
Da Vinci College: mavo 4 → havo 4 

 Toelatingseisen: 

1. Extra vak in vakkenpakket

Vanaf schooljaar 2022-2023 is een extra vak op de mavo-examenlijst verplicht om in te stromen. Het 
extra vak moet betrokken worden bij de uitslagbepaling. * Aanvullende voorwaarden:  

Voor leerlingen zonder extra vak die zich willen aanmelden voor schooljaar 2023-2024 moeten aan twee 
van onderstaande drie voorwaarden voldoen: 

• Gemiddeld een 6,80 op hun eindcijferlijst;

• Positief advies van de mavoschool;

• Voor alle kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een voldoende (5,50 of hoger) op
hun eindlijst.

2. Het vakkenpakket

Het vakkenpakket moet aansluiten op het vakkenpakket van mavo4. Als nieuw vak mag in principe niet 
opgenomen worden: natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, wiskunde B of bedrijfseconomie. De 
schoolleiding van het Da Vinci College mag te allen tijde een dwingende pakketwijziging opleggen. 

3. Een intakegesprek met de decaan van het Da Vinci College.

• Intakegesprek voor leerlingen van het Antoni Gaudí: donderdag 23 maart 14:30-16:00

• Intakegesprek voor leerlingen van Nelson Mandela, Gerrit Rietveld + andere scholen: 30
maart 14:30- 16:00

4. Aansluitprogramma mavo 4 –> havo 4.

Tijdens het intakegesprek wordt het vakkenpakket besproken en volgt informatie over het 
aansluitprogramma dat door het Da Vinci College wordt georganiseerd in april/mei 2023. 

5. Het geven van een advies

• Een voorlopig advies: de leerlingen krijgen op basis van de diagnostische toets een
voorlopig advies.

• Een definitief advies: de leerlingen krijgen na het mavo-examen een definitief advies.

Het definitieve advies wordt gebaseerd op: 

• De cijfers op de eindlijst (SE & CE) van mavo4 (advies gebaseerd op onderstaande
toelatingseisen *)

• Het advies van de mavoschool.

• Werkhouding tijdens het aansluitprogramma.

• Het resultaat van diagnostische toets.

6. Voorwaarde is een aanmelding bij een Mbo-opleiding

Omdat het nog onduidelijk is of een overstap naar havo 4 een verstandig beslissing is, is een 
aanmelding bij het MBO zeer verstandig.  

7. Aanmelden voor het intakegesprek op het Da Vinci College

Je kunt je, door een mail te sturen naar meneer Plas via aanmeldendoorstroomdvc@psg.nl, opgeven 
voor het intakegesprek op het Da Vinci College. Aanmelden voor 6 maart. 
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