
 

PERSBERICHT – Nijmegen, 19.11.2021 

Nieuw onderzoek toont bestaansrecht Dominicus College aan 

Nieuw onderzoek naar de toekomst van het Nijmeegse Dominicus College laat zien dat de school nog 

steeds bestaansrecht heeft. Adviesbureau de Galan Groep, dat het onderzoek heeft uitgevoerd in 

opdracht van de medezeggenschapsraad (MR), ziet drie opties voor een zelfstandig voortbestaan van 

de havo/vwo-school die nader onderzocht kunnen worden.  

De eerste optie is een combinatie van scherpere profilering, betere werving, vooral ten noorden en 

westen van Nijmegen, en bezuinigen. De tweede en derde optie zijn de samenwerking zoeken met 

respectievelijk het Mondial College of het Citadel College, in combinatie met bezuinigingen. 

De MR heeft het onderzoek laten uitvoeren nadat het bestuur @voCampus aankondigde de school te 

willen laten fuseren met het Kandinsky College. Dat zou volgens het bestuur nodig zijn vanwege 

teruglopende leerlingaantallen bij beide scholen. Vanwege de grote impact van een dergelijk besluit 

voor leerlingen, personeel en ouders van zowel het Dominicus College als de afdeling Monnikskap, 

wilde de MR door een onafhankelijk bureau een second opinion laten uitvoeren.  

De Galan Groep concludeert nu dat fusie of sluiting, inmiddels is dat laatste het voorgenomen besluit 

van het bestuur, voorbarig. De drie alternatieven die het adviesbureau aandraagt voor de school, 

heeft het bestuur in zijn voorgenomen besluit niet onderzocht.  De Galan Groep is kritisch op het 

eerdere rapport waarop het bestuur zich baseert. De vraagstelling van dat onderzoek was beperkt. 

De onderzochte termijn (tot 2025) was zeer kort en geeft een vertekend beeld gezien de verwachte 

bevolkingsgroei van de gemeente Nijmegen in de jaren daarna. Mogelijke positieve effecten zijn in 

de prognosemodellen weggelaten, terwijl negatieve effecten wel zijn meegenomen. Verder is de 

sterke vermogenspositie van het Dominicus College in het eerdere rapport verwaarloosd en is er 

maar zeer beperkt gekeken naar besparingsmogelijkheden. Tot slot zijn de conclusies met betrekking 

tot de Monnikskap onvolledig en eenzijdig, aldus de Galan Groep.  

Daarnaast merken de onderzoekers op dat het eerdere rapport niet spreekt over een belangrijke 

motivatie voor het laten verdwijnen van het Dominicus College: wanneer het Mondial College zijn 

intrek neemt in het gebouw van het Dominicus College, is voor die eerste school geen nieuwbouw 

meer nodig. Het bestuur kan  circa 17 miljoen euro besparen, zoals beschreven in het rapport 

“bestuurlijk perspectief”. 

De MR betreurt de huidige situatie rondom het Dominicus College. De vroegtijdige en voorbarige 

uitspraken van @voCampus hebben geleid tot grote onrust bij leerlingen, personeel en ouders van 

de school.  

De MR wil het belang van een zorgvuldig proces benadrukken en hoopt dat de uitkomsten van het 

rapport zullen leiden tot een constructieve dialoog met het bestuur over de toekomst van het 

Dominicus College. “Leerlingen en medewerkers verdienen het dat álle mogelijke opties worden 

onderzocht’’, aldus de MR van het Dominicus College. “We hopen dat de wil wordt getoond deze 

prachtige school, waar leerlingen uit Nijmegen en omstreken heel bewust voor kiezen, behouden 

blijft.’’ 

Noot voor de redactie: voor verdere informatie en het volledige rapport, verwijzen we naar 

www.dominicuscollege.nl/medezeggenschapsraad    
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