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Design 
your future 
––– 
Explore 
yourself



havo 
mavo 
vmbo

Explore yourself 
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 Rotterdam  
Designcollege is de meest  
veelzijdige en creatieve  
school in Rotterdam! 



Op het Rotterdam  
Designcollege  
maak jij het verschil; 
jouw ideeën,  
jouw creativiteit. 



#RDC 
– een unieke, ondernemende en  
  uitdagende middelbare school 

– van havo tot vmbo 
– in het hartje van Rotterdam 
– gegarandeerde doorstroom 
  op locatie  

– naast de basis-vakken  
  direct de praktijk ontdekken 

– uitdagende challenges bij elk vak 
– met jouw RDC-diploma heb je            
  de vervolgopleidingen voor het  
  uitkiezen; je kan alle kanten op!   

#rdc #ondernemend #uitdagend 
 



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)
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mavo 
vmbo



Photodesign 
Eventdesign 
Humandesign 
Interiordesign 
Fooddesign 
– Modern,  
sustainable, delicious 
Bloemdesign 
Gamedesign 
– Are you ready for  
the next level? 
Modedesign 
– Sta jij straks op de  
RDC-catwalk? 
Vormgeving 
Typografie 
Robotica 



“Creativity  
is connecting 
things” 
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Samen ontdekken  
Samen dingen ontdekken is  
waar het bij het RDC om draait. 
Bij Nederlands leer je hoe je  
een pakkende tekst schrijft  
om jouw nieuwe producten te 
promoten en leer je bij wiskunde 
hoeveel je per dag kunt ver- 
dienen met de verkoop ervan.  
Bij elk vak bedenkt de docent  
een challenge om jouw  
creatieve kant uit te dagen.   
#rdc #challenges #future



Gamedesign 
Fooddesign 
Photodesign 
Bloemdesign 
Modedesign 
Interiordesign 
Humandesign 
Eventdesign 

jouw plek; 
jouw design; 
jouw toekomst

on
tw

er
p:

 jo
os

tv
an

da
al

en
.n

l



Design 
with style 
  
Design 
with smile



Heb jij een Havo advies?  
 
Kies dan voor de leukste Havo 
van Rotterdam, de enige Havo 
die meer dan 10 praktische  
vakken aanbiedt op Havo-niveau. 
Ervaar onze challenges en  
maak kennis met bijvoorbeeld  
Robotica, Fooddesign en  
Fashiondesign. Zo kan jij elke 
week creatief aan de slag en  
heel veel doen!  
#rdc #explore #designhavo 

havo 
mavo 
vmbo



The best way to  
design the future 
is to create it.

havo 
mavo 
vmbo



Open dagen  
 
We kunnen zoveel over het Rotterdam Designcollege  
vertellen, maar waarom kom je zelf niet kijken? 
 
Fright Night  
een open nacht die in het teken staat van Halloween 
wo. 19 oktober 2022 – 19:00–22:00 uur 
 
open dag 
za. 14 januari 2023 – 10.00–13.00 uur 
za. 28 januari 2023 – 10.00–13.00 uur 
 
open lesmiddag 
do. 09 februari 2023 – 14.00–17.00 uur 
vooraf aanmelden via info@rotterdamdesigncollege.nl 
 
persoonlijke rondleidingen 
vanaf ma. 3 oktober iedere werkdag vanaf 15.30 uur 
kijk op de website en boek een tijdslot 
 
Data onder voorbehoud, check de website 
 
Beukelsdijk 145 
3022 DC  Rotterdam 
010 – 477 19 44 
 
info@rotterdamdesigncollege.nl 
www.rotterdamdesigncollege.nl


