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Beste aankomend eerstejaars dubbelstudent,

Laten we beginnen met het belangrijkste: welkom bij In
Duplo. De gehele vereniging kijkt er naar uit om weer heel
veel nieuwe eerstejaars te mogen ontvangen. Met zijn
allen hebben we er dan ook enorm veel zin in om weer
samen te gaan borrelen,  te studeren, op reis te gaan,
verder te ontwikkelen en natuurlijk heel veel leuke
activiteiten te beleven. En hoe leuk is het dat jullie daar dit
jaar bij zullen zijn!

Tijdens de Eurekaweek komt er ontzettend veel op je af:
nieuwe mensen, een nieuwe stad en natuurlijk een hele
nieuwe studie. En dan doe jij ook nog eens twee studies!
Gelukkig zijn er bij In Duplo allemaal studenten die, net
zoals jij, (Fiscaal) Recht combineren met Bedrijfskunde of
Economie. Iedereen weet wat je allemaal meemaakt en
iedereen is ook altijd bereid om je te helpen. In Duplo is
er om je te ondersteunen op studie-, en carrièregebied,
maar vooral ook om je studententijd onvergetelijk te
maken! Deze Duplomaat Light is er nu dan ook om je iets
meer voor te bereiden op aankomend jaar en om te laten
zien wat In Duplo allemaal voor je kan betekenen. De
Duplomaat is het verenigingsmagazine van In Duplo, waar
je allerlei artikelen over de vereniging en de maatschappij
in kan gaan lezen. Volg daarnaast ook In Duplo op
Instagram om op de hoogte te blijven van alle
aankomende activiteiten, reizen, borrels en evenementen
(@studievereniginginduplo). Wij wensen jullie nog een
hele leuke Eurekaweek en een geweldige studententijd
toe. Hopelijk tot snel bij In Duplo.

Veel leesplezier!

Voorwoord
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Wat is In Duplo nu eigenlijk? In Duplo is
de studievereniging voor dubbel-
studenten die of de studies Recht &
Bedrijfskunde of Economie & Recht
volgen aan de Erasmus Universiteit. De
vereniging bestaat uit ongeveer 1000
leden en is verbonden aan de
bijbehorende faculteiten (ESL, ESE en
RSM). In Duplo organiseert
verschillende soorten activiteiten om
jouw studententijd zo optimaal en
onvergetelijk mogelijk te maken. De
activiteiten kunnen worden
onderverdeeld in drie pijlers: informeel,
formeel en onderwijs. In Duplo zou niet
zijn wie zij was zonder haar actieve
leden. Deze leden maken deel uit van
een commissie, met ieder een eigen
doel. Zo zorgt bijvoorbeeld de
Reiscommissie voor alle reizen en
voorziet de Bachelorcommissie in de
educatieve behoeftes van de
bachelorstudenten van In Duplo.

studiegerelateerde activiteiten om. Dit
doen we onder andere door regelmatig
(gratis!) borrels  en andere informele
activiteiten te organiseren. Wat deze
informele activiteiten zijn varieert. In
Duplo-klassiekers zijn bijvoorbeeld de
Openingsactiviteit, het Pooltoernooi en
de In Duplo Spelen (bierpongtoernooi).
Ook zijn er jaarlaagspecifieke
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de
eerstejaarsactiviteit. Zo kun je op een
laagdrempelige manier in contact
komen met je jaargenoten. Daarnaast
zijn er ook informele reizen, zoals de
Eerstejaarsreis die er dit jaar weer zal
zijn. Hier wil je bij zijn!
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A L L E S  W A T  J E  W I L  W E T E N  O V E R  D E  V E R E N I G I N G

In Duplo is opgericht op 
29 februari 2000

De vereniging telt circa 
1000 leden

A L G E M E E N

De informele activiteiten zijn de bron
van gezelligheid binnen de vereniging!
De informele activiteiten geven de
gelegenheid om je medestudenten
beter te leren kennen buiten je 

I N F O R M E E L
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Via de formele activiteiten probeert In
Duplo de leden en het bedrijfsleven aan
elkaar te introduceren. Door de formele
activiteiten krijg je een kijkje achter de
schermen bij verschillende bedrijven en
kun je je bijvoorbeeld oriënteren op een
stage of werkstudentschap. De formele
evenementen zijn bijvoorbeeld bedrijfs-
bezoeken, skills classes of diners. Ook
kent In Duplo enkele grote formele
evenementen, zoals de Big Four Week,
Meet the Laywers, het Congres en de
Formele Reis. Met uitzondering van het
Congres zijn deze evenementen voor
ouderejaars. Gezien het werkleven nog
ver van jullie af staat is er ook een
speciaal evenement voor jongerejaars:
de Togaweek. In deze week wordt er
kennis gemaakt met verschillende
togaberoepen en rechtsgebieden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan
de rechtbank, een bezoek aan de Hoge
Raad of een lezing van iemand met
praktijkervaring. 

F O R M E E L

Als dubbelstudent besteed je veel tijd
aan je studie. Om je hier zo goed
mogelijk wegwijs in te maken en je
verder te ondersteunen organiseert In
Duplo verschillende onderwijs
gerelateerde activiteiten. De eerste
hiervan is de Kickstartdag (17
september), waarin je door middel van
verschillende trainingen alle basis-
informatie krijgt om met een vliegende
start te beginnen aan je studie. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een
wettenbundeltraining en informatie
over de voorzieningen van de
universiteit. Verder zullen er door het
jaar heen gelegenheden zijn om nieuwe
kennis en vaardigheden op te doen,
zodat je jezelf kan blijven ontwikkelen.
Er zijn twee commissies die zich richten
op onderwijs: de Bachelorcommissie en
de Mastercommissie. De Bachelor-
commissie is er om te voorzien in de
behoeftes van studenten in hun eerste
jaren, hier zal je dus zeker nog vaker
van horen. De Bachelorcommissie
organiseert ook gratis studiegroepen
die je kunnen helpen voor je tentamens.

Door een commissie te doen kun je op
een gezellige en leerzame wijze
bijdragen aan de vereniging. Tijdens
een commissiejaar kun je unieke
ervaringen opdoen en nieuwe
vaardigheden ontwikkelen. Ook is het
een gelegenheid om andere In
Duplo'ers te leren kennen. Kijk snel
verderop welke commissies er voor
eerstejaars zijn en wat deze allemaal
doen.

C O M M I S S I E S

O N D E R W I J S



JAAR-
IMPRESSIE

H O O G T E P U N T E N  V A N
H E T  A F G E L O P E N  J A A R

O P E N I N G S B O R R E L O P E N I N G S -
A C T I V I T E I T

E E R S T E J A A R S -
A C T I V I T E I T

K I C K S T A R T D A G K I C K - O F F  A C T I V I T E I T
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JAAR-
IMPRESSIE

H O O G T E P U N T E N  V A N
H E T  A F G E L O P E N  J A A R

S I L E N T  D I S C O I N  D U P L O  S P E L E N

T A X  T W E E D A A G S E

B I E R P R O E V E R I JE E R S T E J A A R S R E I S :  B R U G G E
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JAAR-
IMPRESSIE

H O O G T E P U N T E N  V A N
H E T  A F G E L O P E N  J A A R

S I N T E R K L A A S B O R R E L E E R S T E J A A R S -
A C T I V I T E I T

S C H A A T S E N

T O G A W E E K P O O L T O E R N O O I
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JAAR-
IMPRESSIE

H O O G T E P U N T E N  V A N
H E T  A F G E L O P E N  J A A R

D I E S B O R R E L I N  D U P L O  F E E S T

M E E T  T H E  L A W Y E R S K O N I N G S N A C H T -
B O R R E L

P A I N T B A L L E N
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JAAR-
IMPRESSIE

H O O G T E P U N T E N  V A N
H E T  A F G E L O P E N  J A A R

S T U D I E R E I S :  I E R L A N D C O N G R E S

E I N D E J A A R S -
A C T I V I T E I T

F O R M E L E  R E I S :
L I S S A B O N

C A N T U S
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Agenda

V O O R  E E R S T E J A A R S  S T U D E N T E N

Hieronder  vind je een overzicht van de belangrijkste en leukste evenementen  voor
eerstejaarsstudenten tijdens het begin van het collegejaar. Dit zijn streefdata.
Uiteraard organiseert In Duplo nog veel meer activiteiten, waaronder de gratis
borrels! Volg @studievereniginginduplo op Instagram om niets te missen. Je kan je
inschrijven voor de activiteiten via de website: www.induplo.nl. 
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29 (ESE)
31 (RSM)
AUGUSTUS

1
SEPTEMBER

8
SEPTEMBER

29 - 11
AUGUSTUS
SEPTEMBER

KICK-OFF ACTIVITEIT
De kick-off week is de opening van het nieuwe
collegejaar. Tijdens de kick-off activiteit leer je de
andere eerstejaars van jouw studie en In Duplo
beter kennen. 

OPENINGSACTIVITEIT EN -BORREL
Het collegejaar wordt afgetrapt met een leuke

activiteit voor alle jaarlagen. Vervolgens wordt de
avond afgesloten met een van de leukste borrels

van het jaar, de openingsborrel. 

EERSTEJAARSACTIVITEIT
Na de kick-off activiteit, vindt de eerste
eerstejaarsactiviteit van het jaar plaats. Hier leer je
alle eerstejaars bij In Duplo kennen, en zal je je
vrienden voor aankomend jaar ontmoeten!

COMMISSIESOLLICITATIES
Van 29 augustus tot 11 september is het mogelijk

om te solliciteren voor een commissie bij In
Duplo. Lees verder in de Duplomaat Light om te

kijken welke commissies er allemaal zijn! 



 

 
Agenda

V O O R  E E R S T E J A A R S  S T U D E N T E N
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17
SEPTEMBER

11
OKTOBER

25
OKTOBER

11-13
NOVEMBER

KICKSTARTDAG
Tijdens de Kickstartdag wordt je optimaal
voorbereid op aankomend jaar. Deze gehele dag
zullen er verschillende trainingen zijn, waaronder
een wettenbundeltraining.

EERSTEJAARSACTIVITEIT
Leer tijdens deze activiteit nog meer andere

eerstejaars kennen, of  ga samen met je mede In
Duplo'ers naar deze activiteit! Of je nou alleen of
met vrienden komt, het wordt sowieso gezellig! 

IN DUPLO FEEST
Geniet van een ontzettend leuke avond, dans op
de leukste muziek en ontmoet In Duplo'ers uit
alle jaarlagen! Het feest is een van de meest
bezochte activiteiten, dus dat wil je niet missen!

EERSTEJAARSREIS
Tijdens een van deze twee eerstejaarsreizen beleef

je een van de leukste weekenden van het jaar.
Tijdens dit weekend ontdek je een stad dichtbij in

Europa en maak je vrienden voor het leven!

Hieronder  vind je een overzicht van de belangrijkste en leukste evenementen  voor
eerstejaarsstudenten tijdens het begin van het collegejaar. Dit zijn streefdata.
Uiteraard organiseert In Duplo nog veel meer activiteiten, waaronder de gratis
borrels! Volg @studievereniginginduplo om niets te missen. Je kan je inschrijven
voor de activiteiten via de website: www.induplo.nl.

28-30
OKTOBER



 
Redenen voor

een commissie
A C T I E F  W O R D E N  B I J  I N  D U P L O
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ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF

ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF

LEER NIEUWE
MENSEN KENNEN

ACTIEVENBORRELS
EN -WEEKEND

JE LEERT WERKEN
IN TEAMVERBAND

NIEUWE
VAARDIGHEDEN 

 

Als actief lid leer je je
commissie natuurlijk goed
kennen, waarmee je veel
leuke dingen gaat doen.
Daarnaast leer je ook de

andere actieve leden sneller
kennen. Dit is heel gezellig.

Je voert vaak samen alle
commissietaken uit en

hierbij is samenwerking
erg belangrijk. Als

commissie zullen jullie je
verder ontwikkelen op het
gebied van samenwerking.

 

Elk jaar worden de
actievenborrels en het

actievenweekend
georganiseerd om de

actieve leden te bedanken!
Vooral het weekend is een

van de hoogtepunten.

Elke commissie binnen In
Duplo is anders en het
leuke hieraan is dat er
daardoor binnen elke
commissie ook andere

vaardigheden te leren zijn,
waar je veel profijt van hebt. 
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Redenen voor

een commissie
A C T I E F  W O R D E N  B I J  I N  D U P L O

ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF

ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF
ACTIEF

JE ONTVANGT EEN
ACTIEVENTRUI

EEN AANVULLING
OP JE CV

JE LEERT JEZELF
BETER KENNEN

Jaarlijks ontvangt elk
actief lid van In Duplo een
actieventrui. De trui heeft
elk jaar een ander design,
en wordt door iedereen
superveel gedragen! De

trui is een herinnering van
je commissiejaar.

Tijdens een commissiejaar
zijn er veel momenten

waarop je meer kunt leren
over je sterke en je zwakke

punten en ontwikkel je
jezelf verder. Dit is altijd

handig voor later.

 Een commissiejaar toe
kunnen voegen aan je CV

is een goed voorbeeld van
een activiteit buiten je

studie. Werkgevers vinden
deze activiteiten vaak ook

erg waardevol.



Commissies 
K O M  J I J  D E  V E R E N I G I N G

 V E R S T E R K E N ?

A C T I V I T E I T E N C O M M I S S I E

De Activiteitencommissie (AC) zorgt
voor de gezelligheid binnen In Duplo, je
organiseert namelijk alle informele
activiteiten die In Duplo rijk is. Van het
In Duplo Feest tot een High Wine: niets
is te gek. Een andere belangrijke en
hele leuke taak van de AC is het
organiseren van het Actievenweekend
voor de actieven leden. Zelf ben je ook
bij de meeste activiteiten aanwezig om
te zorgen dat alles in goede banen
loopt. Dat betekent dat je ook naar
bijvoorbeeld ouderejaarsactiviteiten
mag komen. Daarnaast geniet je zelf
natuurlijk ook van de activiteit!

A L M A N A K C O M M I S S I E

De almanak is het jaarboek van de
vereniging. Als lid van de Almanak-
commissie ben je verantwoordelijk voor
het maken van de almanak van In
Duplo. Het design, de inhoud, de
drukker en externe contacten: het komt
allemaal kijken bij het maken van een
jaarboek en het is allemaal gekoppeld
aan een zelfgekozen thema! Uiteindelijk
zorgt deze veelzijdige commissie ervoor
dat er op de Almanakborrel een
gedenkwaardige almanak klaarligt!

B A C H E L O R C O M M I S S I E

De Bachelorcommissie heeft als doel
het ondersteunen van In Duplo’ers in
hun bachelorfase. De commissie
organiseert diverse trainingen en
studiegroepen. Daarnaast organiseert
de ‘Baco’ ook een groot en formeel
evenement: de Togaweek. In deze week
kunnen jongerejaars kennismaken met
verschillende togaberoepen en
juridische vakgebieden. Ook is de
commissie verantwoordelijk voor het
studievoorlichtingsplatform: een pagina
op de website  waar studenten terecht
kunnen met al hun studiegerelateerde
vragen. 

In Duplo kent verschillende commissies en voor een aantal hiervan zijn we op zoek
naar enthousiaste eerstejaarsstudenten. Actief zijn bij de studievereniging betekent
een heel gezellig en leerzaam jaar. Bovendien zal je een hoop leden van In Duplo
leren kennen. Lijkt het je leuk om actief te worden bij In Duplo? Aarzel niet en stuur
uiterlijk 11 september je motivatiebrief en cv op via induplo.nl.

A L U M N I C O M M I S S I E

De Alumnicommissie heeft als
voornaamste doel de alumni (oud-
leden) van In Duplo aan de vereniging
te (blijven) verbinden. Dit doet de
commissie door mee te denken over
het alumnibeleid, het up-to-date
brengen van het alumnibestand en het
organiseren van verschillende alumni-
activiteiten. Hierbij kan worden gedacht
aan speeddates met alumni en pizza-
avonden.  De commissie organiseert elk
jaar ook twee grote evenementen: de
Slotceremonie en Fit for the Future.
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C O N S U L T I N G C O M M I S S I E

De consultingprojecten van In Duplo
worden geregeld en begeleid door de
Consultingcommissie. Binnen deze
commissie houd je jezelf bezig met het
benaderen van mogelijke partners voor
deze projecten en onderhoud je de
contacten met de huidige partners. Er
zijn projecten met een
maatschappelijke insteek en projecten
met een commerciële insteek,
afhankelijk van de partner. Daarnaast
zorg je voor de werving van leden voor
het consulting projectteam en zorg je er
voor dat het team op de juiste koers
blijft. In de Consultingcommissie zul je
veel leren over acquisitie, contact met
formele partners, plannen en het
behouden van overzicht over het
projectteam. 

M A R K E T I N G C O M M I S S I E

De Marketingcommissie houdt zich
primair bezig met het ontwikkelen van
al het promotiemateriaal van de
vereniging. Van posters tot goodies en
het bijhouden van social media-
kanalen: de Marketingcommissie doet
het allemaal. Samen met andere
commissies en het bestuur van In Duplo
denkt deze commissie mee over de
marketingstrategie en het promotie-
beleid van zowel In Duplo’s grootste
evenementen zoals het congres en de
studiereis, als over de marketing van In
Duplo’s informele activiteiten.

De Mediacommissie is verantwoordelijk
voor het verenigingsmagazine van In
Duplo: De Duplomaat. Op de site,
www.deduplomaat.nl, de Instagram-
pagina en de Facebookpagina
verschijnen allerlei artikelen en video’s
die betrekking hebben tot
onderwerpen die dubbelstudenten
bezighouden. Het maken van foto’s op
evenementen, het invullen van de
podcast, het maken van bestuurs-
interviews en het schrijven van artikelen:
het behoort allemaal tot het
takenpakket van deze veelzijdige
commissie. Kortom, een leuke uitdaging
naast je studie waar je je creativiteit de
vrije loop kan laten gaan!

M E D I A C O M M I S S I E
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C O N G R E S C O M M I S S I E

Als Congrescommissie ben je samen
met de Penningmeester verant-
woordelijk voor het organiseren van het
jaarlijkse congres van In Duplo. Het
congres is het grootste inhoudelijke
evenement dat In Duplo voor haar
leden organiseert. De laatste editie had
als thema: 'Data & Samenleving: nu en
in de toekomst'. Het congres valt of
staat met een sterk thema. Je zal samen
met je commissie dan ook beginnen
met het brainstormen over een thema.
Daarna ga je op zoek naar interessante
sprekers die affiniteit met jouw thema
hebben, vaak prominente figuren uit
het bedrijfsleven, de politiek en de
academische wereld. Verder ben je
verantwoordelijk voor de promotie van
het congres. 

1 1  S E P T E M B E R
 

Meld je aan via www.induplo.nl. Mocht je
vragen hebben: neem een kijkje op de
website, of stel je vragen op de kamer!

DEADLINE



De week van Robin
E E N  K I J K J E  I N  H E T  L E V E N  V A N  E E N  I N  D U P L O ' E R

D O O R  R O B I N  C R O E S

Maandag was een dag gevuld met colleges. Nu de
lockdown alweer even voorbij is en de lectures
weer live worden gegeven, woon ik de colleges
vaak bij. Van te voren download ik de slides op mijn
tablet en maak gedurende het college
aantekeningen op en naast de slides. Vandaag heb
ik drie colleges van elk een uur en drie kwartier met
pauzes van een uur ertussen. In de pauzes zet ik
mijn slides met aantekeningen om in een korte
samenvatting of ik schrijf flashcards. Flashcards vind
ik vooral handig bij het leren van veel theorie
waarbij je een hoop uit je hoofd moet leren. Ik
spreek vaak met een groep medestudenten af om
naar de colleges te gaan. Dit helpt niet alleen met
het motiveren om daadwerkelijk te gaan door de
peer pressure, maar zorgt er ook voor dat de lange
dag wat dragelijker wordt. Na de colleges gooi ik
mijn spullen thuis af en fiets ik naar het huis van een
commissiegenoot. We bespreken nog wat zaken
aangaande de commissie. Zo hebben we het
acquisitie proces van de externe partners voor de
consulting projecten en de recruiting van de
consultants geëvalueerd. Daarna hebben we samen
gekookt en de dag afgesloten met een typische
pasta pesto en een drankje.

 

Als eerstejaarsstudent kun je solliciteren voor een
commissie bij In Duplo, zelfs bij de
consultingcommissie. Ook kun je als eerstejaars
solliciteren om een consultant te worden bij In
Duplo. Zo kun je al in je eerste studiejaar ervaring
op doen in een van de breedste en leerzaamste
sectoren: de consultancy sector. Je past hetgeen
dat je leert in de studiebanken toe in de praktijk,
leert de verschillen tussen theorie en praktijk, en je
werkt samen in een team van dubbelstudenten uit
verschillende jaarlagen.

M A A N D A G

D I N S D A G

Tweedejaarsstudent
Bedrijfskunde & Recht
Robin neemt jullie mee in
een typische week als
dubbelstudent! 
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Robin

Dinsdagochtend vond de eindpresentatie van een
van de consulting projecten plaats, het project met
TeachBuddy. Als voorzitter van de
Consultingcommissie was ik uiteraard aanwezig bij
de presentatie op het kantoor van TeachBuddy. Een
team van consultants presenteerden hun
bevindingen en de projectleider overhandigde het
verslag met de adviezen. De consultants hebben
weken lang het bedrijf en diens omgeving
geanalyseerd om een antwoord te vinden op
vragen waar de ondernemer mee liep. De
presentatie en de overhandiging van het verslag
betekent het einde van het project. Het is een
moment waar de consultants al die tijd naar toe
werken en het is dan ook altijd een spannend maar
erg leuk moment.

Woensdagochtend heb ik mijn eerste meeting om
9 uur ’s ochtends voor het vak Ondernemerschap.
Voor dit vak start je in teamverband een
onderneming from scratch. Je begint met een idee
en ontwikkelt dit middels de lean start-up methode
tot een duurzame onderneming. Je bouwt
prototypes, een minimum viable product en werkt
samen met potentiële klanten en partners. Het vak
is erg praktisch van aard en staat je zo toe direct
hetgeen dat je hebt geleerd toe te passen. De rest
van de dag heb ik gespendeerd aan mijn
bijbaantje. Het studentenleven is best prijzig, vooral
als je op kamers woont, dus werk ik naast mijn
studie. Zelf maak ik ook gebruik van baantjes die
door de uni worden aangeboden. Zo ben ik
teaching assistant voor het vak Spreadsheet
Modelling waarbij ik voor eerstejaars bedrijfskunde
studenten de werkgroepen verzorg en ze leer data
te analyseren in Excel. 

W O E N S D A G



Op vrijdag volg je als dubbelstudent de Rechten
hoorcolleges met de deeltijdstudenten. Dit zijn
colleges van een paar uur lang waarin de
belangrijkste delen van de stof van de week
worden behandeld. Gelukkig worden de colleges
ook opgenomen en kun je ze terugkijken. Zo’n
borrel de dag van te voren kan toch wel veel
invloed op je planning hebben…

Zondag is vaak een laidback dag voor mij. Ik werk
vooral aan wat kleinere taken of rond wat grotere
af. Daarnaast gebruik ik zondagochtend en -
middag ook om te relaxen. Het liefst spendeer ik de
hele middag met het kijken van autosport, vooral
de Formule 1 en 2 races mis ik nooit. Het afgelopen
jaar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om af en
toe te relaxen. Ik las laatst een rapport van het ISO
dat 57% van de studenten last heeft van een
‘ongezond stressniveau’. Ook ken ik persoonlijk een
aantal medestudenten die kampen met een
burnout danwel burnout-verschijnselen. Studeren
kan erg stressvol zijn en zowel In Duplo, via o.a. een
vertrouwenspersoon als de universiteit zelf bieden
hulp. Zondagavond staat voor mij in het teken van
het voorbereiden van de aankomende week. Ik
zorg dat mijn agenda volledig up-to-date is, ik
check hoe de week er ongeveer uit gaat zien en wat
ik die week voor elkaar wil krijgen. Zoals wellicht al
uit deze ‘de week van…’ naar voren komt, houd ik
van extra curriculaire activiteiten. Hoewel het gek
klinkt gezien mijn studieachtergrond, geloof ik er
heilig in dat de praktijk de beste leermogelijkheden
biedt. Het doen van extra curriculaire activiteiten
vereist echter goed plannen. Op zondag blader ik
dan ook altijd een paar weken naar voren in mijn
agenda om te evalueren of ik op schema loop voor
aankomende tentamens.

Succes in jullie eerste jaar van jullie studententijd en
ik hoop jullie op vele In Duplo activiteiten te zien.
Mocht je nog vragen hebben over wat dan ook,
benader me vooral of stuur me een berichtje!

D O N D E R D A G

V R I J D A G

Z A T E R D A G

Z O N D A G

’s Ochtends haast ik mij naar campus voor een
college van het RSM Honours Programma. Elke
faculteit heeft een eigen honours programma
waarvoor je kunt solliciteren mits je aan het
minimum cijfer voldoet. Ook is er een honours
programma vanuit Erasmus zelf (voor alle bachelor
studenten dus). Tijdens het RSM Honours
Programma krijg je lessen en workshop gericht op
innovatie en ondernemerschap. Dit allemaal met
een focus op Silicon Valley. Het hoogtepunt van het
programma is dan ook een trip naar Silicon Valley
voor een week waar je universiteiten als Berkeley en
Stanford bezoekt, maar ook organisaties als
Microsoft, Apple, Google, Plug & Play en vele
andere bedrijven en organisaties. Een zekere
aanrader! Donderdagavond sloot ik af bij Café de
Dijk bij een borrel georganiseerd door In Duplo. In
Duplo organiseert vaak gratis borrels en, omdat In
Duplo zich richt op dubbelstudenten, zijn deze
borrels vaak gepland rekening houdend met
tentamens. Zo kun je vaak na een tentamen met je
mededubbelstudenten gratis biertjes drinken. Dat
smaakt wel zo lekker.
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Vrijdagavond ben ik richting het huis van mijn
ouders gegaan, het huis waar ik ben opgegroeid
(ook wel thuis-thuis genoemd). Op zaterdag zijn er
vaak geen nieuwe colleges noch werkgroepen en
dus is het een fijne dag voor meetings of om werk
in te halen. Het is ook een dag die je goed kan
gebruiken om tijd te vinden voor hobby’s. Zo kan je
ondanks de zware studiebelasting alsnog naar
voetbal, hockey of wat dan ook.

Ik heb dit vak ook zelf in mijn eerstejaar gevolgd en
dus is het ook een goede manier om me nog meer
te verdiepen in de stof en alles nog eens te
herhalen. Ook werk ik als research assistant namens
RSM voor een onderzoek uitgevoerd door Boconni
University. 



Fleur van der Varst

Leden aan het woord
F L E U R  V A N  D E R  V A R S T

E E R S T E J A A R S S T U D E N T  E C O N O M I E  &  R E C H T
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Lieve eerstejaars,
Ik weet het nog goed, het begin van de Eurekaweek. De gezonde
spanning die mijn lijf overnam en de gedachtes die door mijn
hoofd rondzwierven of ik wel leuke mensen zou ontmoeten. Na
een ontzettend leuke week gehad te hebben wist ik al snel dat er
mij een heel leuk jaar te wachten stond. Op de allereerste
eerstejaarsactiviteit werd ik enthousiast gemaakt om actief lid te
worden bij In Duplo. In het begin twijfelde ik daar nog een beetje
over. Ik was net op kamers gegaan, ging twee studies doen en
had ook nog een bijbaan. Werd een commissie erbij doen niet
iets te veel van het goede? Maar wat ben ik blij dat ik het gedaan
heb. 

Zelf zat ik in de Activiteitencommissie, deze commissie organiseert de informele activiteiten binnen de
vereniging, zoals bijvoorbeeld een cocktailworkshop of paintballen. Doordat je bij alle activiteiten
aanwezig bent, heb ik super veel mensen leren kennen waar mooie vriendschappen door zijn ontstaan.
Daarnaast is de commissie waar je in belandt een hechte vriendengroep, waar je veel tijd mee zal
doorbrengen gedurende het jaar. 

Zoals ik al eerder heb genoemd, ben ik meteen op kamers gegaan. Ik moest wel aangezien ik uit het
zonnige zuiden (Limburg) kom. Het was natuurlijk een grote stap, een nieuwe studie in een onbekende
stad en dan ook nog op jezelf gaan wonen. Toch ben ik erg blij dat ik dit meteen heb gedaan. Je leert
de stad hierdoor veel sneller kennen en je hebt veel meer ruimte om spontane dingen te ondernemen.
Zo kan je bijvoorbeeld als het lekker weer is gaan picknicken bij de Kralingse Plas of een wandeling
maken langs de Maas en genieten van de mooiste skyline van Nederland. Naast de vele activiteiten
organiseert In Duplo ook borrels, deze wil je zeker niet missen. Het is een leuke gelegenheid om mede
In Duplo´ers te leren kennen, onder het genot van gratis drankjes. Daarnaast worden de borrels vaak
vervolgd in de Vrienden waar dan wordt gedanst tot in de late uurtjes. Wat ik jullie vooral wil meegeven
is, geniet van je eerste jaar. Maak je niet te veel zorgen om studiepunten, leer nieuwe mensen kennen,
ontdek Rotterdam. Haal alles eruit wat erin zit! 
Hopelijk zie ik jullie binnenkort een keertje op een van de In Duplo activiteiten.

Liefs Fleur



Mats Frijlink

Leden aan het woord
M A T S  F R I J L I N K

Z E S D E J A A R S  S T U D E N T  E C O N O M I E  &  R E C H T
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Je hebt meer tijd dan je denkt
Met zestig studiepunten per jaar en acht nominale
studiejaren (drie per bachelor, één per master), lijkt
het aantal punten flink op te tellen. Tóch heb je meer
dan genoeg tijd om ze te halen. Ik raad je aan het
voorgestelde studieschema van Louis Visscher en
Mark de Mooij te bekijken.

Wees nieuwsgierig en doe wat je leuk lijkt
Tijdens je studie heb je meer vrijheid dan je een
groot deel van je leven zult hebben. Een mooi
moment om uit te vinden wat jij leuk vindt. Je hebt
keuze te over: allerhande verenigingen (bijv.
studenten-, studie-, sport-), een exchange, een
stage, een bestuursjaar, noem het allemaal maar op.
Een probleem met dubbelstudenten is vaak dat ze
niet kunnen kiezen, slim genoeg zijn om veel naast
hun studie te doen en zodoende alles (soms zelfs
tegelijk) wil doen. Mijn laatste advies is dan ook: doe
vooral waar je zelf zin in hebt. Vind je een
stage/bestuursjaar/exchange/vereniging niet nodig?
Laat het lekker gaan.  
Heel veel plezier gewenst met deze prachtige
dubbelstudie!

Lieve Eerstejaarsstudent,
Je staat op het punt te beginnen aan een groots avontuur. Niet
zomaar een studentenleven, maar het dubbelstudent-
studentenleven! Met minimaal zes lange jaren vol nieuwe indrukken,
vrienden, reizen, vele tentamens en vooral veel te veel scripties,
vliegen deze jaren zo voorbij. Voor mij loopt dit avontuur inmiddels
bijna op z’n einde. Mijn naam is Mats en ik ben aankomend 7e-
jaarsstudent. Aan mij is gevraagd terug te blikken op de afgelopen
zes jaar als student, en daarvoor enige adviezen voor jullie te
formuleren. De eerste weken komt er al meer dan genoeg op je af,
dus ik beloof het kort te houden!

Wees je bewust van de verschillen tussen de
middelbare school en de universiteit
Op de universiteit krijg je veel eigen
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is
fijn, als je weet hoe je ermee om moet gaan. Zelf ben
ik een ontzettende uitsteller, en dat heb ik geweten
ook. Op de middelbare school kom je er mee weg als
je de dag van tevoren begint, die dagen zijn helaas
voorbij. Mijn eerste twee tentamens zijn in een keurige
3,4 en 4,6 geëindigd… Les geleerd zullen we maar
zeggen.

Je hoeft het niet alleen te doen
Als dubbelstudent heb je veel tentamens,
tussentoetsen, deadlines en andere verplichtingen die
de gemiddelde student niet heeft. Gelukkig zijn er
meer dan genoeg medestudenten die ook de
dubbelstudie doen en hetzelfde ritme krijgen als jij.
Met hen kan je samen de strijd aan gaan tegen al dit
academisch geweld door aantekeningen en
samenvattingen te delen, samen te studeren in Polak
of de UB tot in de late uurtjes, en misschien wel het
belangrijkst: als het achter de rug is samen dat
overwinningsbiertje drinken!



"Kom ook naar de kamer" is een veel gehoorde zin bij In Duplo. 'De kamer' verwijst
naar het In Duplo kantoor in het Sanders gebouw op campus Woudestein. De
kamer, in Sanders 0.05,  ligt op een geweldige plek: bij de ingang van het gebouw
en de uitgang van Sanders Law Library. Dit is de plek waar het bestuur werkt, waar
nagedacht wordt over de toekomst van de vereniging en waar vele liters koffie
gedronken worden. Ook is de kamer het huis van onze geliefde goudvissen. Maar
de belangrijkste functie van de kamer is toch echt de ontmoetingsplek voor alle
leden en de kamer draait dan vooral ook om gezelligheid. Iedereen is altijd welkom
als de kamer open is. Er zal in ieder geval altijd een bestuurder zijn om mee te
kletsen en gratis koffie voor je te halen. Ook niet al te onbelangrijk: de kamer is  dé
plek om tosti's te maken tijdens de lunch. Verder komen er de gehele dag In
Duplo'ers de kamer binnenstromen om even  de gezelligheid op te zoeken of om
pauze te nemen van hun studiesessie. De banken liggen dan ook heerlijk om even
tot rust te komen. Hieronder zien jullie een deel van de kaart van de campus zodat
jullie ons goed kunnen vinden. Ook zie je een foto van de kamer. 

We willen je van harte uitnodigen om ook eens langs te komen op de kamer, we
zien je graag. Dus aarzel niet, onze deur is altijd open voor je!

"De kamer"
H E T  K A N T O O R  V A N  I N  D U P L O
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Rotterdam
D E  I N  D U P L O  P L E K K E N  I N  R O T T E R D A M
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Kralingse Plas

Café in de Smitse

Sanders Law Library

De Vrienden Live

De Kralingse Plas, beter bekend als de
"krapla", is de plek om tot rust te komen in
Rotterdam. Bij de plas zit ook het
Kralingse Bos, waar je perfect een
zomerse avond met je vrienden kan
doorbrengen. En voor de hardlopers
onder ons: een rondje krapla is perfect!

De Smitse is het café op campus
Woudestein. In de zomer kan je er heerlijk
op het terras zitten maar binnen zitten kan
natuurlijk ook gewoon. De ideale plek om
naar toe te gaan na je tentamens, of
gewoon wanneer je daar zin in hebt! In de
Smitse is het namelijk altijd gezellig. 

Mocht je thuis studeren niet fijn vinden?
Dan kan dat natuurlijk ook op de campus,
zoals in de bibliotheek bij Sanders. Je
hebt  er zowel een stilte- als gewone
ruimte. Ook niet al te onbelangrijk: het zit
tegenover de In Duplo kamer! Perfect
voor een studiepauze.

De Vrienden Live is een  van de
uitgaansclubs in Rotterdam. Het zit in de
Oude Haven en dat is vlakbij onze
borrellocaties! Het komt dan ook
regelmatig voor dat we een In Duplo
borrel voortzetten bij de Vrienden, wat
natuurlijk altijd gezellig is. 



 
Welkom bij de Dubbelstudie Economie en Recht!

Beste dubbelstudent Economie en Recht,

Economie en rechten zijn relevanter zijn dan ooit. Regels, en de manier waarop
deze al dan niet worden nageleefd, hebben namelijk veel invloed op de
samenleving. Daarmee is de inhoud van de Dubbelstudie kernachtig samengevat.
De economiestudie probeert menselijk keuzegedrag te verklaren en te
voorspellen. In de rechtenstudie gaat het vervolgens om het sturen van dat gedrag,
via rechtsregels en de handhaving daarvan. Dat economie en recht erg met elkaar
verweven zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de stikstofcrisis, de Coronacrisis en de
gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Je had dus geen betere studiekeuze kunnen
maken! Hieronder geef ik kort weer wat je allemaal moeten hebben geregeld
alvorens aan de Dubbelstudie te beginnen en leg ik de opbouw van het
studieprogramma uit. Ik zal je toevoegen aan de Canvas-pagina’s van de
Dubbelstudie, waar je deze en nog veel meer informatie ook kunt vinden.

Voor een complete aanmelding heb je je via Studielink als voltijdsstudent voor een
economie- en een rechtenstudie ingeschreven. Je hebt eveneens de verdere
formaliteiten (machtiging collegegeld, pasfoto, wiskundecursus economie e.d.)
afgehandeld. Je hebt mij je VWO-cijferlijst gemaild i.v.m. de 7.0-norm en ik heb
gereageerd. Als je dit alles hebt gedaan, dan sta je ingeschreven bij de EUR en bij
de Dubbelstudie. Heb je nog vragen over je inschrijving, neem dan contact op met
het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC): https://www.eur.nl/
onderwijs/praktische-zaken/contact.

Dubbelstudenten worden bij economie bij elkaar ingedeeld in aparte
practicumgroepen. Als je met bepaalde andere Dubbelstudenten in een groep
wilt, dan kun je dat doorgeven tijdens het In Duplo Ontbijt. Ik zal dan proberen om
jullie bij elkaar geplaatst te krijgen, maar ik kan niets garanderen. Voor IBEB delen
we de Dubbelstudenten waarschijnlijk bij elkaar in één groep in.
Dubbelstudenten doen hun rechtenstudie via het ‘vrijdagmiddagonderwijs’. Dit
wordt opgenomen, dus eventuele overlap met economiecolleges vormt geen
probleem omdat je de rechtencolleges dan terug kunt kijken.

Louis Visscher
Coördinator Dubbelstudie Economie en Recht
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Je moet voldoen aan het Bindend Studie Advies (‘BSA’) van de Dubbelstudie: in
je eerste jaar moet je minimaal 60 EC uit het B1 van beide studies samen
behalen, waarvan minimaal 48 van economie; je hele B1 van rechten moet in
maximaal drie jaar zijn afgerond;
Als je minimaal vier B1-rechtenvakken hebt gehaald (exclusief de vrijstelling
voor Inleiding Fiscaal Recht), dan mag je het jaar daarna al B2/B3-
rechtenvakken doen. Er worden hierbij wel inhoudelijke eisen gesteld: je moet
het inleidende B1-vak van een bepaald rechtsgebied hebben gehaald voordat
je B2/B3-vakken op het betreffende rechtsgebied mag doen;
Sommige B3-seminars of masters van economie adviseren dat je in je B3
bepaalde keuze- of majorvakken volgt. Deze vakken kun je dan beter wel
volgen, in plaats van er een vrijstelling voor aan te vragen;
Om aan de masters van beide studies te mogen beginnen, moet je de
bijbehorende bachelor geheel hebben afgerond.

In je eerste jaar volg je het Bachelor-1 (‘B1’) van economie. Dit bestaat uit vijf
blokken van acht weken, waarin je telkens twee economievakken volgt. Het B1 van
rechten is verdeeld in acht blokken van vijf weken, waarin steeds één vak tegelijk
wordt aangeboden. In het eerste blok van rechten doe je het vak Inleiding tot de
Rechtswetenschap. Als dit allemaal goed gaat, kun je in blok 2 van rechten ook een
rechtenvak naast je economiestudie doen en dit geldt voor alle volgende blokken.
Maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld in blok 2 geen rechtenvak te
doen, om zo in de laatste weken van blok 1 van economie goed te kunnen
concentreren op economie, en dan later in het jaar wel weer rechtenvakken te
doen. Je gemiddelde tempo moet zo’n 70 studiepunten (‘EC’) per jaar zijn om de
zesjarenplanning te halen. Veel studenten wijken van dit nominale studiepad af en
doen meer of minder punten in een jaar. 

Gedurende je Dubbelstudie kun je ongeveer één jaar aan vrijstellingen krijgen. Op
de Canvas-pagina’s kun je bij de veelgestelde vragen precies zien welke dat zijn en
aan welke eisen je hiervoor moet voldoen. Ook vind je daar schematische
overzichten van de Dubbelstudie.

Bij je studieplanning moet je een aantal punten goed in de gaten houden:

Ik wens je veel succes en plezier in je dubbelavontuur. Vanuit de Dubbelstudie
Economie en Recht zal ik je daar zoveel mogelijk bij helpen.

Louis Visscher
Coördinator Dubbelstudie Economie en Recht
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Mark de Mooij

Je voldoet aan de toelatingsvereiste bij Bedrijfskunde van Wiskunde A of B op je vwo-
diploma.
Je hebt bij Bedrijfskunde de vragenlijst (studiekeuzecheck) ingevuld en voldaan aan de
online “studiekeuzebijeenkomst”.
Je hebt bij Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht eveneens de vragenlijst ingevuld.
Je hebt een digitale pasfoto geüpload.
Je hebt bij een van de twee studies via Studielink de wijze van betaling aangegeven en de
machtiging van het collegegeld ingevuld en ondertekend.
Je hebt een scan van je definitieve vwo-cijferlijst gestuurd.
Vanuit de Dubbelstudie hebben we je laten weten dat je bent toegelaten.

Welkom bij de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde!

Beste studenten van de Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde,

Allereerst wil ik jullie graag van harte feliciteren met jullie toelating tot de Dubbelstudie! Dat jullie
hebben gekozen voor de Dubbelstudie is vast niet zonder reden. De ervaring leert dat
dubbelstudenten enthousiast en leergierig zijn en bereid zijn een stap extra te zetten gedurende
hun studietijd. Ook de praktijk is daarbij gebaat omdat jullie, wanneer jullie beide studies zullen
hebben afgerond, beschikken over kennis van zowel het recht als de processen die spelen
binnen een onderneming en het management. Dit geeft jullie een unieke combinatie aan
vaardigheden wanneer jullie de arbeidsmarkt op zullen gaan en welke jullie kunnen toepassen in
zowel de juridische- als de bedrijfssector (of natuurlijk een combinatie daarvan). Ik wens jullie
alvast heel veel plezier toe met het volgen van beide studies!

Je inschrijving is compleet als je je in Studielink hebt ingeschreven voor zowel Bedrijfskunde als
Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht. Let op dat dit voor beide studies de voltijdvariant dient te zijn.
Verder dienen jullie een aantal formaliteiten te hebben afgerond:

Mocht je nog vragen hebben over je inschrijving, neem dan contact op met het Erasmus
Studenten Service Centrum (ESSC): https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/contact. Ook
kunnen jullie contact opnemen met mij via rechtenbedrijfskunde@law.eur.nl.

Ondanks dat je je voor beide studies als voltijdstudent hebt ingeschreven zullen jullie bij
Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht het onderwijs volgen samen met de deeltijdstudenten op
vrijdagmiddag. Het onderwijs bij Bedrijfskunde kan op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag of vrijdagochtend worden gegeven. Bij Bedrijfskunde bestaat het collegejaar uit 4
onderwijsblokken van 8 of 11 weken. Hierbij zullen jullie 4 of 5 vakken tegelijkertijd volgen.  In
het eerste jaar volg je de gehele Bachelor-1 volgens het door ons geadviseerde studieschema.
Hierna is er meer ruimte om te schuiven met vakken en kunnen er ook vrijstellingen worden
aangevraagd.

Coördinator Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde
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Je moet voldoen aan het Bindend Studie Advies (‘BSA’) van de Dubbelstudie: in je eerste
jaar moet je minimaal 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 48 EC van de studie
Bedrijfskunde. Aan het einde van jaar 3 moet je tevens Bachelor-1 van
Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht hebben afgerond.
Het is mogelijk af te wijken van het geadviseerde studieschema. In dat geval kan het
raadzaam zijn contact op te nemen met één van de studieadviseurs (van RSM of ESL) of met
mij.
Tijdens de Dubbelstudie komen jullie als dubbelstudenten in aanmerking voor een aantal
vrijstellingen. Een vrijstelling vraag je zelf aan bij de Examencommissie van ESL of RSM en
deze zal worden verleend indien je op dat moment aan de voorwaarden hiervoor voldoet. 

In het eerste jaar zullen jullie worden ingedeeld in een mentorgroep (onderdeel van het vak
Professionele ontwikkeling & mentoraat), waarbij jullie met behulp van een mentor zullen leren
hoe om te gaan met allerlei praktische zaken die komen kijken bij het studeren. Tevens zullen
jullie vakken volgen als Inleiding in de bedrijfskunde en Marketing management, om jullie
kennis te laten maken met de processen die spelen binnen een onderneming en het
management.

Het onderwijs bij Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht bestaat uit 8 onderwijsblokken van 5 weken
per collegejaar. Er zal steeds één vak per blok worden gegeven. In jullie eerste jaar volgen
jullie 3 inhoudelijke vakken. De overige vakken van Bachelor-1 volgen jullie in het tweede jaar.
Daarnaast volgen jullie het vak Juridische Academische Vaardigheden (JAV), hetgeen ook
(deels) kan worden doorgeschoven naar jaar 2. Dit vak bestaat uit meerdere praktische
opdrachten, waarbij jullie kunnen werken aan de praktische vaardigheden die een jurist moet
beheersen. De colleges van het vrijdagmiddagonderwijs zullen worden opgenomen, wat jullie
enige flexibiliteit biedt. Aan de start van het collegejaar staat het vak Inleiding
rechtswetenschap op het programma. Later in het jaar zullen jullie ook nog de vakken
Introduction to International and European Law en Inleiding Fiscaal Recht volgen. Het staat
jullie echter vrij al meer vakken van Bachelor-1 Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht te volgen,
maar pas op dat je jezelf niet te veel belast. Als je een gemiddelde van 72 EC per jaar
haalt, is dit voldoende om de Dubbelstudie in 6 jaar af te ronden. Tot slot is het goed om te
weten dat het eerste jaar van Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht identiek aan elkaar zijn. Aan
het einde van het eerste jaar – of het tweede jaar volgens het geadviseerde schema - is er dan
nog de mogelijkheid om over te stappen naar een van beide studies.

Tijdens het volgen van de Dubbelstudie wil ik graag nog het volgende onder jullie aandacht
brengen:

Aan het begin van het collegejaar zal het een en ander nog nader worden toegelicht. Mochten
er toch vragen rijzen dan kunnen jullie ook altijd contact met mij opnemen. Ik wens jullie heel
veel plezier met het volgen van de Dubbelstudie en ik kijk ernaar uit jullie in de toekomst te
ontmoeten.

Hartelijke groet,
Mark de Mooij
Coördinator Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde
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F.t. Vierentwintigste
 

Hierboven zien jullie het 24e bestuur van In Duplo! Je zal ons vrijwel altijd zien
bij In Duplo en wij willen jullie dan ook heel graag leren kennen. We hebben
ontzettend veel zin in komend jaar en kijk er naar uit om jullie te ontmoeten
tijdens deze Eurekaweek en bij alle aankomende activiteiten. Mochten jullie
ooit vragen hebben, tips nodig hebben, of gewoon gezellig willen kletsen,
schroom dan zeker niet om naar ons toe te komen op bijvoorbeeld de kamer in
Sanders 0.05! Natuurlijk kunnen jullie ook altijd een mail sturen naar
bestuur@induplo.nl, of een DM sturen op de Instagram
@studievereniginginduplo. Op de volgende pagina's stellen wij ons graag aan
jullie voor.

B E S T U U R  V A N  I N  D U P L O
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Ik ben ongelofelijk blij dat ik je dit jaar mag verwelkomen op de universiteit en bij onze prachtige
vereniging. Ik hoop dat ik er, samen met mijn medebestuurders en alle actieve leden, voor kan zorgen
dat jij na je studententijd kan zeggen dat In Duplo eraan heeft bijgedragen dat je ontwikkeld bent op
sociaal, academisch en professioneel vlak. Ik kan niet wachten om jou en je medestudenten dit jaar te zien
op onze (gratis!) borrels, onze activiteiten, onze reizen en onze regelmatige uitstapjes naar de prachtige
Rotterdamse uitgaansgelegenheden. Ook hoop ik van harte dat jij jezelf nog verder uitdaagt en dit jaar
een commissielid wordt bij In Duplo, hier lees je in dit boekje meer over.
 
Ik ben Rick en ik zal het komende jaar de Voorzitter van In Duplo zijn. Behalve dat ik altijd klaar sta voor
jou, mijn medebestuurders en alle andere leden, zorg ik ervoor dat In Duplo in goed contact blijft met de
universitaire partners en andere verenigingen. Ik hoop je snel te zien, kom ons vooral opzoeken in
Sanders 0.05 voor een kop koffie en een goed gesprek.

Beste dubbelstudent, lief aanstaand In Duplo lid,
 
Wat heb jij een goede keuze gemaakt. Door te kiezen om de komende
jaren twee studies te volgen heb jij al bewezen dat jij als doel hebt om écht
wat van je studietijd te gaan maken. Om van deze tijd de mooiste tijd van je
leven te maken wil ik je dan ook op het hart drukken om de komende tijd in
het onbekende te stappen en de stad, de universiteit & het studentenleven
te gaan verkennen. Wees niet bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan en
kijk vooral wat je leuk lijkt om naast je studie te doen, want je studiepunten
zijn – hoewel ze heel belangrijk zijn – niet alles. Zorg dan ook dat je achteraf
kan zeggen dat je alles uit je studententijd hebt kunnen halen wat erin zat.Rick

Mijn naam is Niels. Ik zal aankomend jaar de Secretaris van In Duplo zijn. Dit houdt in dat ik je inschrijving
bij de vereniging zal verwerken. Daarnaast zal je mijn naam af en toe in je mailbox tegenkomen,
aangezien ik ook de nieuwsbrief verstuur. Ook zal ik met mijn commissies toewerken naar mooie
evenementen in samenwerking met de alumni (afgestudeerden) van de Dubbelstudie en met de
almanakcommissie zal het jaar worden vastgelegd in een jaarboek (de almanak). Schroom niet om mij
gedurende het jaar aan te spreken wanneer je iets wil weten, of gewoon behoefte hebt aan een gezellig
gesprek. Tot komend jaar!

Beste aankomend In Duplo’er,

Ontzettend leuk dat je je hebt aangemeld voor de Dubbelstudie
Economie en Recht dan wel Recht en Bedrijfskunde. Zie deze Eurekaweek
dan ook als de aftrap van een veelbelovende studietijd in Rotterdam. In
de zomer van 2018 liep ik zelf op de Eurekaweek ook als aankomend In
Duplo’er, genietend van de opening in Ahoy, de informatievloed op de
campus en de overdaad aan dag- en avondactiviteiten. Gebruik deze
week om je medestudenten, de stad, de verenigingen en natuurlijk ook
jezelf te ontdekken. Hopelijk ontdek je tijdens deze Eurekaweek ook In
Duplo. Gedurende het jaar worden vele leuke activiteiten georganiseerd
om je medestudenten te leren kennen en je studievaardigheden te
vergroten. Kom ook vooral eens langs op onze kamer (Sanders L0.05) om
ons beter te leren kennen en een kop koffie te drinken.

Niels
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Maak je niet al te druk over de start van je studie en vergeet vooral ook niet om te genieten! In mijn ogen
is In Duplo een mooie plek om deze twee facetten, studie en plezier, te combineren. Op de universiteit
voelde deze vereniging voor mij al snel aan als een thuis, vanwege de fijne sfeer, gezellige activiteiten en
je betrokken mede-studenten.   

Mijn naam is Sam, en ik zal in jouw eerste jaar de penningmeester zijn van In Duplo. Dit betekent dat ik
het geld van de vereniging zal beheren en verantwoordelijk ben voor onder andere onze (gratis) borrels!
Kom vooral dus een keer langs op een van deze gezellige activiteiten of maak gewoon een tosti of een
kopje koffie bij ons (in Sanders 0.05) waar de deur altijd voor je open staat.  

Ik hoop je snel weer te zien!

Beste dubbelstudent, 

Voor je ligt de Duplomaat Light, een boekje dat ik mij van mijn eerste jaar ook
nog kan herinneren. Wat leuk dat je hem hebt opengeslagen! Ook dit jaar staat
hij weer boordevol mooie verhalen en interessante feitjes die je verder kunnen
helpen met je eerste stappen in je studieloopbaan. Ik hoop dat je al hebt
genoten van je eerste momenten in deze Eurekaweek en de stad Rotterdam en ik
geloof vast dat je uitkijkt naar al het moois dat nog komen gaat. Sporten, feestjes,
bij een vereniging, op kamers gaan en natuurlijk studeren, er is genoeg om uit te
kiezen! hoop dat je snel je plekje vindt en mijn advies is dan ook om het allemaal
lekker te gaan uitproberen.

In Duplo kan jou helpen bij het creëren van deze mooie herinneringen! Wij zijn er namelijk voor om jou te
helpen bij het vinden van je weg binnen de universiteit en het studentenleven. Zo helpen we met je
oriëntatie op een carrière, organiseren we trainingen om jouw vaardigheden te ontwikkelen, en zullen wij
je bovenal helpen bij het vinden van mensen die goed bij jou passen, door het organiseren van (gratis)
borrels, gezellige activiteiten een prachtige reizen om jouw studiegenoten beter te leren kennen. 

Dat brengt mij op mijn introductie, mijn naam is Nienke Sjamaar, vierdejaars student Rechten en
Bedrijfskunde en aankomend jaar mag ik met veel plezier de functie van Commissaris Interne Zaken
vervullen. Dat betekent dat ik me, samen met mijn commissies, bezig zal houden met het organiseren van
de informele activiteiten en de reizen. Je zult mij dus vaak tegenkomen bij de activiteiten en het lijkt mij
superleuk om jou ook snel te spreken op één van de activiteiten of op ons kantoor in Sanders L.0.05. Het
bakkie pleur staat ook hier voor je klaar ;)

Lieve aankomende eerstejaars,

Ik hoop dat jij nu in het zonnetje zit te genieten van een bakkie pleur met het
uitzicht op de Erasmusbrug. Nee? Dan zou ik je zeker aanraden om dat een
keer te doen! En dat is lang niet het enige, er zijn nog zoveel leuke plekjes in
Rotterdam die jij nu kan gaan ontdekken! Denk aan de Kralingse Plas, bootje
varen onder het genot van een drankje. Of eten bij het Zalmhuis, dat gaan je
smaakpapillen zeker waarderen. Onze stamkroegen De Smitse, Apartt en De
Dijk mogen ook niet ontbreken, dat zijn dé plekken om bij te kletsen met je
studiegenoten en vrienden. De Kop van Zuid is het bruisende zakencentrum
van Rotterdam, waar een bezoek aan menig groot bedrijf mogelijk is. En als
kers op de taart: een gala al varend langs de skyline van Rotterdam. Dat zijn
de momenten die levenslange herinneringen gaan creëren en dat worden de
gebeurtenissen waardoor jij terugkijkt op jouw studententijd als de mooiste
jaren. 
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Aankomend jaar zal ik de functie van Commissaris Externe Zaken vervullen. Dit houdt in dat ik me vooral
bezighoud met het contact met bedrijven. Dit klinkt voor nu voor jullie misschien nog heel ver weg, maar
jullie kunnen mij ook zeker verwachten op de borrels en activiteiten! Ik kijk er naar uit jullie allemaal te
leren kennen en samen met jullie het aankomende jaar te gaan verkennen.
Voor nu nog wat laatste adviezen. Je kan altijd meer dan je denkt en dat geldt zeker voor ons als
ambitieuze dubbelstudenten. Laat je dan ook niet te veel afschrikken door alles wat op je afkomt, maar
probeer ervan te genieten. Ga jezelf vooral ook sociaal uitdagen, naast de intellectuele uitdaging die je
studie je zal bieden. Dit is de plek waar je vrienden voor het leven zal maken. Die studiepunten komen
wel ;)

Lieve eerstejaars,

Graag wil ik je welkom heten bij de leukste studievereniging in de
mooiste studentenstad van Nederland. Rotterdam kan soms wat stijfjes
overkomen, maar zodra je de stad beter leert kennen ga je er
gegarandeerd van houden. Dat is in ieder geval hoe het bij mij is gegaan
:) Ik begon 3 jaar geleden aan mijn studie in een nieuwe stad waar ik
niemand kende, maar bij In Duplo voelde ik mij meteen op m’n gemak.
Iedereen staat voor elkaar open en is vooral op zoek naar gezelligheid.
Mijn advies aan jullie is dan ook: maak daar gebruik van! Je studententijd
heeft je zoveel te bieden, pak alles wat je pakken kan. En hoe leuk is het
dan dat je dit allemaal samen met In Duplo kan ontdekken!

Er zijn zoveel keuzes die je kan maken en je hebt zoveel vrijheid! Maar als ik voor mezelf mag spreken is
dat ook juist wat ik zo overweldigend vond. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik twee
studies heb gekozen, want ja, het leek me allebei wel leuk en ik kon niet kiezen. Wat ik zo fijn vind bij In
Duplo is dat je allerlei mensen ontmoet die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Niet alleen ambitieus, maar
ook ontzettend sociaal, open en gezellig. Daarom kan ik je ook echt alleen maar aanraden om naar de
borrels en activiteiten te komen: je ontmoet zoveel nieuwe leuke mensen! Daarnaast is het ook heel fijn
om met de jaarlagen boven jou te praten, zodat je weet hoe zij alles hebben aangepakt de afgelopen
jaren. 

Laten we even kennis maken: mijn naam is Romie, twintig jaar oud, en ik ben komend jaar Commissaris
Marketing van In Duplo. Ik zal er onder andere voor zorgen dat jullie op de hoogte blijven van alle
activiteiten, borrels, evenementen en reizen die dit jaar gaan plaatsvinden. Verder zal ik verantwoordelijk
zijn voor drie geweldige commissies (solliciteer vooral!): de Marketing-, Consulting- en Mediacommissie.
Daarnaast heb ik ook dit boekje mogen ontwerpen. Ik heb er echt heel veel zin in om jullie allemaal te
mogen ontmoeten en te leren kennen. Schroom daarom ook zeker niet om langs te komen op de kamer
in Sanders 0.05 om even gezellig te kletsen. En voor nu: geniet van de Eurekaweek! 

Lieve eerstejaars, 

Gefeliciteerd met de start van een super leuk nieuw avontuur! Je
studententijd is nu begonnen en ik kan één ding maar niet vaak genoeg
benoemen: geniet! De jaren vliegen voorbij en voordat je het weet zit
je, net als ik, alweer in je vierde jaar. Ik kan mijn Eurekaweek nog zo
goed herinneren, maar alles is nu ook zo anders. Een nieuwe stad,
nieuwe mensen en een hele andere studie. Studentenverenigingen, op
kamers gaan, studieverenigingen, sportverenigingen, studiepunten,
exchange, minor, stage, werkcolleges en tentamens: allemaal
begrippen die voor mij nog onduidelijk waren en waar ik geen idee had
van wat ik kon verwachten. 
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