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H1 | Kernvraag 
BMC Advies heeft van Stichting @voCampus de opdracht gekregen om een 
financiële analyse te maken van de toekomstbestendigheid van het 
zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College.  

1.1  Achtergrond en aanleiding 
Vanaf 2019 is er gewerkt aan intensieve, meer structurele samenwerking tussen 
de scholengroepen Alliantie VO en Rijk van Nijmegen. Dit heeft per 1 augustus 
2021 geresulteerd in een bestuurlijke fusie. Beide organisaties gaan dan samen 
verder onder de naam @voCampus. In het fusieproces is geconcludeerd dat, los 
van verdere bestuurlijke samenwerking, op basis van de ingezette demografische 
leerlingendaling ingrijpen op het niveau van scholen onvermijdelijk is om 
zodoende behalve tot een toekomstbestendig onderwijspalet ook tot een financieel 
gezond en vitaal scholenpalet te komen.  
 
In de regio Nijmegen en omgeving heeft de afgelopen vijf jaar reeds een afname 
van 10% van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs plaatsgevonden. In 
de periode tot en met 2030 wordt er een verdere afname van 9% verwacht voor 
de regio. De gezamenlijke opgave voor de vo-schoolbesturen in de regio is om 
passend te anticiperen op het aantal (te verwachten) leerlingen zonder dat dit 
leidt tot verschraling van het onderwijsaanbod, stagnatie in innovatie en verlies 
aan onderscheidend vermogen tussen de scholen. In de regio zijn reeds strikte 
afspraken rond de invulling van de werving van nieuwe leerlingen alsook 
instroomafspraken gemaakt tussen de scholen. Binnen de scholen was er de 
afgelopen jaren ook ruimte om te investeren in onderwijsvernieuwing én te 
anticiperen op toekomstige daling van het aantal leerlingen en daaraan verbonden 
middelen. 
 
Ondanks de ingezette maatregelen is duidelijk geworden dat de daling van het 
aantal leerlingen de afgelopen jaren niet evenredig over de Nijmeegse scholen 
verdeeld was, waardoor er tussen de scholen ook sprake is van een verschuiving 
in het ‘marktaandeel’, die met name binnen de grotere schoolbesturen plaatsvindt 
(zie bijlage 1 tabel B1). Het schoolbestuur Alliantie VO constateerde in zijn 
jaarverslag over 2020 dat de daling van het aantal leerlingen maakt dat 
beleidsinterventies noodzakelijk zijn. Een perspectief dat ook door @voCampus 
gedeeld wordt. De huidige maatregelen zijn onvoldoende om de effecten van 
leerlingendaling op te vangen. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om tot 
een duurzaam financieel gezond onderwijspalet te komen. Het wel of niet 
financieel kunnen laten voortbestaan van het Dominicus College dient dus in een 
breder perspectief geplaatst te worden van Nijmegen.  
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In het proces van de voorgenomen besturenfusie @voCampus is bovenstaande 
maatschappelijke opgave benoemd, beschreven en besproken als een belangrijke 
aanleiding tot de bestuurlijke fusie. Mede met deze onderbouwing heeft dit bij 
zowel de betrokken gemeenteraden als bij de GMR’en geleid tot instemming met 
de bestuurlijke fusie.  
 
Beide schoolbesturen hebben de intentie uitgesproken om het Dominicus College 
en het Kandinsky College institutioneel te fuseren en zo te komen tot een nieuwe 
financieel gezonde school met een hoogwaardig aantrekkelijk en divers aanbod. 
Juist omdat de beide scholen onderwijskundig complementair zijn, wordt daardoor 
een passende bundeling van krachten voorzien, die aansluit bij de vraagbehoefte 
(op inhoud én volume) voor de komende jaren. Hiermee wordt dus getracht de 
nog voorziene daling van het aantal leerlingen adequaat op te vangen en 
inhoudelijk samen te werken aan onderwijsontwikkeling.  
 
Met het openbaar worden van de intentie tot fusie is er onder de geledingen 
(personeel ouders en leerlingen, verbonden in de MR) van het Dominicus College 
onrust ontstaan. Een belangrijke vraag die daarbij gesteld wordt is de mate 
waarin het Dominicus College (financieel gezien) zelfstandig kan voortbestaan. 
Om een antwoord te geven op deze vraag is dit onderzoek uitgevoerd als 
tussenstap voordat eventuele vervolgstappen plaatsvinden. Van belang is dat de 
uitkomsten van het onderzoek binnen de brede regionale context geduid worden, 
om zo recht te doen aan een bredere beoogde maatschappelijke meerwaarde.  

1.2  Doel van het onderzoek  
Het doel van het onderzoek is om zo veel mogelijk het financiële 
toekomstperspectief van het Dominicus College te objectiveren. In de analyse 
staat de volgende kernvraag centraal: 
 
Wat is het financieel perspectief bij ongewijzigd beleid van het zelfstandig 
voortbestaan van het Dominicus College?  

1.3  Onderzoeksopzet  
Om bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden zijn op hoofdlijnen de 
volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
Vergelijken van de verschillende leerlingenprognosemodellen 
Er is een vergelijking gemaakt tussen de prognosemodellen van DUO, VOION en 
KBA Nijmegen. De aannames van waaruit de prognosemodellen zijn opgebouwd 
zijn met elkaar vergeleken, evenals de daadwerkelijke verwachtingen van de 
verschillende prognosemodellen inzake de toekomst. Hierbij is tevens gekeken 
naar de mate waarin De Monnikskap de prognosecijfers nuanceert. Tot slot is op 
basis van historische informatie gekeken naar de betrouwbaarheid van de 
toekomstverwachtingen van de DUO- en KBA-prognoses.  
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Analyse van de basisbekostiging in huidige en toekomstige situatie 
De manier waarop de school wordt gefinancierd in de huidige situatie én na 
vereenvoudiging van de bekostiging is uitgewerkt. Dit geldt ook voor de 
aanvullende bekostiging van De Monnikskap.  
Op basis van het verwachte aantal leerlingen in de verschillende 
prognosemodellen is op eenzelfde manier een financiële doorrekening van de 
inkomsten gemaakt. Ook is het effect van het verwachte aantal leerlingen 
gerelateerd aan de huisvestingsbehoefte.  
 
Sonderen eerste uitkomsten met begeleidingsgroep 
In vier bijeenkomsten zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en 
besproken met een interne begeleidingsgroep, bestaande uit: 
● Menno Bartlema (conrector Dominicus College); 
● Marcel Janssen (voorzitter interne beleidsgroep financiën); 
● Fons Merkx (controller Rijk van Nijmegen); 
● Erwin Meuleman (controller Alliantie VO); 
● Geert-Jan Wouters (onafhankelijk expert namens beide GMR’en). 
 
Doel van de bijeenkomsten is om de volledigheid van het onderzoek en de 
uitkomsten daarvan te toetsen, waar nodig aan te scherpen en in te bedden in de 
regionale ontwikkelingen. Op basis van de bijeenkomsten is er kritisch gelezen en 
zijn suggesties, correcties en verbeteringen doorgevoerd.  
 
De medezeggenschapsraad van het Dominicus College is niet ingegaan op het 
voorstel om betrokken te zijn bij de totstandkoming van dit onderzoek. Beide 
GMR’en (van de voormalige schoolbesturen) zijn door een door hen aangewezen 
onafhankelijk expert in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd.  

1.4  Leeswijzer 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt door middel van een 
vergelijking van de verschillende prognosemodellen een bandbreedte 
gepresenteerd waarbinnen het aantal leerlingen zich zal gaan ontwikkelen en 
wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid van deze aannames. In hoofdstuk 3 
wordt de huidige alsmede de vereenvoudigde bekostiging tot in detail uitgewerkt. 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op het meerjarenperspectief. In hoofdstuk 5 
wordt ingegaan op De Monnikskap, die als een speciale (boven)regionale 
voorziening bij het Dominicus College is ondergebracht. In hoofdstuk 6 wordt de 
formatiebehoefte aan lesgevende taken gepresenteerd. In hoofdstuk 7 wordt 
stilgestaan bij de impact van de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen 
op de ruimtebehoefte en bijbehorende financiële inkomsten. In hoofdstuk 8 
worden de conclusies en beschouwing van het onderzoek gepresenteerd. Tot slot 
zijn in de bijlage enkele achterliggende data opgenomen waarnaar in het rapport 
wordt verwezen.  
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H2 | Historische en verwachte ontwikkeling van 
het aantal leerlingen  

Voor alle prognosemodellen geldt dat ze een versimpeling zijn van de 
werkelijkheid. Immers, de impact van alle factoren die invloed 
uitoefenen op het te verwachten aantal leerlingen is niet exact te 
voorspellen. Alle prognosemodellen laten wel zien dat het aantal 
leerlingen in 2025-2026 min of meer stabiel wordt. Daarom is ervoor 
gekozen om dat schooljaar als referentiepunt te gebruiken.  
 
In het algemeen geldt dat naarmate een prognose betrekking heeft op 
jaren die verder in de toekomst liggen, het aantal onvoorziene 
ontwikkelingen die niet in de prognose zijn meegenomen toeneemt. 
Daarmee neemt de onzekerheid over de betrouwbaarheid van het 
geraamde leerlingenaantal toe naarmate het jaar verder in de toekomst 
ligt. De betrouwbaarheid neemt toe wanneer de populatie leerlingen 
(schaalgrootte) waarvoor de prognose wordt opgesteld groter is.  
 
In dit hoofdstuk worden drie verschillende externe prognosemodellen 
gepresenteerd en nader toegelicht (van KBA1, DUO2 en VOION3) en waar 
mogelijk vergeleken met de eigen prognose van het Dominicus College. 
Dit met als doel om beter te begrijpen hoe deze tot stand komen en 
daarmee helpend zijn bij het bepalen van een reële bandbreedte 
waarbinnen het aantal leerlingen van Dominicus College zich zal 
ontwikkelen.  

2.1 Inleiding op de verschillende prognoseaanbieders 
Door de verschillende prognosemodellen met elkaar te vergelijken ontstaat er 
een beter beeld van de manier waarop deze zich verhouden tot de interne 
verwachtingen en de feitelijkheid zoals die wordt gerealiseerd.  
 
KBA Nijmegen  
KBA Nijmegen verricht in opdracht van derden beleidsgericht onderzoek op het 
gebied van onderwijs, de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt en de 
organisatie van arbeid. Alle schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs 
zijn in het Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken 
(BeVo) vertegenwoordigd. KBA Nijmegen stelt in opdracht van het BeVo jaarlijks 
prognoses op voor het voortgezet onderwijs voor de regio Nijmegen waarbij de 
versie van 15 april 2021. Deze prognoses vormen de basis voor het meerjarig 

 
1 KBA Nijmegen (2021). Toelichting opgenomen in de (concept)prognose 2021-2045.  
2 DUO. Toelichting leerlingenprognoses DUO.  
3 VOION (2018). Technische toelichting Scenariomodel VO.	
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(financieel) beleid van de scholen en schoolbesturen. KBA Nijmegen stelt dus op 
aanvraag prognoses op.  

 
DUO 
DUO kan het beste gezien worden als de administratieve uitvoeringsorganisatie 
van het Ministerie van OCW. Alle schoolbesturen zijn verplicht om informatie 
over het aantal leerlingen aan te leveren bij DUO. De DUO-prognose is 
beleidsarm, omdat toekomstige effecten van beleid en onvoorziene 
ontwikkelingen er niet in worden meegenomen. Het DUO-model is 
geoptimaliseerd om voor zo veel mogelijk scholen een goede voorspelling te 
doen. Kenmerkend voor de DUO-prognose is dat deze altijd aansluit bij de 
landelijke referentieramingen van het Ministerie van OCW die gebruikt worden 
voor de landelijke onderwijsbegroting.  
 
VOION 
VOION is een initiatief van de sociale partners (scholen, VO-raad en vakbonden) 
en fungeert daarbij onder andere als kenniscentrum. Een onderdeel van de 
dienstverlening is het openbaar beschikbaar stellen van prognoses op 
vestigingsniveau als onderdeel van een strategisch 
personeelsplanningsinstrument.  

2.2 Beschouwing van de verschillende externe prognosemodellen 
De verschillende prognosemodellen komen in grote lijnen overeen. Alle maken ze 
gebruik van de telgegevens van DUO en de bevolkingsgegevens over de 
ontwikkeling van de basisgeneratie 12/13-jarigen. Methodisch zijn de 
verschillende modellen vergelijkbaar. Tevens geldt voor alle prognosemodellen 
dat ze voor de instroom van leerlingen in het 1e jaar met 
belangstellingspercentages werken en voor de doorstroom van leerlingen naar 
hogere leerjaren met doorstroomfactoren (verhouding aantal leerlingen tussen 
de leerjaren).  
 
Echter, het zijn de aannames die gemaakt worden in de verschillende 
prognosemodellen die de verschillende uitkomsten bepalen en verklaren. Het 
vertrouwen in de juistheid van de aannames bepaalt daarmee ook het 
vertrouwen in de voorspelling. In onderstaande tabel staan de belangrijkste 
verschillen weergegeven.  
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Tabel 2.1 Belangrijkste verschillen tussen de prognosemodellen 
Elementen KBA Nijmegen DUO VOION 
Bevolkings- 
gegevens 

PRIMOS – meest 
recent (ABF 
Research) 

PRIMOS – jaarlijks  
(ABF Research) 

PEARL naar 
woonplaats - 
beschikbaar per 3 
jaar, wordt tussentijds 
bijgesteld (PBL/CBS) 

Demografische 
schaal 

PC4 (Nijmegen) + 
gemeente (12 
gemeenten) 

Postcodegebieden 
viercijferig (PC4) 

Gemeente 

Leeftijdsklassen 12/13-jarigen 12/13-jarigen 12/13-jarigen 
Historisch bereik Laatste 4 jaar op 

schoolniveau 
Laatste 6 jaar op 
schoolniveau 

Laatste 3 jaar op 
vestigingsniveau 

Belangstelling 
instroom 1e jaar 
en doorstroom 
hogere leerjaren 

Schoolniveau: 
marktaandeel 
afgelopen 4 jaar, 
waarbij het laatste 
jaar 4 x meetelt en 
het eerste jaar 1 x. 

Schoolniveau: 
marktaandeel 
afgelopen 5 jaar, 
waarbij het laatste 
jaar 5 x meetelt en 
het eerste jaar 1 x. 

Vestigingsniveau:  
marktaandeel 
afgelopen 3 jaar, 
waarbij het laatste 
jaar 3 x meetelt en het 
eerste jaar 1 x. 

Prognose output School en vestiging 
naar schoolsoort 

School naar 
schoolsoort 

School en vestiging 
naar schoolsoort 

Specifiek Corrigeert op 
instroomafspraken 
met marge van 3% 
(2021 voor het 
eerst)4 

Corrigeert op 
referentieraming, niet 
op instroomafspraken 

Corrigeert bewust niet 
op referentieraming, 
niet op 
instroomafspraken 

Overig Excl. vavo Incl. vavo Vavo apart 
beschikbaar 

 
Zowel KBA Nijmegen als DUO maakt gebruik van bevolkingsprognoses PRIMOS 
en VOION maakt gebruik van PEARL. Zowel PRIMOS als PEARL maakt gebruik 
van de verwachte landelijke bevolkings- en huishoudensontwikkeling van het 
CBS. Het verschil zit echter in de aannames omtrent de regionale verdeling en 
ontwikkeling van geboorten, sterftes en migratie, en in de demografische schaal. 
Omdat genoemde prognoses als een soort demografische onderlegger dienen bij 
het opstellen van de leerlingenprognoses, werken deze verschillen ook door in de 
leerlingenprognoses.  
Voor alle drie de prognosemodellen geldt dat regionale bouwplannen en 
stadsontwikkelingen in de PRIMOS- of PEARL-bevolkingsprognose impliciet en tot 
op zekere hoogte zijn meegenomen. Het gaat hierbij met name om 
bouwontwikkelingen die in een dusdanig vergevorderd stadium zitten dat daar in 
de bevolkingsprognose rekening mee kan worden gehouden.  
 

 
4	Correctie op instroomafspraken door rekening te houden met maximale afgesproken capaciteit en de niet-
plaatsbare leerlingen die in een tweede ronde (op basis van het marktaandeel) over de overige scholen met 
beschikbare capaciteit worden verdeeld.		
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Voor de komende jaren toont PEARL een sterkere afname van de basisgeneratie 
in de krimpgebieden dan PRIMOS.5 Dit laatste hangt vooral samen met 
verschillen in het verwachte aantal geboorten, de woningbouw en de 
binnenlandse migratie. 
 
Een belangrijk verschil tussen het prognosemodel van KBA Nijmegen en dat van 
DUO is de mate waarin historische gegevens worden betrokken bij het bepalen 
van de aannames over instroom en doorstroom. DUO kijkt daarbij vijf en KBA 
Nijmegen vier jaar terug. Het verleden telt hierdoor bij DUO sterker mee dan in 
de prognose van KBA Nijmegen en VOION.  
Ook telt in de DUO-prognose voor de eerste twee jaar het gewogen gemiddelde 
marktaandeel veel zwaarder mee (77%) dan voor de jaren die verder in de 
toekomst liggen (33%).  
In de uitkomsten van beide prognosemodellen is het van belang dat KBA 
Nijmegen corrigeert op instroomafspraken en geen vavo-leerlingen meeneemt 
(uitbestede leerlingen voor volwassenenonderwijs). DUO corrigeert op de 
landelijke referentieraming van het Ministerie van OCW en neemt de vavo-
leerlingen wel op in de prognose.  
 
De eigen prognose van het Dominicus College  
De leerlingenprognose van het Dominicus College zelf is gebaseerd op een 
historische trendanalyse en betrekt daarbij de KBA-prognose voor de instroom in 
het 1e jaar. Deze prognose is binnen de school leidend en is in het verleden een 
goede voorspeller gebleken. De prognose betrekt het werkelijke aantal 
instromende leerlingen van het daaropvolgende schooljaar erbij én een aanname 
voor de vier daaropvolgende jaren. Voor de doorstroom naar de andere jaren 
wordt een gewogen gemiddelde gehanteerd over de voorliggende vijf jaar. Het 
meest recente jaar telt 5 x mee en het minst recente jaar 1 x. Aan deze 
leerlingenprognose worden dus geen demografische gegevens gekoppeld. 
Kenmerkend voor de schooleigen prognose is dat deze zich alleen op de reguliere 
leerlingen richt en de Monnikskap-leerlingen buiten beschouwing laat.  

2.3 Nuancering voorspellingen: De Monnikskap 
De Monnikskap is een afdeling van het Dominicus College voor leerlingen met 
een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Deze afdeling is voor 
Nederland uniek als het gaat om de inclusieve benadering van zowel de 
leerlingen als wat betreft de inzet van personeel en vormt een onderdeel van het 
totale aanbod van specifieke doelgroep-‘voorzieningen’ dat door het 
samenwerkingsverband wordt georganiseerd. Leerlingen wordt de mogelijkheid 
geboden een havo- of vwo-diploma te behalen in een omgeving die is aangepast 
aan hun behoeften - iets wat binnen de meeste vo-scholen, maar ook in het 
voortgezet speciaal onderwijs niet geboden kan worden. Leerlingen volgen een 
eigen leerlijn en hebben een individueel rooster, dat rekening houdt met hun 

 
5 MOOZ Onderzoek (2019). Factsheet Leerlingenprognoses VO 
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belastbaarheid. Hoewel alle leerlingen binnen De Monnikskap de reguliere 
vakken volgen, doorlopen zij de opleiding in een aangepast tempo, wat leidt tot 
een studievertraging van gemiddeld één tot twee jaar. Er wordt gestreefd naar 
zo veel mogelijk integratie van leerlingen van de 'reguliere afdeling' en leerlingen 
met een beperking. 
 
Onderstaande tabel geeft het aantal leerlingen van De Monnikskap weer. Uit de 
tabel blijkt dat het aantal leerlingen op De Monnikskap niet overeenkomt met het 
verloop van het totale aantal leerlingen op het Dominicus College. 
 
 
 
Tabel 2.2 Aantal leerlingen De Monnikskap 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Onderbouw havo/vwo (lj 1-3) 29 29 27 33 41 

Bovenbouw havo (lj 4-6) 24 24 23 23 18 

Bovenbouw vwo (lj 4-6) 10 10 7 10 9 

Totaal (lj 1-6) 63 63 57 66 68 

 
Vanwege het unieke karakter van De Monnikskap komt ongeveer de helft van 
het aantal leerlingen uit de regio’s van andere samenwerkingsverbanden dan 
Nijmegen en omgeving. De Monnikskap bedient dus een heel andere doelgroep, 
wordt anders bekostigd, ‘ademt’ niet mee met de bredere demografische 
ontwikkelingen in de regio en kent vooral zijinstroom en een gemiddeld langere 
verblijfsduur.  
In de totstandkoming van de verschillende prognosemodellen worden de 
Monnikskap-leerlingen beschouwd als reguliere leerlingen. Dit is een onzuiver 
beeld gezien de genoemde verschillen en ook omdat voor deze leerlingen een 
andere onderwijsorganisatie is ingericht. Dit betekent voor alle prognose-
instrumenten dat (betrekkelijk substantiële) correcties en nuancering van het 
(verwachte) verloop van het aantal leerlingen vereist zijn om tot het gewenste 
inzicht van de ontwikkeling van het aantal leerlingen dat ‘regulier’ onderwijs 
volgt te komen. Immers, De Monnikskap zorgt aanvankelijk voor een 
opwaardering van de leerlingenprognoses. Enerzijds is te zien dat daar geen 
daling maar groei van het aantal leerlingen wordt geconstateerd en min of meer 
een stabilisatie wordt verwacht. Anderzijds leidt de studievertraging daar tot een 
langere verblijfsduur en daarmee tot een minder snel verloop van de doorstroom 
naar vervolgonderwijs.   
 
Het onderscheid tussen de ontwikkeling van het aantal ‘reguliere’ leerlingen en 
het aantal leerlingen op De Monnikskap is relevant, gezien de aanzienlijke 
verschillen in organisatie en bekostiging.     
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2.4 Nuancering voorspellingen: vavo-leerlingen 
Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Deze opleiding is 
gericht op het behalen van een mavo-, havo- of vwo-diploma op een ROC. Het 
gaat hierbij in de meeste gevallen om leerlingen die hun examen niet hebben 
gehaald en alsnog binnen het volwassenenonderwijs hun diploma willen behalen. 
Formeel staan deze leerlingen ingeschreven op hun middelbare school en is het 
onderwijs uitbesteed aan een ROC. Omdat het Dominicus College voor deze 
leerlingen geen onderwijs verzorgt en de bekostiging wordt overgedragen aan 
het ROC, dienen de historische leerlingentellingen en DUO-leerlingenprognoses 
hierop gecorrigeerd te worden om een reëel en vergelijkbaar beeld te krijgen. 
Zowel de KBA- als de VOION-leerlingenprognoses werken standaard zonder 
vavo-leerlingen.  
 
Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat het aantal vavo-leerlingen de 
afgelopen jaren wisselend is. Schooljaar 2020 is wat betreft de ontwikkeling van 
het aantal leerlingen een afwijkend jaar geweest. Zo zijn er in 2020 hogere 
examenresultaten behaald (coronamaatregelen), die hebben geleid tot een 
grotere doorstroom naar vervolgonderwijs en een lager aantal vavo-leerlingen. 
Om dit effect buiten beschouwing te laten wordt uitgegaan van een gemiddelde 
over de jaren 2015-2019 dat neerkomt op 12 leerlingen.  
  
Tabel 2.3 Aantal vavo-leerlingen  

Schoolsoort 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Havo 2 7 10 3 5 3 

Vwo 3 9 10 7 4 0 
Totaal 5 16 20 10 9 3 

2.5 Vergelijking verwachte ontwikkeling aantal leerlingen 
In onderstaande figuur staan het verloop van het aantal leerlingen vanaf 2013  
en de leerlingenverwachtingen van KBA Nijmegen (concept april 2021), DUO en 
VOION weergegeven. Tevens staat de meerjarenprognose van het Dominicus 
College zelf weergegeven. Van belang is om te benadrukken dat de KBA-
prognose hierbij uitgaat van 1156 nieuwe aanmeldingen in 2021 (zie ook de 
volgende paragraaf). De grijze lijn vertegenwoordigt de absolute DUO-telling, 
gecorrigeerd voor de Monnikskap- en vavo-leerlingen. Voor zowel de KBA- als de 
DUO- als de VOION-prognose is een correctie op De Monnikskap weergegeven 
die uitgaat van gemiddeld 70 leerlingen per jaar - een volume dat zowel de 
schoolleiding als het bestuur als een reëel maximum beschouwt. De DUO-
prognose is daarnaast met een gemiddelde van 12 vavo-leerlingen per leerjaar 
gecorrigeerd (zie paragraaf 2.4). Zowel KBA Nijmegen als VOION rekenen 
standaard zonder vavo-leerlingen. De eigen prognose van het Dominicus College 
is weergegeven zonder de Monnikskap- en vavo-leerlingen. Voor schooljaar 

 
6 Gebaseerd op het KBA gemiddelde van 2021-2025 gecorrigeerd voor een instroom van 10 leerlingen 
Monnikskap.   
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2021-2022 is gerekend met een daadwerkelijke instroom van 96 reguliere 
leerlingen in 2021 en 115 leerlingen in de daaropvolgende jaren.  
 

 
Figuur 2.1 Vergelijking verschillende prognosemodellen 
 
In de periode 2015-2020 is het aantal reguliere leerlingen met 23% afgenomen. 
Alle drie de prognosemodellen verwachten dat er na 2025 meerdere jaren min of 
meer een stabilisatie van het aantal leerlingen zal optreden (na 2030 wordt een 
lichte toename verwacht). Over het absolute aantal leerlingen dat verwacht 
wordt verschillen de prognosemodellen van elkaar. DUO7 verwacht een afname 
van bijna 84 (-11%), VOION een afname van 84 (-11%) en KBA Nijmegen een 
afname van 148 (-19%) leerlingen in 2025. Kijkend naar de prognose van het 
Dominicus College zelf is te zien dat daarin een nog sterkere daling wordt 
verwacht: 602 (-23%) leerlingen in 2025.  
De eigen prognose van de school gaat voor schooljaar 2021-2022 uit van een 
instroom van 97 leerlingen. Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een 
instroom van 115 leerlingen per jaar. De begeleidingsgroep constateert dat deze 
geprognotiseerde instroom minimaal gerealiseerd dient te worden om op of 
boven het geprognotiseerde aantal leerlingen in de komende jaren te blijven.  
 

  

 
7 Meest recente prognose zoals gepubliceerd in juli 2021.  
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Tabel 2.4 Vergelijking prognosemodellen 

Prognosemodel 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
Verschil 

n % 
DUO 786 759 746 726 701 702  -84 -10,7% 
VOION 786 753 755 707 695 702  -84 -10,7% 

KBA Nijmegen 786 737 703 671 643 638  -148 -18,8% 
Dominicus College 786 717 670 627 602 602  -184 -23,4% 

          

Verschil KBA-DUO 0 -22 -43 -55 -58 -64    

Verschil KBA-VOION 0 -16 -52 -36 -52 -64    

2.6 Betrouwbaarheid van de toekomstverwachtingen 
In zijn algemeenheid kan inzake beide prognosemodellen gesteld worden dat de 
betrouwbaarheid ervan afneemt naarmate er sprake is van (naderende) 
omslagen of een trendbreuk in de ontwikkeling van het aantal leerlingen op in- 
en/of doorstroom. Immers, deze historische informatie wordt meegenomen als 
een belangrijke parameter voor de verwachte toekomstige ontwikkeling. Beide 
prognosemodellen corrigeren niet voor de Monnikskap-leerlingen, terwijl deze 
wel een ‘dempend’ effect hebben op de prognose. Immers, zoals uit tabel 2.2 
blijkt is het aantal leerlingen op De Monnikskap gegroeid in een periode dat het 
aantal reguliere leerlingen is afgenomen.  
Voor zover te voorzien zijn verwachte omslagen in de demografische 
ontwikkeling wel in de prognosemodellen meegenomen en hebben deze dus 
geen negatief effect op de betrouwbaarheid. Dit geldt niet voor onvoorzienbare 
demografische ontwikkelingen.  
 
Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, zit er een verschil in de toekomst- 
verwachtingen: een forsere daling (KBA Nijmegen) voor de komende jaren of 
een beperktere daling (DUO/VOION). Het Dominicus College ziet in de 
verschillende prognosemodellen een positiever beeld dan waar het zelf van 
uitgaat. Deze verschillen zijn te herleiden tot de verschillende aannames die de 
prognosemodellen hanteren. KBA Nijmegen kent een sterkere weging toe aan de 
aanmeldingen van de afgelopen jaren dan DUO, dat een ruimer historisch bereik 
hanteert. 
 
Van belang is tevens om te beseffen dat voor de DUO- én de VOION-prognose 
geldt dat in deze prognoses de aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022 nog 
niet zijn verwerkt. Voor de KBA-prognose geldt zoals gezegd dat deze van 115 
nieuwe leerlingen uitgaat - een aantal dat zich aanvankelijk had aangemeld. 
Inmiddels dient te worden geconcludeerd dat er in werkelijkheid 96 reguliere 
leerlingen zullen instromen in het nieuwe schooljaar.  
Het totale aantal leerlingen in 2021 komt daarmee met 717 leerlingen lager uit 
dan de verschillende prognoses, waarmee de werkelijkheid 20 (DUO) tot 53 
(KBA) leerlingen lager ligt dan er is geprognotiseerd.  
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Omdat het Dominicus College zelf uitgaat van een historische trendanalyse van 
de ontwikkeling van het aantal leerlingen, hecht het meer waarde aan in- en 
doorstroom dan de andere prognosemodellen, die die ontwikkeling afzetten 
tegen demografische informatie. Daardoor weegt het effect van enerzijds de 
afnemende instroom en anderzijds de afnemende cohorten met meer leerlingen 
zwaarder mee in de toekomstverwachtingen. Ter illustratie zijn in onderstaande 
tabel de instroom en de uitstroom van het aantal reguliere leerlingen over de 
afgelopen jaren en aankomend jaar weergegeven.  

 
Tabel 2.5 Verschil tussen de in- en uitstroom van reguliere leerlingen 2016-2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Instroom 147 161 150 124 109 96 

Uitstroom 172 165 180 153 167 ±159 

Verschil -25 -4 -30 -29 -58 ±-63 

 
Het is niet te voorspellen of de dalende instroom van het aantal leerlingen van 
de afgelopen jaren ook daadwerkelijk een voorspeller zal zijn voor de komende 
jaren. Wel is objectief te duiden dat de dalende instroom de komende jaren zal 
doorwerken in de verdere afname van het totale aantal leerlingen. Daarom is bij 
zowel de KBA-prognose als de eigen prognose van het Dominicus College voor 
de komende jaren gerekend met een instroom van 115 leerlingen. Het moge 
duidelijk zijn dat wanneer de instroom aankomend jaar (en eventueel andere 
jaren) lager ligt dan 115 leerlingen, dit leidt tot overschatting van de huidige 
prognoses. Van belang is om hierbij ook de ontwikkeling van het marktaandeel 
van het Dominicus College te betrekken. De afgelopen vijf jaar is dit van 8.1% 
afgenomen naar 7.5% (zie bijlage 1 tabel B1).  

2.7 Werkelijke uitkomst prognosemodellen 
In onderstaande grafieken wordt de gerealiseerde ontwikkeling van het aantal 
leerlingen in beeld gebracht met de leerlingenprognoses over de periode 2014-
2019. Van VOION is geen informatie openbaar beschikbaar over prognoses van 
de afgelopen jaren. Een vergelijking tussen de prognoses en de realisatie is 
daardoor niet te maken. 
 
De vergelijking van de DUO-prognoses laat zien dat de verwachte ontwikkeling 
van het aantal leerlingen de afgelopen jaren positiever was dan de ontwikkeling 
die daadwerkelijk is gerealiseerd (zie ook bijlage 1 tabel B3). Tevens wordt 
duidelijk dat de voorspellingswaarde inzake het verwachte aantal leerlingen 
kleiner wordt naarmate de verwachting verder in de toekomst ligt. Er is geen 
ontwikkeling zichtbaar waaruit blijkt dat de DUO-prognoses door de jaren heen 
betrouwbaarder zijn geworden. De gemiddelde foutmarge van de DUO-
prognoses die zijn opgesteld voor schooljaar 2020-2021 is in de periode 2015-
2020 +9%. 
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Grafiek 2.2 Vergelijking DUO-prognoses 2014-2019 met realisatie 
 
De vergelijking van de KBA-prognoses laat zien dat de verwachte ontwikkeling 
van het aantal leerlingen de afgelopen jaren met name in de eerste jaren van de 
prognose negatiever was dan de ontwikkeling die daadwerkelijk is gerealiseerd 
(zie ook bijlage 1 tabel B4). Het verschil tussen het verwachte en het 
gerealiseerde aantal leerlingen in de voorspelling is echter over het algemeen 
beperkt. Er is geen ontwikkeling zichtbaar waaruit blijkt dat de KBA-prognoses 
door de jaren heen betrouwbaarder zijn geworden. De gemiddelde foutmarge 
van de KBA-prognoses die zijn opgesteld voor schooljaar 2020-2021 is in de 
periode 2015-2020 +2%. 
 

 
Grafiek 2.3 Vergelijking KBA-prognoses 2014-2019 met realisatie 
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Op basis van de historische gegevens waarmee de prognosemodellen van zowel 
DUO als KBA Nijmegen zijn vergeleken wordt duidelijk dat KBA Nijmegen de 
daadwerkelijke realisatie van het aantal leerlingen structureel beter benadert 
dan de DUO-prognose.  

2.8 Levensvatbaarheid van de school 
In 2019 kwam er een rapport uit van de commissie-Dijkgraaf over de aanpak 
van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Op basis van 
dat advies is er in 2020 een subsidieregeling ingericht. In deze subsidieregeling 
doet het Ministerie van OCW in de criteria voor de beoordeling van de aanvragen 
een normatieve uitspraak over de levensvatbaarheid van scholen.8 Gesteld wordt 
dat een school niet levensvatbaar is als deze in zijn geheel onder de stichtings- 
normen komt. Als een school als niet levensvatbaar wordt aangemerkt, 
veronderstelt men dat het aantal leerlingen er onvoldoende is om voldoende 
kwaliteit van onderwijs en/of een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken.  
 
In onderstaande tabel staan de stichtingsnormen9 weergegeven die voor het 
Dominicus College van toepassing zijn. In het geval van een samenstelling van 
schoolsoorten wordt het aantal leerlingen met 25% verminderd. De tabel maakt 
duidelijk dat het Ministerie van OCW de norm van levensvatbaarheid van het 
Dominicus College legt bij 536 leerlingen. De in het verleden meest betrouwbaar 
gebleken KBA-prognose komt in 2025 op 638 leerlingen. De eigen prognose van 
het Dominicus College komt in 2025 op 602 leerlingen. Hiermee wordt 
geconstateerd dat in dat scenario het Dominicus College boven de beleidsmatige 
ondergrens voor levensvatbaarheid van de school blijft.10  
 
Tabel 2.7 Stichtingsnorm Dominicus College (havo/vwo-school)  
Schoolsoort                Stichtingsnorm 75%     Stichtingsnorm 

Havo 325 243,75 

Vwo 390 292,5 

Totaal 715 536,25 

 
Om meer context te kunnen geven aan de duiding van levensvatbaarheid is het 
interessant om het Dominicus College als havo/vwo-lyceum te vergelijken met 
andere, vergelijkbare scholen. In Nederland zijn er 48 formele vestigingen die 
alleen een havo/vwo-aanbod kennen (zie bijlage 1 tabel B5). Van deze 
vestigingen zijn er zeven die particulier gesticht zijn, deels nog in opbouw zijn en 
zich profileren als kleinschalige school. Alle bedienen minder dan 400 leerlingen. 
Ten minste één vestiging met een lager leerlingaantal dan het Dominicus College 
maakt deel uit van een grote scholengemeenschap.  

 
8 Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020 criterium 1 onderdeel B3.  
9 Artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs.  
10 De formele opheffingsnorm ligt drie jaar achter elkaar op 362,5 of minder leerlingen.  



 

 

 
|  19  | Financiële analyse Dominicus College  
 

Deze scholen zijn daarmee niet vergelijkbaar met het Dominicus College en dus 
blijven er 40 vergelijkbare scholen over.  
Afgemeten aan het totale aantal leerlingen (excl. vavo) zijn er 38 scholen met 
meer leerlingen en één school met minder leerlingen dan het Dominicus College 
(exclusief De Monnikskap). De gemiddelde omvang van de 40 scholen is 1.192 
leerlingen.  

2.9 Conclusie 
Het Dominicus College heeft in de periode 2015-2020 het aantal leerlingen 
(gecorrigeerd voor De Monnikskap en vavo) met bijna 23% zien afnemen. Om 
tot een financiële inschatting van het toekomstperspectief van het Dominicus 
College te komen is het zeer relevant om te kijken naar het te verwachten aantal 
leerlingen. Voorspellen van het aantal leerlingen is echter geen exacte 
wetenschap. Verschillende prognosemodellen met verschillende aannames leiden 
tot andere toekomstverwachtingen, zoals overduidelijk wordt in de vergelijking 
van de DUO-, VOION-, KBA- en de eigen schoolprognoses.  
 
Kijkend naar de historische betrouwbaarheid van de positievere (DUO) en 
negatievere (KBA Nijmegen) leerlingenprognoses, wordt duidelijk dat de 
foutmarge van de KBA-prognoses structureel (fors) kleiner is dan die van de 
DUO-prognoses. Hiermee kan worden geconcludeerd dat KBA Nijmegen in het 
verleden als extern prognosemodel het meest realistisch is gebleken. 
 
De KBA-prognose verwacht in 2025 voor het Dominicus College 638 leerlingen 
(exclusief De Monnikskap en vavo).11 Dit is een verwachte afname van 19% ten 
opzichte van schooljaar 2020-2021. De eigen schoolprognose gaat uit van een 
afname van ruim 24% doordat de school ook de daadwerkelijke terugloop van 
het aantal leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 erbij betrokken heeft. 
Rekenkundig gaan beide prognoses meerjarig uit van een instroom van 115 
leerlingen per jaar.  
 
Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in 2025 boven de beleidsmatige 
ondergrens van levensvatbaarheid blijft zoals het Ministerie van OCW deze heeft 
bepaald. Het Dominicus College is in vergelijking met andere scholen wat betreft 
omvang een van de kleinste zelfstandige havo/vwo-scholen.  

 
11 Bij afronding van dit rapport zijn er nieuwe PRIMOS-bevolkingsprognosecijfers beschikbaar, die nog niet in 
de KBA-prognose zijn verwerkt. De nieuwe PRIMOS-gegevens verwachten een lagere instroom vanuit de 
basisgeneratie in het voortgezet onderwijs dan waarvan in deze analyse wordt uitgegaan.  
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H3 | Inkomsten vanuit de basisbekostiging   

Het voortgezet onderwijs kent een basisbekostiging en diverse 
aanvullende bekostigingsregels. Per 1 januari 2022 treedt de 
vereenvoudiging van de bekostiging in werking. In dit hoofdstuk worden 
de effecten van deze verandering in de basisbekostiging voor het 
Dominicus College nader in beeld gebracht. Het gaat hierbij dus 
nadrukkelijk om de reguliere leerlingen. Het effect op de leerlingen van 
De Monnikskap wordt in hoofdstuk 5 toegelicht.  
 
De belangrijkste bijzondere aanvullende bekostigingsregels met een 
structureel karakter zijn gericht op school- of regiospecifieke 
omstandigheden. Het gaat hierbij om aanvullende middelen voor: 1) de 
gemengde leerweg in het vmbo, 2) geïsoleerde vestigingen of 3) 
vestigingen met een breed onderwijsaanbod. Deze omstandigheden, en 
daarmee de aanvullende bekostiging, zijn niet van toepassing op het 
Dominicus College. 
  
Prestatieboxmiddelen vormen daarop een uitzondering. Het geld uit de 
Prestatiebox is bedoeld om de ambities uit het Sectorakkoord VO te 
realiseren en wordt aan iedere school ter beschikking gesteld. Het geld is 
in principe structureel beschikbaar, maar schoolbesturen kunnen het naar 
eigen inzicht inzetten. Voor 2021 en 2022 blijven de 
Prestatieboxmiddelen beschikbaar. Ze worden voor ongeveer 2/3 
toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel blijft beschikbaar.  

3.1  Huidige basisbekostiging  
De huidige basisbekostiging bestaat uit een lumpsumvergoeding die voor het 
grootste gedeelte gebaseerd is op het totale aantal leerlingen. Leerlingen die op 
De Monnikskap zitten worden gefinancierd vanuit de reguliere bekostiging met 
daarbij een toeslag (zie hoofdstuk 5) en zijn daarom voor de doorrekening van de 
basisbekostiging wel meegenomen. Het staat schoolbesturen vrij om de 
vergoeding naar eigen inzicht in te zetten. De basisbekostiging is wel opgebouwd 
uit een vergoeding voor personeel, exploitatie en leermiddelen en is vrij technisch 
opgebouwd. In bijlage 2 is een uitgebreide opbouw van de inkomsten opgenomen.  
 
In onderstaande tabel de inkomsten uit de huidige basisbekostiging van het 
Dominicus College weergegeven voor schooljaar 2020 en 2021. Met deze 
inkomsten moeten de kosten gedekt kunnen worden om het reguliere havo- en 
vwo-onderwijs te kunnen verzorgen.  
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Tabel 3.1 Totaal inkomsten vanuit de huidige basisbekostiging 
Grondslag 2020 2021 
Lumpsum personele component € 5.932.570 € 5.654.744 
Lumpsum materiële component 	 € 707.685	 € 669.535	
Bekostiging lesmateriaal 	 € 291.945	 € 275.851	
	 	 	
Totaal inkomsten huidige basisbekostiging	 € 6.932.200 € 6.600.130 

3.2  Vernieuwde basisbekostiging  
Per 1 januari 2022 treedt de vereenvoudiging van de bekostiging in werking. Het 
belangrijkste doel van deze wijziging is een meer transparante en passende 
herverdeling van middelen. De veranderingen hebben betrekking op de 
basisbekostiging (lumpsum personeel, exploitatie en lesmateriaal). Alle andere 
vormen van bekostiging zoals eerder genoemd vallen niet onder de verandering 
van de basisbekostiging. De opbouw van de nieuwe bekostiging is een stuk 
eenvoudiger geworden: 
● een bedrag per vestiging; 
● een bedrag per leerling.  

 
Het Ministerie van OCW heeft de definitieve bedragen in de zomer van 2021 
bekendgemaakt. Deze normbedragen zijn hoger dan in de informatietool van OCW 
weergegeven omdat daarbij ook sprake is van 1) een herallocatie van middelen 
door het groot en deels wegvallen van de Prestatiebox naar de lumpsum en 2) 
verwerking van gestegen loonkosten. In onderstaande analyse worden echter nog 
de voorlopige bedragen aangehouden zoals OCW deze eerder heeft gepubliceerd 
in de openbare informatietool. Voor het Dominicus College ziet voor 2020 en 2021 
de financiële doorrekening op basis van de nieuwe vereenvoudigde bekostiging er 
dan als volgt uit: 

 
Tabel 3.2 Totaal inkomsten vereenvoudigde basisbekostiging  

Grondslag 2020 2021 
Hoofdvestiging € 216.369 € 216.369 
Aantal leerlingen € 6.683.967 € 6.347.364 
   
Totale inkomsten vereenvoudigde basisbekostiging € 6.900.335 € 6.563.733 

3.3  Verschil tussen de huidige en vernieuwde basisbekostiging 
In onderstaande tabel wordt een vergelijking weergegeven tussen de inkomsten 
uit de basisbekostiging op basis van de huidige bekostiging en de nieuwe 
vereenvoudigde bekostiging voor 2020 en 2021. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de aanvankelijke berekening met voorlopige normbedragen uit  
de informatietool en de vastgestelde normen voor kalenderjaar 2022.  
 
Tabel 3.3 Verschil tussen de huidige en vernieuwde basisbekostiging 

Grondslag 2020 2021 
Totale inkomsten huidige basisbekostiging € 6.932.200 € 6.600.130 
Totale inkomsten vereenvoudigde basisbekostiging informatietool	 € 6.900.335 € 6.563.733 
	 	 	
Herverdeeleffect (€) informatietool	 € -31.865 € -36.397 
Herverdeeleffect (%) informatietool	 -0,46% -0,55% 
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De tabel maakt duidelijk dat de vernieuwde bekostiging zal leiden tot een 
beperkte negatieve verevening die naar verwachting groter wordt naar mate het 
aantal leerlingen afneemt. Voor herverdeeleffecten is er een algemene 
overgangsregeling van vier jaar van toepassing waarbij deze ieder jaar met 20% 
afneemt. Omdat er geen sprake is van een negatief herverdelingseffect groter dan 
3% op bestuursniveau is er geen sprake van een aanvullende overgangsregeling.   

3.4  Vermogenspositie  
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vermogenspositie van 
het Dominicus College. Het eigen vermogen heeft een financieringsfunctie voor 
enerzijds investeringen en anderzijds het creëren van een bufferfunctie om 
voorziene risico’s te dragen. Het eigen vermogen is dus niet bedoeld voor de inzet 
van structureel benodigde middelen. De tabel maakt duidelijk dat het aanwezige 
vermogen in de periode 2016-2020 met ruim 40% is afgenomen. Dit betekent dat 
de school de afgelopen jaren hogere lasten had dan er inkomsten tegenover 
stonden. De extra inzet van het eigen vermogen wordt volgens de schoolleiding 
verklaard door: 
● de bufferperiode die nodig is om de vermindering van inkomsten (door een 

afname van het aantal leerlingen) in evenwicht te brengen met de 
(personele)lasten; 

● financiering van onderwijsinnovatie (ca. € 500.000,-) die erop gericht is om 
duurzaam als zelfstandige school te kunnen blijven voortbestaan met een 
afnemend aantal leerlingen; 

● medefinanciering van de materiële uitgaven door leegstand van het 
onderwijsgebouw.  

 
Tabel 3.4 Overzicht vermogenspositie Dominicus College (jaarverslagen Alliantie VO) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aanwezig vermogen  € 3.749.352 € 3.463.115 € 3.258.575 € 2.785.943 € 2.566.121 
Benodigd risicodragend 
vermogen  € 1.070.790 € 1.070.790 € 982.000 € 982.000 € 982.000 

Verschil € 2.678.562 € 2.392.325 € 2.276.575 € 1.803.943 € 1.580.121 

Verschil t.o.v. 2016 100% -11% -15% -33% -41% 

3.5  Conclusie 
Door te kijken naar de vergelijking tussen de huidige en vereenvoudigde 
basisbekostiging waarmee de kern van het reguliere onderwijs moet worden 
bekostigd, wordt duidelijk dat er sprake is van een beperkt negatief 
herverdelingseffect. Tevens is er sprake van een meerjarig beeld waarin, naast 
een geplande investering, aanspraak wordt gemaakt op het eigen vermogen. 
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H4 | Meerjarenperspectief 2020 en 2025 
Op basis van het verwachte totale aantal leerlingen van ieder 
prognosemodel en de bekostigingssystematiek zoals uiteengezet in 
hoofdstuk 3 ontstaat er inzicht in het financieel perspectief op 2025 van 
de verschillende prognosemodellen bij ongewijzigd beleid.  

4.1  Vergelijking verschillende prognosemodellen  
In onderstaande tabel staat het aantal leerlingen in 2020 en geprognotiseerd voor 
2025 weergegeven. Omwille van de vergelijkbaarheid met hoofdstuk 3 en de 
informatietool van DUO zijn hierbij zowel De Monnikskap als de vavo-leerlingen 
meegenomen. De aanvullende bekostiging van De Monnikskap blijft hierbij buiten 
beschouwing (zie hoofdstuk 5).  
 
Tabel 4.1 Vergelijking vereenvoudigde bekostiging 2025 per prognosemodel 

Grondslag 2020 DUO 2025 Voion 2025	 KBA 2025	 DC 2025	
Aantal leerlingen (incl. MK) 907 784 772+1212 708+12 692 
   Waarvan: Aantal reguliere   
   VAVO-leerlingen			
				(deelbekostiging	0,5)	

7 12 12 12 10 

   	 	 	
Hoofdvestiging € 216.369 € 216.369 € 216.369 € 216.369 € 216.369 
Aantal leerlingen  
(€ 7.397,86 per leerling) € 6.683.967 € 5.755.535 € 5.755.535 € 5.282.072 € 5.082.330 

      
Totale inkomsten 
vereenvoudigde 
basisbekostiging 

€ 6.900.336 € 5.971.904 € 5.971.904 € 5.498.441 € 5.298.699 

 
Onderstaande tabel maakt duidelijk dat uitgaande van de KBA-prognose de 
financiële middelen in 2025 met ruim 20% zullen zijn afgenomen. Dit komt neer 
op een bedrag van ruim € 1,4 miljoen.  

 
Tabel 4.2 Vergelijking vereenvoudigde bekostiging 2020-2025 

 2020 2025 2020-2025 

DUO 2025 € 6.900.336 € 5.971.904 € -928.432 -13,5% 

Voion 2025 € 6.900.336 € 5.971.904 € -928.432 -13,5% 

KBA 2025 € 6.900.336 € 5.498.441 € -1.401.895 -20,3% 

DC 2025 € 6.900.336 € 5.298.699 € -1.601.637 -23,2% 

4.2  Impact op personele inzet 
Op basis van de financiële impact van het verwachte aantal leerlingen en de 
gemiddelde personele last van de school (zoals vastgesteld voor 2025 in de 
meerjarenbegroting 2021-2025) is het mogelijk om een inschatting te maken van 
de personele consequenties.  

 
12 Voion en KBA betrekken vavo-leerlingen niet in de prognose. Omwille van de vergelijkbaarheid is het 
gemiddelde van 205-2029 (zie paragraaf 2.4) erbij opgeteld.  
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In onderstaande tabel staat dit per prognosemodel aangegeven in aantal fte. 
Opgemerkt wordt dat de gemiddelde aanstellingsomvang bij het Dominicus 
College 0,6 fte is. Om tot een inschatting te komen van het evenwicht dat nodig is 
om de personele lasten in balans te brengen worden de personele consequenties 
in fte van de leerlingendaling afgezet tegen de totale formatie op 1 oktober 2020 
zoals die bij DUO bekend is. Uitgaande van de KBA-prognose gaat het dus om 
ongeveer 30 medewerkers.  
 
Tabel 4.3 Vergelijking impact op personele inzet in 2025 

 2020-2025 Gem. GPL DC 
FTE 2020-

2025 FTE 2020 
Evenwicht 
personele 

lasten 

DUO 2025 € -928.432 € 81.587 -11,38  91,31 79,93  

Voion 2025 € -928.432 € 81.587 -11,38  91,31 79,93  

KBA 2025 € -1.401.895 € 81.587 -17,18  91,31 74,13  

DC 2025 € -1.601.637 € 81.587 -19,63  91,31 71,68  

4.3  Conclusie 
Door te kijken naar de vereenvoudigde basisbekostiging waarmee de kern van het 
reguliere onderwijs moet worden bekostigd, wordt duidelijk dat bij ongewijzigd 
beleid de inkomsten tussen 2020 en 2025 zullen afnemen ongeacht welk 
prognosemodel wordt gehanteerd. Uitgaande van de KBA Nijmegen prognose (die 
tot op heden het meest betrouwbaar bleek) zal het gaan om een structurele 
afname van ruim €1,4 miljoen per jaar in 2025. Uitgedrukt in formatieplaatsen 
komt dit neer op ruim 17 fte. Uitgaande van de eigen schoolprognoses kan dit 
bedrag oplopen tot ruim €1,6 miljoen per jaar in 2025. De DUO en Voion 
prognoses zouden in deze prognosemodellen leiden tot een afname van € 
925.000,- in 2025. 
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H5 | De Monnikskap  
Gezien het bijzondere en unieke karakter van De Monnikskap als 
voorziening voor havo/vwo-leerlingen met een lichamelijke beperking 
en/of chronische ziekte, wordt deze door middel van ‘maatwerk’ door het 
Ministerie van OCW bekostigd. Deze bekostiging is volgens de 
schoolleiding en het schoolbestuur passend om de voorziening op een 
goede manier te kunnen exploiteren.  
 
In 2020 hebben verschillende politieke partijen en de Onderwijsraad in 
haar advies ‘Steeds inclusiever’ De Monnikskap als ‘best practice’ 
getypeerd. Het Ministerie van OCW kondigde eind 2019 een afbouw aan. 
Vanaf 2023 wordt het budget afgebouwd, waarna De Monnikskap verder 
moet met (mogelijk minder) budget van het samenwerkingsverband dat 
verantwoordelijk is voor extra ondersteuning van leerlingen. Zeer 
recentelijk kan een brief van ouders en leerlingen op steun rekenen van 
diverse Tweede Kamerleden (D66, SP en GroenLinks), die ervoor pleiten 
de huidige bekostiging in stand te houden.13  

5.1  Huidige maatwerkbekostiging De Monnikskap  
De huidige maatwerkbekostiging kent, net als de reguliere bekostiging, een 
personele en een materiële grondslag. De maatwerkbekostiging is aanvullend op 
de basisbekostiging zoals deze in hoofdstuk 3 is weergegeven.   
 
Personele grondslag 
De personele component van de bekostiging bestaat uit een leerlingonafhankelijk 
en een leerlingafhankelijk deel. De ratio’s zijn daarbij dezelfde als bij de 
basisbekostiging zoals weergegeven in hoofdstuk 3, maar worden aangevuld met 
een (hogere) vaste voet voor onderwijsgevend personeel (10,94 fte), directie 
(1,05 fte) en onderwijsondersteunend personeel (3,89 fte).   
 
Materiële grondslag 
De materiële component van de bekostiging bestaat uit de reguliere vergoeding 
die leerlingafhankelijk is en wordt aangevuld met een leerlingafhankelijk bedrag 
bestaande uit 4 x 15 m2 x € 18,72 (2020)/€ 19,05 (2021) x aantal leerlingen. 
 
In onderstaande tabel staat de aanvullende bekostiging van De Monnikskap op 
basis van prijspeil 2020 weergegeven. 
 

  

 
13 De Gelderlander, 27 juni 2021. Tweede Kamerleden en Rick Brink willen dat het rijk De Monnikskap blijft 
financieren. 
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Tabel 5.1 De huidige bekostiging van De Monnikskap op basis van 70 leerlingen 
Bekostigingsgrondslag personele component 2020 2021 
Leerlingen   
Totaal aantal Monnikskap leerlingen per 1 oktober t-1 67 70 
Variabele gegevens   
Vaste voet OP 10,94 fte € 1.077.380 € 1.079.468 
Vaste voet DIR 1,05 fte € 117.289 € 117.516 
Vaste voet OOP 3,89 fte € 200.777 € 201.166 
   
Vergoeding personeel € 1.395.446 € 1.398.150 
   
Extra bekostiging exploitatiekosten € 75.254 € 78.624 
   
Totaal extra bekostiging Monnikskap-leerlingen € 1.470.701 € 1.476.774 
    

De totale maatwerkbekostiging van De Monnikskap wordt afgezet tegen het aantal 
leerlingen dat daarvan gebruikmaakt. Daaruit wordt duidelijk dat de aanvullende 
bekostiging ongeveer € 21.000,- per jaar per leerling is.  

5.2  Beoogde nieuwe bekostiging De Monnikskap  
De voorgestelde nieuwe bekostiging van De Monnikskap loopt - na een 
overgangsperiode - via de samenwerkingsverbanden en kent op dit moment nog 
diverse onzekerheden. De Monnikskap blijft echter een reguliere onderwijs- 
voorziening en wordt geen vso-voorziening. Het meest aannemelijk is wel dat de 
bekostiging van het nieuwe onderwijsarrangement voor De Monnikskap op een 
vergelijkbare manier als bij het vso wordt opgebouwd. 
 
Concreet gaat de nieuwe bekostiging over het vervangen van de posten Directie, 
OP en OOP, die in tabel 5.1 zijn opgenomen voor in totaal bijna € 1,4 miljoen. Dit 
leidt tot een verwachte vermindering van ongeveer 20% naar ruim € 975.000,-. 
Deze aanname is opgebouwd uit de normen voor de personele 
ondersteuningsbekostiging van (v)so-leerlingen14:  
● het verwachte arrangementbedrag per leerling op (ingeschat TLV) basisniveau 

1 = vso. Voor een aantal van 45 leerlingen (zoals in de huidige situatie) 
betekent dit: 45 x €10.974,61 = € 493.857,-; 

● het verwachte arrangementbedrag per leerling op (ingeschat TLV) basisniveau 
2 = vso. Voor een aantal van 25 leerlingen (zoals in de huidige situatie) 
betekent dit: 25 x € 19.269,46 = € 481.737,- . 
 

Geconstateerd wordt dat bovenstaande inschatting te positief zou kunnen zijn. 
Immers, het volgende wordt verondersteld: 
● een gelijkblijvend leerlingenaantal; 
● de gepresenteerde verdeling tussen niveau-1- en niveau-2-bekostiging, terwijl 

dit (aldus het schoolbestuur) in elk geval niet gedeeld wordt door het 
samenwerkingsverband van de regio (waar de meerderheid van de leerlingen 
vandaan komt).  
 

 
14 Zie Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO (VO-raad).		 	
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Zij komen op basis van een steekproef in geen enkel geval boven niveau 1 
uit. Dit leidt tot een substantiële daling van inkomsten, omdat het 
normbedrag voor niveau 1 bijna de helft lager is dan voor niveau 2;  

● de bereidheid van de samenwerkingsverbanden om mee te werken met de 
arrangementafspraken én om in een overgangsfase stapsgewijs bestaande 
leerlingen ook te gaan bekostigen;  

● een gelijkblijvende basisondersteuningsbijdrage van € 100,- per leerling, 
waarvan bekend is dat die gaat dalen. 

5.3  Conclusie  
De beoogde nieuwe bekostiging van De Monnikskap zal, op basis van 70 
leerlingen, leiden tot een verwachte vermindering van bijna € 400.000,- (20%) 
van de bekostiging. Uitgedrukt in werkgelegenheid gaat dat om bijna 5 fte. Op 
een totale inzet van onderwijspersoneel van ongeveer 12 fte en 
onderwijsondersteunend personeel van ongeveer 6 fte heeft dit een forse impact. 
Een groeiend aantal leerlingen op De Monnikskap (wat niet wordt verwacht) zal 
dus niet positief kunnen bijdragen aan de financiële toekomst van het gehele 
Dominicus College.   
 
Vanuit het perspectief van de continuïteit van het Dominicus College dient de 
beoogde nieuwe aanvullende bekostiging als een groter risico te worden bezien. 
Immers, er zal voor De Monnikskap een groter beroep moeten worden gedaan op 
de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en is het nog onbekend wat deze 
gaan bijdragen.  
 
De Monnikskap is als aparte regionale afdeling van het Dominicus College 
gepositioneerd. In de praktijk is er echter wel sprake van inhoudelijke 
verwevenheid, evenals bij de inzet van personeel. Het is niet reëel om te 
verwachten dat er significante efficiencyverbeteringen ontstaan door de leerlingen 
van De Monnikskap in de klas te combineren met reguliere leerlingen. In de 
praktijk van de afgelopen jaren blijkt dit slechts voor enkele leerlingen voor een 
deel van hun onderwijsprogramma een reële mogelijkheid te zijn.   
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H6 | Formatiebehoefte lesgevende taken 
Relevant is om inzicht te krijgen in de formatiebehoefte die ontstaat op 
basis van het te verwachten aantal leerlingen in 2025 (zoals opgenomen 
in de meerjarenbegroting van de school). Het gaat hierbij met name om 
de formatiebehoefte die nodig is om invulling te geven aan de lesgevende 
taken.  

6.1  Uitgangspunten bepalen formatiebehoefte 
Bij het bepalen van de formatieve behoefte worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
● Vavo en De Monnikskap worden buiten beschouwing gelaten. 
● Nulmeting: 1 augustus 2020 (2020 en 2021 zijn door NPO niet 

representatief). 
● De KBA-prognose wordt aangehouden -> 638 leerlingen in 2025. 
● De verdeling van leerlingen in de bovenbouw blijft gelijk (50% havo, 50% 

vwo). 
● De verhouding in pakketkeuze in de bovenbouw blijft gelijk. 
● Het huidige taakbeleid blijft ongewijzigd: onder meer een maximale 

groepsgrootte van 32 leerlingen, samenvoeging kleine groepen bij minder dan 
15 leerlingen tot maximaal 25 leerlingen, 1 fte wordt ingezet voor 25 lesuren. 

● Het onderwijskundig beleid blijft ongewijzigd: onder meer het handhaven van 
de huidige lessentabellen. 

● Lesgevende taken zijn inclusief mentoraat onderbouw en bovenbouw. 

6.2  Formatiebehoefte lesgevende taken 
In onderstaande tabel staat de formatiebehoefte voor 2020 en 2025 
weergegeven. Voor 2025 wordt er daarbij van uitgegaan dat er in leerjaar 1-3 
ieder jaar vier klassen geformeerd dienen te worden, in leerjaar 4-5 voor zowel 
havo als vwo elk twee stamklassen en in leerjaar 6 tevens twee stamklassen vwo.  
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Tabel 6.1 Formatiebehoefte 2020-2025 

Vak 

2020  
(768 leerlingen) 

2025 
(638 leerlingen) 2020-2025 

Uren Fte Uren Fte Fte Nat. 
Verloop Flex. Boven- 

tallig 
AK 43,85 1,75 37,75 1,51 0,24 0,6 0,25  
BE /EC 51,75 2,07 42,5 1,70 0,37 0,72 0,65  
BI (incl. NLT, UN) 68,75 2,75 46 1,84 0,91 - 0,5 0,41 
BKV (incl. NM, TE, CKV) 59,5 2,38 48,75 1,95 0,43 0,11 0,3 0,02 
DU 52 2,08 41,5 1,66 0,42 0,53 0,4  
EN 93,75 3,75 68,5 2,74 1,01 - 0,7 0,31 
FA 52,75 2,11 41 1,64 0,47 - 0,2 0,27 
FI 17 0,68 16 0,64 0,04 -  0,04 
GS 53,75 2,15 43 1,72 0,43 - 0,6  
GR/LA 40,5 1,62 30,5 1,22 0,40 - 0,3 0,1 
LO 60 2,40 44 1,76 0,64 - 0,3 0,34 
MA 13,5 0,54 9 0,36 0,18 -  0,18 
NA (incl. NLT, UN) 55 2,20 40 1,60 0,60 - 0,3 0,3 
NE 106,5 4,26 73,5 2,94 1,32 0,7 0,2 0,42 
SK (incl. NLT, UN) 47,25 1,89 29,75 1,19 0,70 - 0,9  
WI 114,6 4,58 90,25 3,61 0,97 1,3 0,6  
Totaal  37,22  28,08 9,14    

 
De tabel maakt duidelijk dat bij ongewijzigd beleid de formatiebehoefte aan 
lesgevende taken in 2025 met 9,14 fte afneemt. De afnemende formatiebehoefte 
grotendeels opvangen. Op sectieniveau wordt echter duidelijk dat hier frictie zit. 
Binnen sommige secties is het natuurlijk verloop en/of de flexibele schil groter dan 
het verlies van formatiebehoefte.  
 
De formatiebehoefte aan onderwijsgevend personeel is groter dan de omvang van 
de lesgevende taken doet vermoeden: 
● Behalve uit lesgevende taken bestaat de formatie van onderwijsgevend 

personeel uit een aantal grote niet-lesgevende taken, die niet direct 
gerelateerd zijn aan het aantal leerlingen. Denk hierbij aan het 
examensecretariaat, MR, teamcoördinatie, roostermaker, onderwijs en ICT en 
stagebegeleiding. In 2020 werd hiervoor 3,90 fte ingezet. 

● De brutoformatiebehoefte wordt bepaald door bij de nettobehoefte de diverse 
verloven op te tellen. Denk aan Lbp-verlof (voormalige Bapo), studieverlof, 
ziekteverlof, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. In 2020 bedroeg de 
omvang daarvan 7,85 fte (15,7% van de bruto-OP-formatie). 

6.3  Conclusie 
De daling in de leerlingenaantallen zoals deze door de school wordt meegenomen 
in de meerjarenbegroting leidt, bij ongewijzigd beleid, tot een afname van de 
formatiebehoefte aan lesgevende taken in het reguliere onderwijs van ruim 9 fte. 
Omdat er op sectieniveau sprake is van frictie met het natuurlijk verloop en de 
flexibele schil, zitten hier beperkt mogelijkheden om tot een evenwicht te komen 
en zal er boventalligheid ontstaan. 
 
Indien de boventalligheid in z’n geheel uitplaatsbaar is, zal in de periode 2020-
2025 de afname van de formatiebehoefte van het OP van 9,14 fte op basis van 



 

 

 
|  30  | Financiële analyse Dominicus College  
 

een GPL in 2025 van € 81.587,- zorgen voor een lastendaling van  
€ 745.705,-. Bij een daling van het leerlingenaantal naar 638 leerlingen in 2025 
zal de basisbekostiging in dezelfde periode met € 1.401.895,- afnemen (zie tabel 
4.3). Dat betekent dat er op een andere manier nog € 656.190,- aan 
lastenverlichting zal moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de baten en 
lasten in evenwicht blijven. Uitgedrukt in formatieplaatsen gaat het om 8,04 fte 
(ongeveer 9% van de huidige totale formatie).  
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H7 | Ruimtebehoefte 
Wijzigingen in het aantal leerlingen per vestiging leiden tot een andere 
capaciteitsbehoefte van de onderwijshuisvesting van het Dominicus 
College. Minder leerlingen leidt over het algemeen tot een lagere 
bezettings- en benuttingsgraad van de lokalen en zal in de dagelijkse 
praktijk beperkt tot niet worden ervaren.  

7.1  Bepalen van de ruimtebehoefte 
Om de ruimtebehoefte van een schoolgebouw te bepalen wordt gebruikgemaakt 
van het ruimtebehoeftemodel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Dit model vormt de basis voor de gemeentelijke 
onderwijshuisvestingsverordening. 
De totale ruimtebehoefte van een school wordt uitgedrukt in een 
brutovloeroppervlakte (bvo) en wordt bepaald door twee componenten: 
a. een vaste voet voor een (hoofd)vestiging; 
b. een leerlinggebonden component.  
 
In het ruimtebehoeftemodel van de VNG wordt daarbij onderscheid gemaakt 
tussen onderwijsruimten en specifieke ruimten voor bewegingsonderwijs 
(gymlokalen). In deze analyse zijn de gymlokalen buiten beschouwing gelaten.  

7.2  Analyse van de ruimtebehoefte 
Door de huidige huisvestingscapaciteit te vergelijken met de bvo gebaseerd op het 
ruimtebehoeftemodel van de VNG ontstaat er een eerste inzicht in de bezetting 
van de huidige onderwijscapaciteit. Van belang is hierbij dat men zich realiseert 
dat ook de vierkante meters die niet geschikt zijn voor onderwijs (zoals de gangen 
en de aula) worden meegerekend.  
 
Het schoolgebouw van het Dominicus College beslaat in werkelijkheid in totaal 
ongeveer 8.100 m2 bvo (exclusief gymzalen). De huidige capaciteit van het 
schoolgebouw is in drie delen gerealiseerd voor uiteindelijk 900 reguliere 
leerlingen en 50 Monnikskap-leerlingen. 
 
In onderstaande tabel staat de ruimtebehoefte weergegeven volgens de daarvoor 
geldende normen. Hierbij zijn de leerlingen van De Monnikskap wel meegenomen; 
zij creëren immers een (extra) fysieke ruimtebehoefte. Omdat de vavo-leerlingen 
niet op het Dominicus College zelf onderwijs volgen, zijn deze er niet bij 
betrokken.  
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Tabel 7.1 Ruimtebehoefte Dominicus College (incl. De Monnikskap en excl. vavo) 
Grondslag 2020 DUO 2025 VOION 

2025 
KBA 2025 DC 2025 

Leerjaar 1-2 (30,8%) 263 238 238 218 207 
Leerjaar 3-6 (69,2%) 591 534 534 490 465 
Aantal leerlingen (incl.  
De Monnikskap) 854 772 772 708 672 

      
Vaste voet hoofdvestiging  980 m2 980 m2 980 m2 980 m2 980 m2 
Leerlinggebonden 
component lj 1-2: 6,18 m2 1.625 m2 1.469 m2 1.469 m2 1.347 m2 1.279 m2 

Leerlinggebonden 
component lj 2-6 
havo/vwo: 5,85 m2 

3.457 m2 3.125 m2 3.125 m2 2.866 m2 2.721 m2 

Toeslag De Monnikskap 
(15 m2 p. lln)	 1.050 m2	 1.050 m2	 1.050 m2	 1.050 m2	 1.050 m2	

Totaal ruimtebehoefte  7.113 m2 6.625 m2 6.625 m2 6.244 m2 6.029 m2 

 
Het huisvestingsoverschot zal uitgaande van de KBA-prognose, de VNG-normen 
en ongewijzigd beleid oplopen tot 1.856 m2 in 2025 of uitgaande van de eigen 
prognose van het Dominicus College tot 2.071 m2. Dit betekent dat er in 2025 
voor tussen de 23% en 25% van de in totaal beschikbare huisvesting geen 
financiële exploitatie vergoeding tegenover staat.  

7.3  Raming van de exploitatielasten 
Op basis van het huisvestingsoverschot kan geconcludeerd worden dat het 
Dominicus College al geruime tijd gebruikmaakt van een te groot pand dan 
waarvoor het gebouwd is. Relevant is om een schatting te maken wat hiervan de 
impact is op de vergoeding die samenhangt met de gebouwgebonden kosten. 
Immers, de vergoeding voor de exploitatie hangt voornamelijk af van het aantal 
leerlingen. Het gebouw kan echter niet ‘meekrimpen’ en blijft dus het grootste 
deel van de gebouwgebonden exploitatiekosten behouden.  
 
In de huidige basisbekostiging bestaat de exploitatievergoeding uit de onderdelen 
schoonmaak, onderhoud gebouw en terrein en overige exploitatie (bestaande uit 
zowel gebouw- als organisatiegebonden kosten). Hoewel dus niet de hele 
vergoeding bedoeld is voor de gebouwgebonden kosten, komt het bedrag wel 
aardig in die richting.       
 
In onderstaande tabel staat op basis van de huidige basisbekostiging en de 
aanvullende exploitatievergoeding voor De Monnikskap een doorrekening van de 
exploitatie-inkomsten op basis van het aantal leerlingen waarvoor het gebouwd is 
en het aantal verwachte leerlingen.  
 
Tabel 7.2 Grondslag exploitatie huidige basisbekostiging  

Grondslag exploitatie Vergoeding Verschil 950 leerlingen 
950 leerlingen (incl. 50 MK) € 796.157 € 0 
2020: 854 leerlingen (incl. 70 MK) € 748.157 € -48.000 
DUO: 722 leerlingen (incl. 70 MK) € 687.631 € -108.526 
VOION: 772 leerlingen (incl. 70 MK) € 687.631 € -108.526 
KBA: 708 leerlingen (incl. 70 MK) € 640.391 € -155.766 
DC: 672 leerlingen (incl. 70 MK) € 613.819 € -182.338 
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Uit de tabel valt af te leiden dat het verschil tussen 950 en 854 leerlingen 
ongeveer € 48.000,- minder vergoeding per jaar oplevert. Het verschil tussen 950 
en 708 leerlingen volgens KBA Nijmegen komt neer op een bedrag van bijna  
€ 156.000,-. Uitgaande van de eigen prognose van het Dominicus College kan dit 
bedrag oplopen tot ongeveer € 182.000,- per jaar. Dit komt neer op een 
vermindering van tussen de 20% en 23%. Verondersteld wordt dat deze 
inkomsten ook daadwerkelijke kosten vertegenwoordigen.  

7.4  Conclusie 
Het Dominicus College maakt, gezien de historische ontwikkeling van het aantal 
leerlingen, al geruime tijd gebruik van een te groot pand. Dit zal de komende 
jaren oplopen met tussen de 23% en 25% naar tussen de 1.856 m2 (KBA) en 
2.071 m2 (DC) in 2025. Dit overschot komt met name tot uitdrukking in een 
lagere bezettings- en benuttingsgraad van lokalen.  
 
De financiële gevolgen van een te groot schoolgebouw komen tot uitdrukking in 
gebouwgebonden exploitatielasten, die er nu eenmaal zijn (en nauwelijks 
beïnvloedbaar zijn) en waar geen inkomsten tegenover staan (die afdoende 
gedekt zijn). Dit moet dus op een andere manier worden opgebracht. Een 
schatting komt uit op € 48.000,- in de huidige situatie en loopt op naar tussen de 
€ 156.000,- en € 182.000,- per jaar in 2025.  
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H8 | Conclusies en beschouwing 
Het doel van dit onderzoek is om het toekomstperspectief van het 
Dominicus College zo veel mogelijk te objectiveren. Hierbij staat de 
volgende kernvraag centraal: wat is het financieel perspectief bij 
ongewijzigd beleid van het zelfstandig voortbestaan van het Dominicus 
College? 
 
Van belang is dat de uitkomsten van dit onderzoek geplaatst worden in 
regionaal perspectief, waarin door de demografische afname van het 
aantal leerlingen verschraling van het onderwijsaanbod dreigt. De 
complexe bestuurlijke opgave is daarbij om het onderwijsaanbod aan te 
passen aan de vraagontwikkeling, waarmee niet alleen de 
toegankelijkheid, diversiteit en kwaliteit van het onderwijs, maar ook de 
perspectieven van het personeel op de lange termijn gewaarborgd zijn.  

8.1  Conclusies 
Door middel van dit onderzoek zijn de financiële situatie en het financiële 
toekomstperspectief van het Dominicus College in beeld gebracht. Terugkijkend 
op de afgelopen jaren wordt duidelijk dat de school het aantal leerlingen in de 
periode 2015-2020 met 23% heeft zien afnemen. Ten opzichte van andere 
havo/vwo-aanbieders in de regio is het marktaandeel kleiner geworden.  
 
Kijkend naar de analyse van de verschillende prognosemodellen wordt 
geconcludeerd:  
1. De verschillende prognosemodellen zijn methodisch gezien sterk 

vergelijkbaar, maar hanteren elk andere aannames en resulteren daarmee in 
andere toekomstverwachtingen. DUO en VOION verwachten een afname van  
84 (-11%) en KBA verwacht een afname van 148 (-19%) leerlingen in 2025. 
In de eigen prognose van het Dominicus College wordt een nog sterkere 
daling van het leerlingenaantal verwacht: 602 (-23%) in 2025. Alle drie de 
prognosemodellen verwachten dat er na 2025 min of meer een stabilisatie 
van het aantal leerlingen zal optreden. 

2. Gelet op de historische betrouwbaarheid van de meest positieve (DUO) en 
negatieve (KBA Nijmegen) leerlingenprognoses wordt duidelijk dat de 
foutmarge van de KBA-prognose structureel (fors) kleiner is dan die van de 
DUO-prognose. Hiermee wordt geconcludeerd dat KBA als extern 
prognosemodel het meest realistisch is. 

3. Rekenkundig gaat zowel KBA Nijmegen als de schooleigen prognose meerjarig 
uit van een instroom van 115 leerlingen per jaar. De relevante vraag om 
hierbij te stellen is: zijn er voldoende aanwijzingen en is er voldoende 
onderbouwing om aan te nemen dat een instroom van 115 leerlingen per jaar 
reëel is?  
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Kijkend naar de opbouw van de huidige bekostiging wordt geconcludeerd:  
4. Er is sprake van een beperkt herverdelingseffect van de basisbekostiging 

(0,55%). 
5. Meerjarig is er sprake van het aanspreken van het eigen vermogen (naast de 

geplande investering). 
 

Kijkend naar het meerjarenperspectief wordt geconcludeerd:  
6. De inkomsten zullen, ongeacht welk prognosemodel, tussen 2020 en 2025 

afnemen. Uitgaande van de KBA-prognose (die tot op heden het meest 
betrouwbaar bleek) zal het gaan om een structurele afname van ruim € 1,4 
miljoen per jaar in 2025. Uitgaande van de eigen schoolprognose kan dit 
bedrag oplopen tot ruim € 1,6 miljoen per jaar in 2025. De DUO en VOION- 
prognoses zouden in deze prognosemodellen leiden tot een afname van ruim  
925.000,- in 2025. 

 
Kijkend naar de bekostiging van De Monnikskap wordt geconcludeerd:  
7. De beoogde nieuwe bekostiging van De Monnikskap zal, op basis van 70 

leerlingen, leiden tot een verwachte vermindering van bijna € 400.000,- 
(20%) van de bekostiging. Een groeiend aantal leerlingen op De Monnikskap 
(wat niet wordt verwacht) zal hierdoor naar verwachting niet positief 
bijdragen aan de financiële toekomst van het gehele Dominicus College.   

8. Het is niet reëel om te verwachten dat er significante efficiencyverbeteringen 
ontstaan door de leerlingen van De Monnikskap in de klas te combineren met 
reguliere leerlingen; dit blijkt in de praktijk slechts voor enkele leerlingen een 
reële mogelijkheid te zijn.  

 
Kijkend naar de ontwikkeling van de formatiebehoefte wordt 
geconcludeerd: 
9. Bij ongewijzigd beleid neemt de formatiebehoefte aan lesgevende taken bij 

het reguliere onderwijs met 638 leerlingen in 2025 af met 9,14 fte (ongeveer 
10% van de totale formatie). Indien dit geheel uitplaatsbaar is, zal dit zorgen 
voor een lastendaling van € 745.705,-. Dat betekent dat er op een andere 
manier nog een bedrag van € 656.190,- aan lastenverlichting nodig zal zijn 
om ervoor te zorgen dat de baten en lasten in evenwicht blijven. 

10. Op sectieniveau is er sprake van frictie met het natuurlijk verloop en/of de 
flexibele schil, omdat deze soms groter zijn dan de vermindering van 
formatiebehoefte. Daardoor is het beperkt mogelijk om deze als interventie in 
te zetten om tot een evenwicht te komen.  

 
Kijkend naar de ontwikkeling van ruimtebehoefte wordt geconcludeerd:  
11. Het Dominicus College maakt al geruime tijd gebruik van een te groot pand. 

Het huidige huisvestingsoverschot bedraagt momenteel ongeveer 987 m2 en 
zal met tussen de 23% en 25% oplopen naar tussen de 1.856 m2 (KBA) en 
2.071 m2 (DC) in 2025.  
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12. De financiële gevolgen van een te groot schoolgebouw worden geraamd op  
€ 48.000,- in de huidige situatie. Dit loopt op naar een bedrag van tussen de 
€ 156.00,- en € 182.000,- per jaar in 2025. Deze kosten zijn nauwelijks 
beïnvloedbaar (gezien de levensduur van de verschillende delen van het 
gebouw), maar gaan wel ten koste van personele inzet in het primaire proces.  

8.2  Kernconclusie  
Bij ongewijzigd beleid en het bestuurlijk kader dat scholen ‘hun eigen broek 
moeten kunnen ophouden’ is er geen toekomstbestendig financieel perspectief 
voor het Dominicus College om zelfstandig voort te bestaan. Dit beeld wordt 
versterkt door een meerjarige afname van het eigen vermogen (dat groter is dan 
de geplande investering) in de periode 2016-2020.  

 
Uitgaande van het aantal leerlingen zoals dit door KBA Nijmegen is 
geprognotiseerd voor 2025 leidt dit tot de volgende financiële gevolgen op een 
begroting van momenteel bijna € 8,6 miljoen per jaar: 
● Er is een structurele afname in de basisbekostiging zijn van ruim € 1,4 

miljoen per jaar. 
● Er is een tekort in de exploitatielasten van minimaal € 156.000,- per jaar. 
● Er dient, naast de volledige uitplaatsbaarheid van de boventalligheid, een 

afname aan formatie van ongeveer 8 fte (9% van het totaal) gerealiseerd te 
worden om ten minste een lastendaling in het directe onderwijsproces te 
realiseren van ongeveer € 656.190,-.  

 
Er zal dus, uitgaande van 638 leerlingen in 2025, een bedrag van ongeveer € 1,4 
miljoen per jaar moeten worden overbrugd om het bestaansrecht van het 
Dominicus College te garanderen. Dit bedrag is naar verwachting voor de jaren tot 
2030 redelijk hetzelfde, omdat er sprake is van min of meer een stabilisatie van 
het aantal leerlingen in ieder prognosemodel. Wanneer wordt uitgegaan van het 
optimistischer scenario van DUO/VOION, gaat het om een bedrag van ruim          
€ 925.000,- dat zal moeten worden overbrugd. Wordt dit financiële effect tastbaar 
gemaakt en uitgedrukt in formatieplaatsen, dan gaat het om respectievelijk bijna 
17 fte (KBA Nijmegen), 19 fte (eigen school) en ruim 11 fte (DUO/VOION).  
Met dergelijke financiële gevolgen op de schaalgrootte van het Dominicus College 
is ongewijzigd beleid niet aan de orde. Kijkend naar de formatiebehoefte voor de 
lesgevende taken wordt duidelijk dat formatief meekrimpen binnen de huidige 
onderwijskundige inrichting tot onvoldoende financieel effect zal leiden om tot het 
gewenste financiële evenwicht te komen.   

8.3  Beschouwing 
Bestuurlijk uitgangspunt is dat iedere school zelf resultaatverantwoordelijk is en 
dus ‘de eigen broek moet kunnen ophouden’. Solidariteit binnen het bestuur door 
herallocatie van middelen met andere scholen om het verschil te overbruggen is 
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daarmee geen optie. De niet-gedekte kosten zullen dus op een andere manier 
opgebracht moeten worden.  
In het algemeen kan gesteld worden dat er een aantal beleidsopties is om tot een 
structureel passend financieel evenwicht te komen: 
 
1. Beperken van het schoolprofiel/onderwijsaanbod  
Dit betekent het beperken van keuzemogelijkheden om zo tot gemiddeld grotere 
groepen te komen. Van belang is om te beseffen dat vaak juist de 
keuzemogelijkheden de school een onderscheidend karakter geven. Inperking van 
het onderwijsaanbod kan ertoe leiden dat het schoolprofiel voor een smallere 
doelgroep een aantrekkelijke keuze wordt.  

 
2. Aanpassen van lessentabel/clusteren van groepen  
Het onderwijsaanbod wordt inhoudelijk meer geclusterd door het (verder 
versterken) van bijvoorbeeld keuzewerktijd, waarbij leerlingen individueel aan de 
slag gaan. Hierdoor wordt het mogelijk om een deel van de onderwijstijd groeps- 
overstijgend in te roosteren. Dit is echter niet onbeperkt mogelijk en/of wenselijk; 
het vraagt om een sterk en goed uitgevoerd didactisch concept. Deze optie heeft 
een direct effect op hoe leerlingen het onderwijs ervaren en dus waarderen.  

 
3. Verminderen van management en ondersteunend personeel 
Tot op zekere hoogte is de behoefte aan management en ondersteunend 
personeel verbonden met het aantal leerlingen en kan dit beter in balans worden 
gebracht. Van belang daarbij is om te beseffen dat een deel van de taken 
verbonden is met de school en daarmee niet direct samenhangt met het aantal 
leerlingen.  

 
4. Schaalvergroting 
Om het huidige profiel in stand te houden en/of verder te versterken wordt door 
fusie met een andere school een schaal bereikt met een voldoende aantal 
leerlingen om financieel gezond en beleidsrijk te kunnen begroten.  

 
Van belang is om bij bovenstaande opties te beseffen dat deze dienen te 
resulteren in voldoende structureel financiële impact. Dit zal in de regel moeten 
gebeuren door het verder beperken van de inzet van personeel. Een andere optie 
is er niet (materieel is nauwelijks beïnvloedbaar). Tevens is de inzet van tijdelijke 
middelen (zoals NPO) geen optie om structurele lasten te dragen. In termen van 
kostenefficiency kan De Monnikskap het reguliere deel van het Dominicus College 
niet versterken, omdat deze de ratio’s van de klassengrootte niet echt kan 
versterken. Dit roept de vraag op in welke mate dit zal leiden tot vermindering 
van de kwetsbaarheid en van de benodigde expertise en bevoegdheden en 
daarmee de kwaliteit. Kijkend naar andere reguliere en volgroeide scholen in 
Nederland met alleen een havo/vwo-aanbod wordt duidelijk dat, op één school na, 
alle scholen (substantieel) meer leerlingen hebben. Dit geeft een indicatie van een 
gewenst volume dat gebruikelijk is voor een school als het Dominicus College.  
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Tot slot wordt benadrukt dat het meest pessimistische scenario in deze analyse 
uitgaat van een instroom van 115 leerlingen vanaf schooljaar 2022-2023. Van 
belang is om te duiden of deze instroom reëel is gezien de gerealiseerde instroom 
2021/2022. Hiervoor is het immers noodzakelijk dat het Dominicus College zijn 
marktaandeel in een krimpende regio vergroot.   
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BIJLAGE 1 | Onderliggende data-analyse 
Tabel B1 Ontwikkeling marktaandeel bovenbouw havo/vwo 2016-2020 
School 2016 2017 2018 2019 2020 
Canisius College (01VN00) 9,8% 9,6% 9,5% 9,7% 10,1% 
Citadel College Dijkstraat (30AU00) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Citadel College Griftdijk (30AU01) 5,2% 6,0% 5,8% 5,3% 5,3% 
Dominicus College (14NQ00) 8,1% 8,2% 7,9% 7,3% 7,5% 
Kandinsky College (02ST00) 9,9% 10,6% 10,5% 10,5% 9,2% 
Karel de Grote College (00CB00) 4,3% 3,1% 2,6% 4,3% 4,8% 
Maaswaal College (00OB00) 10,5% 11,0% 10,7% 10,8% 10,0% 
Mondial College Leuvensbroek (21SK00) 6,0% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 
Montessori College (00RZ06) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Montessori College (00RZ00) 6,2% 6,4% 6,6% 7,4% 8,8% 
Notre Dame Des Anges Havo (02QQ00) 3,9% 3,9% 4,0% 4,3% 4,1% 
NSG Groenewoud (02VE00) 10,4% 9,4% 9,4% 8,8% 9,1% 
Pax Christi College (17IR00) 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Pax Christi College (17IR02) 0,0% 7,6% 8,2% 8,0% 7,7% 
Stedelijk Gymnasium Nijmegen (20CI00) 10,4% 10,7% 11,4% 10,7% 10,2% 
SSGN (20EO00) 7,5% 7,5% 7,6% 7,3% 7,8% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel B2 (Verwachte) ontwikkeling van het aantal leerlingen 
Dominicus College (14NQ00) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Telling totaal 1.085 1.043 1.021 972 907 857      
DUO incl vavo + MK      857 852 840 825 817 822 
VOION excl vavo incl. MK      857 823 825 777 765 772 
KBA (concept) excl vavo incl. MK      854 807 773 741 713 708 
Monnikskap (MK) 51 63 63 57 66 68 70 70 70 70 70 
Vavo 5 16 20 10 9 3 12 12 12 12 12 

            
Doorgevoerde correctie: excl. MK & vavo   
Dominicus College (14NQ00) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Telling excl. MK & vavo 1.029 964 938 905 832 786      
DUO excl. MK & vavo      786 770 758 743 735 740 
VOION excl. MK & vavo      786 753 755 707 695 702 
KBA (concept) excl. MK & vavo      786 737 703 671 643 638 
Dominicus College       786 717 670 627 602 602 

 
Tabel B3 Terugblik DUO-prognoses 2014-2020 (excl. De Monnikskap en vavo) 
DUO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 1.034 964 938 905 832 786       
2019 1.034 964 938 905 832 811      -3,1% 
2018 1.034 964 938 905 845 813     -1,5% -3,3% 
2017 1.034 964 938 943 905 884    -4,0% -8,1% -11,1% 
2016 1.034 964 943 932 890 857   -0,5% -2,9% -6,5% -8,3% 
2015 1.034 1.001 983 980 943 923  -3,7% -4,6% -7,7% -11,8% -14,8% 
2014 1.029 986 947 934 897 866 +0,5% -2,2% -1,0% -3,1% -7,2% -9,2% 

 
Tabel B4 Terugblik KBA Nijmegen-prognoses 2014-2020 (excl. De Monnikskap en vavo) 
KBA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 1.034 964 938 905 832 786       
2019 1.034 964 938 905 832 760      +3,4% 
2018 1.034 964 938 905 811 763     +2,6% +3,0% 
2017 1.034 964 938 895 840 808    +1,1% -1,0% -2,7% 
2016 1.034 964 918 899 846 811   +2,2% +0,7% -1,7% -3,1% 
2015 1.034 948 909 889 831 795  +1,7% +3,1% +1,9% +0,2% -1,2% 
2014 1.007 963 937 928 891 864 +2,7% +0,1% +0,1% -2,5% -6,6% -9,0% 
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Tabel B5 Overzicht landelijk beeld aantal leerlingen (excl. vavo) havo/vwo-locaties 
Havo/vwo lyceum Brugjaar 1-2 HAVO/VWO lj 3 HAVO lj 4-5 VWO lj 4-6 Totaal 
Keizer Karel College 585 275 230 630 1.720 
Emmauscollege 614 303 291 495 1.703 
Sint Odulphuslyceum 524 260 322 527 1.633 
RK Alfrink College SGM 556 279 258 525 1.618 
Alkwin Kollege 581 285 305 435 1.606 
SGM St Bonifatius Coll 514 264 197 518 1.493 
College De Heemlanden 487 227 304 409 1.427 
CCNV 518 238 273 397 1.426 
Lyceum Sancta Maria 555 231 278 361 1.425 
OLV - Breda 420 256 344 379 1.399 
RK SGM St Michaelcollege 481 223 284 360 1.348 
Theresialyceum 378 255 317 369 1.319 
Augustinianum SGM 412 309 196 360 1.277 
Lorentz Casimir Lyceum 477 220 230 346 1.273 
St Vituscollege 400 216 273 359 1.248 
Mgr Frencken College 443 202 375 216 1.236 
SGM Spieringshoek 362 207 431 232 1.232 
De Amersfoortse Berg 446 228 237 319 1.230 
Jacob-Roelandslyceum 427 204 263 327 1.221 
Sint-Janscollege 376 239 323 279 1.217 
St. Nicolaaslyceum 451 211 205 329 1.196 
Reg Sgm Broklede 312 243 263 347 1.165 
Het Nieuwe Lyceum 402 205 199 345 1.151 
Maerlant Lyceum 403 166 131 410 1.110 
SGM Montessori Lyc Rdam 393 203 137 372 1.105 
Fons Vitae Lyceum 372 198 202 324 1.096 
Van Maerlantlyceum 318 155 179 426 1.078 
Het Baarnsch Lyceum 352 185 169 354 1.060 
Laurens Lyceum 353 229 251 210 1.043 
Dalton Den Haag 351 160 186 314 1.011 
Het Hervormd Lyc Zuid 344 147 204 262 957 
UniC 357 177 208 183 925 
Jordan MLU 297 181 108 319 905 
W De Zwijgercoll  254 120 180 332 886 
Lyceum Zandvliet 324 146 166 249 885 
Het Lyceum Rotterdam 365 173 168 176 882 
SGM Kennemer Lyceum 341 128 140 242 851 
VCL 335 124 111 280 850 
Dominicus College 263 158 171 262 786 
Lyceum Schravenlant 249 130 236 74 689 
SvPO Hurdegarijp15 137 78 69 94 378 
SvPO Geldermalsen16 159 80 74 51 364 
SvPO Kapelle16 156 50 74 82 362 
TKC-Amsterdam16 153 75 27 38 293 
TKC Utrecht16 107 56 17 22 202 
SVPO Ida Gerhardt Academie16 154    154 
Het Rijnlands Lyceum16 42 23 38 31 134 
SvPO Mezquita College16 115    115 

 
  

 
15 Particulier gesticht als bekostigde scholen vanuit perspectief op kleinschaligheid en veelal nog in opbouw. 
16 Onderdeel van een scholengemeenschap met meerdere vestigingen.	



 

 

 
|  41  | Financiële analyse Dominicus College  
 

BIJLAGE 2 | Opbouw van de basisbekostiging 
In onderstaande tabel staat een overzicht opgenomen van de verschillende soorten 
bekostiging weergegeven waarmee het voortgezet onderwijs wordt gefinancierd. 
 
Tabel B1 Overzicht (relevante) bekostiging voortgezet onderwijs 

Bekostigings- 
grondslag ► Basisbekostging Doelbekostiging 
Leerlingaantal ▼ Huidig (tot 2022) Nieuw (v.a. 2022) 
Afhankelijk • Personele lumpsum 

• Materiele lumpsum 
• Lesmateriaal 

• Totale lumpsum •  Prestatiebox 
•  Resultaatafhankelijke bekostiging vsv 
•  Basisondersteuning 
samenwerkingsverband 
•  Zorgmiddelen en de   
ondersteuningspakketten 
samenwerkingsverband 
•  Leerplusarrangementen 
•  Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 
inzake corona9 
•  Middelen Nationaal Programma 
Onderwijs17 

Onafhankelijk • Vaste voet 
hoofdvestiging in 
personele lumpsum 

• Vaste voet 
(hoofd)vestiging in 
personele lumpsum 

•  Lerarenontwikkelfonds18 
•  Subsidie voor Studieverlof19 
•  Regionale aanpak personeelstekort20 
•  Subsidie Zijinstromers10 

 
Veruit de meeste inkomsten zijn afkomstig uit de basisbekostiging. Daarnaast zijn er 
nog verschillende doelfinancieringen. Het gaat hierbij onder andere om het verbeteren 
van het techniekonderwijs in het vmbo, omgaan met leerlingendaling, pilots rondom de 
nieuwe leerweg en doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, maar het gaat ook om de recente 
NPO-middelen die bedoeld zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren in relatie tot de 
coronamaatregelen. Kenmerkend aan deze specifieke financiering is dat deze een 
tijdelijk en specifiek karakter heeft en daardoor niet bijdraagt aan een structureel 
gezonde bedrijfsvoering. Om die reden worden deze middelen in deze analyse buiten 
beschouwing gelaten. Hiermee wordt tevens het verschil verklaard tussen de financiële 
positie en bijbehorende baten zoals deze bijvoorbeeld in het jaarverslag zijn 
opgenomen. Vanzelfsprekend gaat het daarbij om alle inkomsten.  
 
De huisvestingsmiddelen zijn in de gemeente Nijmegen doorgedecentraliseerd naar de 
schoolbesturen. Omdat de inzet van deze middelen gepaard gaat met langetermijn- 
investeringen, waar slechts beperkt op kan worden gestuurd, en het gebouw van het 
Dominicus College niet in de nabije toekomst aan vervanging toe is, wordt dit aspect 
niet meegenomen in de analyse - met uitzondering van de leegstand. 
  

 
17 Periode 2021-2023. 
18 Eenmalig in 2020. 
19 Eenmalig per aanvraag medewerker. 
20 Periode 2020-2022. 
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Huidige basisbekostiging  
 
Bekostigingsgrondslag personeel21 
Het Dominicus College is een havo/vwo-school en valt daarmee onder schoolsoortgroep 
2. Op basis van de schoolsoortgroep wordt aan een school een vast aantal formatie- 
plaatsen (onderwijsgevend personeel: OP) en een leerlingafhankelijk aantal formatie- 
plaatsen (definitieve telling 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar) toegekend.  
 
Aan iedere toegewezen fte wordt op basis van de schoolsoortgroep een gemiddelde 
personeelslast (GPL) gekoppeld voor de functies directie, onderwijsgevend en 
onderwijsondersteunend personeel. Deze bedragen worden per kalenderjaar 
vastgesteld. Voor het Dominicus College ziet de totale financiële doorrekening van de 
personele grondslag van de inkomsten22 er op basis van de huidige bekostiging dan als 
volgt uit: 
 
Tabel B2 Personele bekostigingsgrondslag 
Bekostigingsgrondslag personele component 2020 2021 
Leerlingen   
Totaal aantal leerlingen per 1 oktober t-1 907 857 
   Waarvan: aantal reguliere vavo-leerlingen (deelbekostiging 0,5) 7 2 
   Waarvan: aantal Monnikskap-leerlingen 67 70 
    
Variabele gegevens   
Vaste voet OP in fte 4,47 4,47 
Leerlingratio directie 169,12 169,12 
Leerlingratio OP 20,00 20,00 
Leerlingratio OOP 104,38 104,38 
    
Gemiddelde personeelslast   
GPL OP  € 98.480,81 € 98.671,66 
GPL Directie  € 111.703,97 € 111.920,45 
GPL OOP € 51.613,59 € 51.713,62 
    
Lumpsumvergoeding Personeel   
Onderwijzend personeel (OP) € 4.889.080  € 4.664.209  
Directie € 596.723  € 566.430  
Onderwijsondersteunend personeel (OOP) € 446.767  € 424.103  
   
Totaal BRUTO lumpsumvergoeding € 5.932.570 € 5.654.743 

 
Bekostigingsgrondslag exploitatie23 
Onder exploitatiekosten wordt verstaan: de toebedeelde middelen voor schoonmaken, 
onderhoud van het gebouw en terrein en overige exploitatiekosten. De berekening voor 
de exploitatiekosten bestaat uit een aantal onderdelen: 
● een vast bedrag per school; 
● een vast bedrag in verband met de normatieve ruimtebehoefte; 
● een bedrag per leerling op basis van schoolsoort en leerjaar voor schoonmaak, 

onderhoud en overig. De bedragen voor een havo- en een vwo-leerling zijn gelijk.  

 
21 Formatiebesluit WVO, Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast VO en Regeling 
Prestatiebox VO.  
22 Zie ook: Overzicht financiële beschikking. 
23 Regeling bekostiging exploitatiekosten VO.	
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Voor het Dominicus College staat de financiële doorrekening van de exploitatiegrondslag 
van de inkomsten op basis van de huidige bekostiging voor schooljaar 2020 en 2021 in 
onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel B3 Exploitatie bekostigingsgrondslag 
Bekostigingsgrondslag materiële component 2020 2021 
Totaal aantal leerlingen per 1 oktober t-1 907 857 
   Waarvan : aantal reguliere vavo-leerlingen met deelbekostiging 7 2 
   Waarvan : leerjaar 1-2 299 233 
   Waarvan : leerjaar 3-6 (excl. vavo) 601 622 
   
Vaste gegevens   
Basisbedrag per school  € 19.755,83 € 19.755,83 
Vast bedrag normatieve ruimtebehoefte 2020 € 18.035,51 € 18.035,51 
   
Variabele gegevens   
Leerjaar 1-2   
Schoonmaak € 208,65 € 208,65 
Onderhoud € 157,69 € 157,69 
Overig € 471,85 € 471,85 
   
Leerjaar 3-6   
Schoonmaak € 172,45 € 172,45 
Onderhoud € 127,49 € 127,49 
Overig € 393,65 € 393,65 
   
Totaal € 707.685,31 € 669.535 

 
Bekostigingsgrondslag lesmateriaal9  
Verschillende studieboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen op het vo. 
Middelbare scholen zorgen ervoor en ontvangen daarvoor een vergoeding per leerling.  
Voor het Dominicus College ziet de vergoeding voor lesmateriaal op basis van de 
huidige bekostiging voor schooljaar 2020 en 2021 er als volgt uit. 
 
Tabel B4 Vergoeding lesmateriaal 

Grondslag 2020 2021 
Aantal leerlingen  907 857 
   
Vergoeding lesmateriaal per leerling 2020 (€ 321,88) € 291.945,16 € 275.851,16 
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