
Beste student(e),  
 
Welkom bij de opleiding Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies! De zomervakantie staat 
voor de deur, dus een goed moment om je alvast te informeren over het nieuwe academische jaar. 
Voor jou het jaar om aan je bachelor bij CAOS te beginnen!  
 
Je hebt in juni wellicht al deelgenomen aan de kennismakingsdag waar je al even hebt mogen 
proeven aan ons onderwijs en al een aantal medestudenten hebt ontmoet. Deze mail is bedoeld om 
je nog wat informatie te geven over je inschrijving, de introductie en de start van het onderwijs. Lees 
de mail dus  goed!  

 

Toelating en inschrijving aan de universiteit  
Zorg dat je inschrijving via Studielink aan de Radboud Universiteit in orde is. Studielink houdt je via 
de e-mail op de hoogte van het verloop van je inschrijvingsverzoek. Houd dus je mailbox goed in de 
gaten.  
 
Voor informatie over inschrijving en betaling collegegeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen kun 
je terecht bij de Centrale studentenbalie.  
 
Toelating met HBO-P  
Wil je met een HBO-Propedeuse worden toegelaten? Let er dan op dat je ook aan de wiskunde- en 
Engelse taal-eis voldoet. Regel je toelating vervolgens via studielink.  
 
Voldoe je op dit moment niet aan de toelatingseisen omdat je je HBO-Propedeuse nog niet hebt 
afgerond? Kijk dan of je in aanmerking komt voor een voorwaardelijke inschrijving. Verzoeken tot 
voorwaardelijke instroom in de bachelor moeten vóór 1 augustus 2022 worden ingediend bij de 
toelatingscommissie CAOS via Admissions_caos@ru.nl, samen met het afrondingsadvies van de hbo-
instelling.  

 

Introductie  
We bieden aan alle studenten die starten met de bachelor Culturele Antropologie & 
Ontwikkelingsstudies een introductieprogramma aan. Het introductieprogramma vindt plaats van  
zondag 21 augustus tot en met zondag 28 augustus. Deelname is niet verplicht, maar het is wel een 
mooie manier om de stad, de universiteit en haar campus en het studentenleven te ontdekken. En 
uiteraard je medestudenten te leren kennen.  
 
Na inschrijving krijg je een uitnodiging waarmee jij je kan aanmelden voor de introductie van 2022. 
 
We raden je dus echt van harte aan om mee te doen! Informatie over de Radboud introductie en 
vind je hier.  
 

Aanvang van het onderwijs  
Het studiejaar 2022-2023 start op maandag 5 september.  
 

Studiegids  
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Informatie over de studie kun je vinden in de studiegids van de bachelor Culturele antropologie & 
Ontwikkelingsstudies 2022-2023 op de site: https://www.ru.nl/studiegids/socsci/*.  
 
*Deze informatie is (als je inschrijving compleet is) makkelijk te vinden via de studentenportal: www.portal.ru.nl . 

 

Rooster 
Het onderwijsrooster voor het eerste semester kan worden opgevraagd via je persoonlijke 
roosterviewer: https://persoonlijkrooster.ru.nl/schedule. Op Ru Ready pagina van Sociale 
Wetenschappen staat een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je je rooster moet samenstellen en 
raadplegen, zodat je precies kunt zien waar en wanneer je colleges plaatsvinden. Het rooster staat 
uiterlijk half juli online.  
 
Inschrijven voor cursussen  
Je moet je zelf inschrijven voor vakken die je zal volgen. Als je bent ingeschreven voor de cursus ben 
je automatisch ingeschreven voor het tentamen. Let op: voor de herkansing moet je je altijd zelf 
inschrijven! Inschrijven voor cursussen die starten in periode 1 kan vanaf 1 augustus. De inschrijving 
voor cursussen in periode 2 gaat vanaf medio september open.  
 
Kom je er niet uit? Kijk op de website van het Studenten Informatiepunt (STIP) of neem contact op 
met STIP, zij kunnen je verder helpen. En anders helpen we je uiteraard graag tijdens de introductie.  
 
 
Boekenlijst  
Er is geen boekenlijst. Bij elke cursus vind je in de studiegids welke literatuur verplicht is. Leden van 
Umoja kunnen boeken met 10% korting bestellen. Dit doen zij in samenwerking met boekhandel 
Dekker van de Vegt en kan via de website van Umoja.  
 
 
RU-ready 
Op de site RU-ready vind je allerlei praktische informatie over zaken als studentenportal, rooster, 
Osiris, Brightspace en apps. Handig om al eens rond te neuzen. Tijdens de introductie krijg je hier nog 
uitgebreid uitleg over. 
 
Op de studentenportal vind je alle belangrijke systemen zoals Osiris, Brightspace, studentmail etc. bij 
elkaar: 
https://www.ru.nl/studenten/vm-studenten/vm-ict/ru-account-studentenportal/  
 
Aanschaf (mobile) device voor onderwijs 
Om ons onderwijsprogramma te kunnen volgen, is het belangrijk dat je over een (mobile) device 
beschikt. Dit moet minimaal voldoen aan de volgende kenmerken: 

• Windows 10 of Mac OS Catalina 
• Webcam 
• Intel i5 processor (of vergelijkbaar: AMD ryzen 5) 
• 8 GB intern geheugen 
• 256 GB SSD opslag 
• Internetverbinding 
• 13 inch display 
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• Voldoende accuduur. 

Eventueel kun je apparatuur aanschaffen via www.surfspot.nl, een non profit ICT-webwinkel met 
korting voor studenten op onder meer hardware. Maar je kunt uiteraard ook elders terecht. 
Studenten kunnen via SURFspot gratis het internet-beveiligingspakket F-secure downloaden.  

 
 

Vakantieperiode en bereikbaarheid 
Studieadviseur 
De studieadviseur van COAS is Eefje Derix. Eefje is afwezig vanaf woensdag 20 juli tot vrijdag 19   
augustus. Wil je nog iets bespreken? Maak dan snel nog een afspraak of plan alvast een afspraak 
voor na de zomervakantie. E: eefje.derix@ru.nl 
 
Een afspraak maken kan via de studentenportal (rechts boven in, ‘rode knop’): 
1. Log in op de studentenportal met je s-nummer en wachtwoord 
2. Klik vervolgens op de banner Studieadviseur  3. Vervolgens kom je in de afsprakenmodule. Kies bij 
afspraaksoort voor de duur van het gesprek en vul de overige items in. Het is belangrijk dat je alle 
velden van het formulier invult. 
4. Na het verzenden van het formulier krijg je een afspraakbevestiging van het STIP. In deze 
bevestiging staat ook informatie over het annuleren of verzetten van een afspraak. 
 
Secretariaat Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies 
Het secretariaat is in de zomervakantie niet bereikbaar van 15 juli tot 25 juli. In de weken daarvoor 
en erna is het secretariaat bereikbaar via:  
E: elvira.janssen@ru.nl 
 
Toelatingscommissie Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies 
De Toelatingscommissie van CAOS is in de zomervakantie niet bereikbaar van 21 juli tot 22 augustus.  
E: Admissions_caos@ru.nl 
Met vragen over je toelating kun je terecht bij Admission Office Social Sciences.  
E: admissionsocialsciences@ru.nl. 
 

Met vragen over collegegeld, Studielink, de afronding van de inschrijving of het opsturen van 
documenten kun je terecht bij de Centrale Studentenbalie. 

 
Examencommissie CAOS 
De examencommissie is niet bereikbaar van maandag 18 juli tot maandag 22 augustus. Op de 
opleidingspagina vind je informatie over onder andere het indienen van een verzoek:  
E: examencommissie_caos@maw.ru.nl 

 
Studenten Informatiepunt (STIP) 
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De balie van het STIP is in deze zomer gewoon geopend. Tot en met week 28 is de balie van het STIP 
van 09:00 tot 17:00 geopend en in week 29 en 30 van 10:00 tot 14:00. Vanaf week 31 is de balie dan 
weer open van 09:00 tot 17:00. 
 
Zie voor de contactgegevens ook de site van het STIP: https://www.ru.nl/fsw/stip/  
 
 
 
Voor nu een hele fijne zomervakantie en tot in het nieuwe studiejaar!  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Eefje Derix 

studieadviseur Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies 
niet aanwezig op woensdag 

Radboud Universiteit Nijmegen | Maria Montessori gebouw | Thomas van Aquinostraat 4, kamer 2.015| T: +31 (0) 6 296 46 377 | E: 
eefje.derix@ru.nl | W: www.ru.nl  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Afspraak (via Zoom) maken? Dat kan via www.ru.nl/fsw/afspraak 
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