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Design your future 
 
Je hebt in de onderbouw uitgebreid kennis gemaakt 
met de verschillende praktijk-cursussen. Vanaf leer- 
jaar drie volgt ieder niveau een andere route. 
Nu ga je echt de diepte in! Maar dit is nog niet alles…  
Om je opleiding nog uitdagender te maken volg je 
vanaf dag 1 de “Jong Ondernemersschap”-route.  
Met jouw diploma van het RDC heb je de vervolg- 
opleidingen voor het uitkiezen. Je kan alle kanten op! 
 
Explore yourself 
 
Op het RDC maak jij het verschil. Of je nu een robot 
programmeert, twee gewone bosjes bloemen omtovert 
tot een prachtboeket of dat je je ontwikkelt tot begin-
nend fotograaf, jij bepaalt het allemaal zelf. Jouw 
ideeën, jouw creativiteit, jij maakt het verschil waar-
door iedereen denkt: Wow! 
Evenementen organiseren, creatief leren denken,  
producten ontwerpen, creëren voor en met bedrijven, 
samen op reis in binnen- en buitenland, internationale 
uitwisseling en vakken op een hoger niveau afsluiten. 
Kortom, het RDC is de meest veelzijdige en creatieve 
school in Rotterdam!

Op het Rotterdam Designcollege maak jij  
het verschil; jouw ideeën, jouw creativiteit. 
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info@rotterdamdesigncollege.nl 
www.rotterdamdesigncollege.nl 



Discover your future  
 
Het Rotterdam Designcollege (RDC) is een middel-
bare school en niet zomaar eentje. We zijn uniek. 
Waarom? Dat zullen we je uitleggen. Je volgt niet  
alleen de reguliere vakken, maar je gaat direct de 
praktijk ontdekken.  
 
In de onderbouw volg je verschillende praktijkvakken 
waar je leert programmeren, fotograferen, ontwerpen, 
verzorgen, je eigen restaurant runnen en nog veel  
meer. Elke nieuwe lesperiode krijg je weer nieuwe  
praktijk-cursussen. In totaal krijg je 15 praktijk  
cursussen in de onderbouw. Vanaf jaar 2 kan je jouw 
favoriete praktijkcursussen kiezen voor verdieping.  
 
Wij vinden het belangrijk dat jullie van elkaar leren  
en met elkaar leren. Samen dingen ontdekken is waar 
het bij het RDC om draait.  Bij Nederlands leer je hoe  
je een pakkende tekst schrijft om jouw nieuwe produc-
ten te promoten en leer je bij wiskunde hoeveel je per 
dag kunt verdienen met de verkoop ervan. Bij elk vak 
bedenkt de docent een challenge om jouw creatieve 
kant uit te dagen.  

Rotterdam Designcollege: een unieke,  
ondernemende en uitdagende middelbare  
school in het hartje van Rotterdam!

Het Rotterdam Designcollege 
biedt de volgende niveaus: 
 
> HAVO 
> MAVO (TL) 
> VMBO GL* 
> VMBO Kader (KBL)* 
> VMBO Basis (BBL)* 
 
*Zowel met als zonder leerweg  
ondersteunend onderwijs (LWOO)

GameDesign 
FoodDesign 
PhotoDesign 
BloemDesign 
ModeDesign 
InteriorDesign 
Vormgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
HumanDesign 
Typografie 
EventDesign 
Robotica 
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Open dagen  
 
We kunnen nog zoveel meer over het Rotterdam  
Designcollege vertellen, maar waarom kom je  
zelf niet kijken op een van onze open dagen? 
 
open dag 
za. 29 januari 2022 – 10.00–13.30 uur 
wo. 2 februari 2022 – 14.00–17.00 uur 
 
open lesmiddag 
wo. 16 februari 2022 – 14.00–17.00 uur 
vooraf aanmelden via info@rotterdamdesigncollege.nl 
 
persoonlijke rondleidingen 
– vanaf ma 4 oktober iedere werkdag vanaf 15.00 uur 
– za. 29 januari, za. 5 en 12 februari 2022 
kijk op de website en boek een tijdslot 
 
Data onder voorbehoud, check de website: 
www.rotterdamdesigncollege.nl 

Met jouw diploma van het Rotterdam Designcollege 
heb je de vervolgopleidingen voor het uitkiezen.  
Je kan alle kanten op!
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