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Onderbouw -23 maart 2022, bovenbouw 24 maart 2022 



 
 1. Toelichting op besluit tot sluiting van het Dominicus College 
 2. Uitvoering van het besluit: hoe gaan we dat doen? 
 3.  Gelegenheid tot het stellen van vragen 

Welkom 



• Voorgenomen besluit oktober 2021 
• Rapport De Galan Groep 
• Besluit CvB en goedkeuring RVT 
• Sluiting Dominicus College per 1 augustus 2024 

1. Toelichting op het besluit tot  
 sluiting Dominicus College  



Motivatie voor de sluiting 
 

• Structureel dalende leerlingenpopulatie stichting @voCampus 
 2016-2021: -2.500 en verder dalend naar -3.500 in 2026.  
• Perspectief bestuur: het aanbod in de regio en het belang van een 

gezonde toekomst voor alle  @voCampus scholen 
• Relatief grotere daling bij het Dominicus College 
• Probleem van een relatief kleine school  
 kwaliteit/ keuzemogelijkheden/ bezetting/ rooster 

1. Toelichting op het besluit tot  
 sluiting Dominicus College  



Motivatie voor de sluiting 
 

• Kans op herstel zeer klein tot afwezig 
• Te veel scholen openhouden gaat bij veel minder leerlingen ten 

koste van alle scholen 
• Het voortbestaan van de Monnikskap als inclusieve afdeling van 

een reguliere VO-school is gegarandeerd 
• Besluit tot sluiting DC is erg pijnlijk maar onvermijdelijk 
 

Nu toch vooruit kijken is moeilijk, maar wel nodig. 

1. Toelichting op het besluit tot  
 sluiting Dominicus College  



2. Uitvoering van het besluit:  
 hoe gaan we dat doen? 



In samenwerking met alle medewerkers en met de MR 
 

• Extra inzet op begeleiding van leerlingvragen tijdens het sluitingsproces 
• Task Force op de gefaseerde sluiting 
• Regelmatige update van de ontwikkelingen 
• Vraagbaak inrichten voor eenduidige informatie en het ontlasten van 

docenten 

2. Uitvoering van het besluit:  
 hoe gaan we dat doen? 



Begeleiden van twee mogelijkheden: 
• Onderbouw of bovenbouw afmaken 
• Overstappen naar andere school 
 

Individuele afweging om onder- of bovenbouw af te maken. Dat zal in veel 
gevallen toch de beste optie zijn.  
 

Maximale inzet op zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van het onderwijs 
en persoonlijke begeleiding van de leerlingen die blijven tot datum sluiting. 

2. Uitvoering van het besluit:  
 hoe gaan we dat doen? 



Een leerling van DC die aangeeft eerder over te willen stappen naar een 
andere school, kan (bijna) onvoorwaardelijk de @voCampus school kiezen 
van eigen voorkeur.  
 

Twee randvoorwaarden: 
1. Het (onderwijskundig) aanbod van de gekozen school staat vast, daar 

moet het (vakken-) profiel van de leerling binnen passen. 
2. Deze keuzemogelijkheid geldt zeer beperkt voor NSG en Citadel 

College, omdat daar veel minder ruimte is voor uitbreiding van klassen.  

2. Uitvoering van het besluit:  
 hoe gaan we dat doen? 



Te kiezen @voCampusscholen: 
• Canisius College 
• Kandinsky College 
• Maaswaal College 
• Mondial College 
• Pax Christi College 
• Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) 
• Stedelijk Gymnasium 
Zeer beperkte ruimte 
• Citadel College  
• NSG 

 

2. Uitvoering van het besluit:  
 hoe gaan we dat doen? 



Met de scholen van andere besturen in de regio (Montessori College, Notre 
Dame en Vrije School) wordt gestreefd naar goede afspraken over 
overstapmogelijkheden. 
 

In overleg te kiezen: scholen collega-besturen: 
• Montessori College 
• Notre Dame College (alleen havo) 
• Karel de Grote College 
 

Altijd maatwerk bij tussentijdse overstap 
Bij een overstap bij voorkeur de komende tijd al aanmelden  

2. Uitvoering van het besluit:  
 hoe gaan we dat doen? 



3.  Gelegenheid tot het stellen van vragen 
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