
Betreft; eindresultaten ouderraadpleging  

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Van 25 november t/m 28 november jl is er een online  (enquête) gehouden onder ouders van leerlingen van het 

Dominicus College. Doel van deze raadpleging is een duidelijk beeld te krijgen hoe ouders denken over de 

voorgenomen sluiting van het Dominicus College door de bestuurders van @voCampus. We willen hierbij ook ieder 

van harte bedanken voor zijn/haar antwoorden. 

Resultaten samengevat; 

592 ouders hebben deelgenomen aan de ouderraadpleging. Het Dominicus College telt op dit moment ca. 850 

leerlingen. Het grote aantal respondenten (waarvan 63 ouders heeft aangegeven meer dan één kind op het 

Dominicus College te hebben) wijst op een hoge betrokkenheid onder ouders. 

Samenvattend kan gezegd worden dat ouders het voorgenomen besluit met een overweldigende meerderheid 

afwijzen (97%), ouders voelen zich slecht geïnformeerd door het college van bestuur van @voCampus (87%) en 

vinden dat het voorstel tot sluiting niet goed is onderbouwd (87%). Als reden hiervoor wordt onder ander 

aangevoerd dat de bestuurders van @voCampus mogelijke alternatieven onvoldoende heeft onderzocht (95%). 

Ouders vinden het voorgenomen besluit (zeer)ingrijpend voor hun kinderen (87%). Gezien de datum van de 

voorgenomen sluiting (1 augustus 2024) ligt het voor de hand dat ouders met kinderen in de onderbouw dit sterker 

ervaren (95%) dan ouders van kinderen in de bovenbouw. Maar ook voor deze groep geldt dat een grote 

meerderheid (69%) dit als (zeer) ingrijpend vindt voor hun kinderen. 

Ouders konden ook “vrije tekst” toevoegen. Ook hier geldt dat een groot aantal van de ouders hiervan gebruik heeft 

gemaakt (37%). In deze opmerkingen oefenen ouders massaal kritiek uit op het onzorgvuldig handelen van het 

college van bestuur, uiten ouders hun grote bezorgdheid over het verdwijnen van het unieke karakter van het 

Dominicus (kleinschalig en inclusief) en spreken ze hun zorg uit over het behoud van kwaliteit van onderwijs voor de 

huidige leerlingen van het Dominicus College. Naast veel steunbetuigingen voor de Medezeggenschapsraad zijn er 

ook enkele uitingen van kritiek (2% van alle respondenten): een klein aantal ouders roept de MR op constructief te 

handelen bij de voorgenomen sluiting. 

 

In de bijlage is er voor u nog eens alles in grafieken opgenomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Medezeggenschapsraad Dominicus College 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


