Onderwerp: Vragen n.a.v. van de financiële analyse

Nijmegen, 12 oktober 2021

Beste MT/bestuur,

Naar aanleiding van het afronden van het onderzoek naar de financiële analyse van het
Dominicus College hebben wij als Medezeggenschapsraad (hierna: MR) van het DC het
BMC- rapport 2021 bestudeerd en in ons overleg besproken.
Als MR betreuren wij het dat wij pas, nadat de vervolgstappen door het MT/bestuur zijn
genomen, in de gelegenheid worden gesteld dit rapport gezamenlijk te bespreken.
Aan de hand van dat rapport, maar ook van de feitelijke situatie van het Dominicus College,
heeft de MR van het Dominicus College nog vragen en een tweetal adviezen.

VRAGEN/VERZOEKEN
In augustus 2019 is royaal geïnvesteerd in de onderwijsvernieuwing, juist om duurzaam
als zelfstandige school te kunnen blijven voortbestaan met afnemende leerlingen.
1) Hoe wordt dit verantwoord jegens de intentie om te fuseren nu de resultaten van
die onderwijsvernieuwing in een vroeg stadium verkeert en de resultaten nog
moeten blijken?
2) Waarom is recentelijk (immers kort na invoering van de onderwijsvernieuwing zijn
fusiegesprekken aangegaan) gekozen voor de onderwijsvernieuwing hetgeen veel
kosten met zich heeft meegebracht?
3) Waarop zijn de afspraken gebaseerd rond de invulling van de werving van nieuwe
leerlingen alsmede de instroomafspraken?
4) Waarom is deze verdeling gemaakt?
5) Welk jaarlijkse invloed heeft dit op de instroom en dus de leerlingenprognose van
KBA?
In het rapport wordt gerefereerd aan èn gebruik gemaakt van het KBA-rapport versie 15
april 2021 (concept)prognose 2021-2045. Dit rapport is niet in bezit van de MR, ondanks
verzoeken om de KBA-rapportage die gebruikt wordt door het MT/bestuur. De MR heeft
een concept-rapport van de KBA gedateerd op 17 mei 2021. Uit dat rapport blijken niet de
cijfers die gebruikt worden in het BMC rapport van september 2021. Vanwege foutieve
cijfers in het KBA conceptrapport van 17 mei 2021 heeft het MT reeds in mei 2021
toegezegd het KBA opdracht te geven een wijziging te brengen in de foutieve cijfers. Een
herstelde concept danwel een definitief KBA-rapport is tot heden niet ontvangen.
6) De MR verzoekt u om het gebruikte KBA-rapport in deze analyse.
7) De MR verzoekt u om nadere onderbouwing van de getallen die zijn toegekend aan
het Dominicus College.
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8) Welke aanwijzingen en onderbouwing is gebruikt dat een instroom van 115
leerlingen per jaar reëel is?
9) De MR verzoekt om de definitieve KBA-rapportage van 2021.
Dat landelijk sprake is van een leerlingendaling is een feit. Gemiddeld krimpt het
voortgezet onderwijs de komende 10 jaar met 12%, van 1.000.000 naar 870.000
leerlingen. In sommige regio’s loopt de krimp zelfs op tot meer dan 35%.
In onze regio wordt een krimp van 9% (lager dan het landelijke gemiddelde) verwacht.
Vanaf 2025 is volgens het ministerie van OCW een lichte stijging te zien en vanaf 2030
een hoge stijging.
10) Besluiten tot fuseren van scholen zijn besluiten met lange-termijn gevolgen.
Waarom is in dit rapport gekozen voor een korte termijn tot 2025?
11) Hoe wordt de langere termijn ontwikkeling (tot 2040) in overweging genomen bij
deze besluitvorming?
12) Het jaar 2015 was historisch een van de jaren met hoogste leerlingenaantallen.
Waarom wordt niet een historisch gemiddelde over een aantal jaren gebruikt om
een realistischer beeld te schetsen?
13) Hoe wordt de prognose (afname 23%) van het Dominicus College berekend?
14) Welke maatregelen zijn genomen om de effecten van de leerlingendaling op te
vangen?
15) De overheid heeft voor o.a. krimpregio’s de krimpsubsidie in het leven geroepen.
De MR heeft het MT eerder gewezen op deze subsidie. Waarom wordt geen gebruik
gemaakt
van
de
krimpsubsidie
voor
het
Dominicus
College?
16) Hoe is de prognose voor het aantal leerlingen bij de Monnikskap tot stand
gekomen?
In het voedingsgebied van het Dominicus College is/wordt op dit moment en in de nabije
toekomst veel gebouwd, namelijk Nijmegen Noord en omgeving, Kanaalzone en
Dukenburg/Neerbosch-Oost). Kanaalzone incl. Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-Oost,
Hatert, Winkelsteeg (rondom Goffert).
Ook in Lent, Beuningen, Druten, Beneden-Leeuwen en Wijchen is volop nieuwbouw
(gezinswoningen) gerealiseerd. In Lent zijn nieuwe basisscholen in gebruik genomen.
17) Is rekening gehouden met de nieuwbouw en derhalve in de groei van het aantal
(gezins)woningen in de hiervoor genoemde locaties (voedingsgebied) tijdens het
opstellen van de prognoses, door zowel KBA als het BMC-rapport?
a) Zo ja, hoe is dat in dit rapport verwerkt en waar blijkt dat uit?
b) Zo nee, waarom zijn deze demografische gegevens niet meegenomen in de
prognoses en in het onderzoek?
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Op p. 22 van het BMC-rapport 2021 is een tabel opgenomen met een vermogensafbouw
van de school. Een toelichting op dit tabel ontbreekt.
18) Welk deel is toe te schuiven aan het verdelen van vermogen binnen de alliantie?
19) Welk deel is gebruikt voor de school zelf?
20) Welke plannen heeft het bestuur van het MT ontvangen m.b.t. het herstel/niet
verder aantasten van het eigen vermogen na 2020?
21) In het rapport is een afbouw te zien aan het eigen vermogen, kan de afbouw van
het eigen vermogen nader worden verklaard?
22) Indien het Dominicus College tijdelijk een te overbruggen tekort zou hebben, wordt
het Dominicus College dan ondersteund totdat zij weer (financieel) zelfredzaam is?
Het BMC-rapport 2021 beschrijft dat het gebouw van het Dominicus College te groot is
waardoor leegstaande lokalen zijn.
23) Wat doet het MT/bestuur eraan deze lege ruimten financieel (opbrengsten) goed
te benutten?
24) Hoe gaat het MT/bestuur werken aan beperking van schade door fusieperikelen
voor de komende wervingsperiode?
Advies MR:
Het Dominicus College bestaat al ruim 165 jaar en kenmerkt zich als een
kleinschalige school voor havo, atheneum en gymnasium. Er wordt eigentijds onderwijs
geboden in een ambitieus leerklimaat met een duidelijk structuur. De school kent een
stevige bètaprofilering en biedt versterkt talenonderwijs (Engels, Duits, Frans). Een groot
aantal leerlingen is afkomstig uit het land van Maas en Waal. Die leerlingen maken een
bewuste keus voor deze school en vanwege de specifieke status van het Dominicus College.
Bij verdwijning van het Dominicus College zal deze keuze dan niet meer mogelijk zijn.
Zo’n vijftig jaar is ook de onderwijsvoorziening in het leven geroepen voor kinderen met
een lichamelijk beperking of chronische ziekte. Aan deze leerlingen wordt een opleiding
geboden tot een regulier havo of vwo examen. Een unicum ontstond hiermee in Nederland.
Tot op heden is dit, als enige school in Nederland, zo gebleven.
De vraagstelling in het BMC-onderzoek is: “Wat is het financieel perspectief bij
ongewijzigd beleid van het zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College?”
Echter, wat is het financieel perspectief bij wijziging van het beleid van het zelfstandig
voortbestaan van het Dominicus College?
Hiervoor geeft de MR de navolgende adviezen:
Advies 1:
Beleidswijziging dient met onmiddellijke ingang in te laten gaan, met noodzaak: opstarten
van saneringsproces.
Daarvoor bezit het Dominicus College over alle middelen. Het BMC-rapport 2021 laat ook
ruimte voor andere opties. Gezien het feit dat alternatieven van het zelfstandig bestaan
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van het Dominicus College aanwezig zijn, is er geen ander zwaarwegende omstandigheid
die een fusie rechtvaardigen.
De afgelopen maanden hebben bewezen dat het communiceren van de intentie tot fusie
grote schade heeft berokkend aan het Dominicus College:
-

Afmelding van nieuwe en bestaande leerlingen van 15-20% van totale nieuwe
aanmeldingen
Grote onrust onder personeel en leerlingen (getuige de reacties en brieven van
ouders en leerlingen)
Imagoschade van het Dominicus College

Bij verder vasthouden aan het fusiebesluit, riskeert het MT/bestuur een self-fulfilling
prophecy rondom leerlingenaantallen.
Advies 2:
Als MR geven wij het advies aan het bestuur om het Dominicus College in een periode van
drie jaar op eigen kracht een eigen toekomststrategie te laten creëren. Om dat mogelijk
te maken is het ons inziens van belang dat de intentieverklaring wordt ingetrokken en uit
te spreken dat het Dominicus College financieel gezond is.
Donderdag 14 oktober a.s. staat een bespreking gepland met de bestuurders en de MR.
Deze vragen zullen voor zover daar tijd voor is aan de orde komen. Echter verzoeken wij
u op bovenstaande, schriftelijk, te reageren vóór 22 oktober a.s. (voor de herfstvakantie).

Met vriendelijke groet,

Leden van de medezeggenschapsraad Dominicus College
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