeken hoe wij in het zuid-westelijk deel van de regio tot een duurzaam en
financieel gezond scholenaanbod kunnen komen. De resultaten hiervan zijn binnenkort
bekend.
Achtergrond
De afgelopen jaren is de instroom van nieuwe leerlingen bij het Dominicus College flink
gedaald. Deze daling zet zich, onder andere als gevolg van demografie, de komende jaren
voort. In dat licht werd in de afgelopen jaren nagedacht over het toekomstperspectief van

de school. In maart 2021 nam het College van Bestuur het intentiebesluit om een fusie te
realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. Op basis hiervan zou op korte termijn een
haalbaarheidsonderzoek naar deze fusie worden opgestart. De beoogde fusie leidde tot veel
onrust en vragen in de gelederen van het Dominicus College. Een belangrijke vraag die op
tafel lag, was of een zelfstandig voorbestaan van het Dominicus College financieel haalbaar
zou zijn. Om deze vraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken, besloot het College van Bestuur
een tussenstap te nemen in het fusieproces en een onafhankelijk onderzoek op te starten.

