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CURRICULU MM  VITA E 

Ronaldd Adam Jenner  werd geboren op 1 juni 1972 te Amstelveen. 
Achtereenvolgenss werden de diploma's voor  MAVO (1988), HAVO 
(1990)) en VWO (1992) behaald aan het Veenlanden College te Mijdrecht . 
Inn 1992 begon hij  de studie Biologie aan de Universiteit Utrecht. In de 
specialisatiefasee werden twee stages gevolgd. De eerste stage vond 
plaatss binnen de vakgroep Experimentele Embryologie van de faculteit 
Biologiee van de Universeit Utrecht. De titel van het onderzoek was 
AnalysisAnalysis of cell type specific factors in Patella vulgata by means of differential 
display,display, onder  begeleiding van Dr. Wim G. M. Damen en Dr. André E. 
vann Loon. De tweede stage vond plaats binnen de vakgroep 
Systematiek,, Evolutie en Paleobiologie van de Universiteit van 
Amsterdam.. De titel van het onderzoek was Re-interpreting the palaeo-
andand archaeostomatopods from the Bear Gulch Limestone, Mississippian 
(Namurian),(Namurian), central Montana onder  begeleiding van Dr. Cees H. J. Hof en 
Prof.. Dr. Frederick R. Schram. In 1997 werd het doctoraal diploma 
Biologiee cum laude behaald aan de Universiteit Utrecht. 

Inn september  1997 werd het onderzoek dat ten grondslag ligt aan 
ditt  proefschrift gestart aan de Universiteit van Amsterdam als beursaal 
tott  april 1998. Vervolgens werd het onderzoek voortgezet met behulp 
vann een subsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijkk  Onderzoek) als onderzoeker  in opleiding (OIO) tot 
aprill  2002. 

Eenn in december  2001 door  de Europese Commissie aan Ronald 
toegekendee beurs (Mari e Curie Individual Fellowship) zal hem in staat 
stellenn 2 jaar  lang onderzoek te doen aan de University of Cambridge 
(Groot-Brittannië) .. In samenwerking met Dr. Max Telford zal hij  in het 
Universityy Museum of Zoology werken op het project Testing alternative 
phytogeniesphytogenies of the animal kingdom with qualitative molecular synapomorphies 
andand a critical reappraisal of morphological characters. 
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