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Curriculum Vitae

Bastiaan Warnaar werd geboren op 21 februari 1978 te IJsselstein. In 1997 be-
haalde hij zijn VWO-diploma aan het St. Bonifatius College te Utrecht. Hier
ontstond zijn belangstelling voor natuurkunde. Gëınspireerd door een sympo-
sium ‘Mission to Mars’ met gastheer prof. dr. Wubbo Ockels, begon hij in het
najaar van 1997 de studie technische natuurkunde aan de Universiteit Twente.

Zijn afstudeerstage deed hij in de richting van de elementaire deeltjes fysica,
bij het Nederlands Instituut voor Kern en Hoge Energie Fysica (NIKHEF) te
Amsterdam. Onder leiding van prof. dr. ing. Bob van Eijk en begeleiding
van prof. dr. Maarten de Jong ronde hij zijn studie natuurkunde in 2003 af.
Als onderdeel van zijn studie volgde hij stages van drie maanden bij CERN
(Geneve, Zwitserland) en Fermilab (Chicago, USA). Naast de studie technische
natuurkunde behaalde hij zijn propedeuse Informatica.

Na zijn afstuderen ging hij werken als wetenschapper bij het Interfacultair
Reactor Instituut (IRI) te Delft, en als software ondersteunend medewerker bij
de faculteit biologie aan de Universiteit Utrecht.

Begin 2005 vond hij een uitdagend project, het Cliq-project, voorafgaande
aan een promotietraject bij prof. dr. ir. Wouter Dreschler bij de afdeling Klin-
ische & Experimentele Audiologie van het AMC te Amsterdam. Zijn promotie
gericht op ‘dode zones in de cochlea’ startte in november 2005. Als onderdeel
hiervan was hij enkele malen gastonderzoeker bij het Center for Applied Hearing
Research (CAHR) in Denemarken onder leiding van prof. dr. Torsten Dau.

Na afloop van zijn aanstellig in 2010 ging hij parttime werken als grafisch
ontwerper bij De Groot Ontwerpers te Utrecht.

Sinds juni 2011 werkt hij als metroloog (combinatie van fysica, wiskunde en
informatica) bij ASML, waar hij werkt aan de nieuwste generatie lithografische
machines voor de computerchip industrie.

In het voorjaar van 2013 werden de artikelen behorende bij zijn promotie
geaccepteerd voor publicatie. Hiermee kon zijn promotie worden afgerond,
waarvan het proefschrift dat u nu in handen hebt getuige is.

Op 2 april 2013 trouwde Bastiaan met Quirine van der Weide. Op 21 au-
gustus 2013 is hun dochter Lysa Anna geboren.
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