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applications, onder begeleiding van professor A. Zeriahi en B. Jennane. Hierop
studeerde hij af in oktober 2000, waarna hij begon met het onderzoek die deels
wordt verricht aan Laboratoire Emile Picard van de Universiteit Paul Sabatier in
Toulouse onder begeleiding van professor Ahmed Zeriahi.

In 2003 verhuisde hij naar Rotterdam. Kort daarna ging hij werken als gas-
tonderzoeker aan KDV instituut. Tegelijker tijd deed hij een intensieve cursus
Nederlandse taal. Na het behalen van het diploma Nederlands als tweede taal in
augustus 2004, begon hij in oktober zijn promotieonderzoek onder begeleiding van
professor Jan Wiegerinck.

113


