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Curriculum Vitae 
 
Muriel de Boer werd geboren op 17 november 1971 te Purmerend. Na het doorlopen 
van het VWO aan het St. Ignatius College te Purmerend volgde ze vanaf 1991 de 
opleiding Milieukunde aan Hogeschool Holland te Diemen. Haar eerste schreden in de 
wetenschap zette ze tijdens de eindstage van deze studie, bij Graham Thompson en 
Eric Pianka aan de Edith Cowan University te Perth, Australië. De stage had als 
onderwerp the home range sizes of Varanus tristis and Moloch horridus in the Great 
Victoria Desert. Na afronding van de studie werkte ze als onderzoeksassistent aan een 
ecologisch onderzoek aan fruit-etende tropische vogels en vleermuizen te Darwin, 
Australië, en bij het Komododragon Project te Flores en Komodo National Park, 
Indonesië, aan veldonderzoeken aan Varanus komodoensis. Daarna werkte ze enkele 
jaren als docente biologie en algemene natuurwetenschappen op een middelbare 
school. In 2000 besloot ze om naast haar werk Biologie te gaan studeren aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Het afstudeerproject had als onderwerp ‘de erfelijkheid 
van metallothioneine-expressie bij de springstaart Orchesella cincta’, en ze deed dit 
onder leiding van Dick Roelofs op de afdeling Dierecologie. Dit project wekte haar 
interesse voor het gebruik van moleculaire technieken binnen het ecologisch 
onderzoek. Vervolgens begon ze in 2004 bij dezelfde vakgroep als promovenda aan 
het promotieonderzoek naar moleculaire stress responsen in Folsomia candida ten 
gevolge van chemische stoffen in de bodem. Vanaf 2010 heeft ze een jaar gewerkt bij 
het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, te Den Hoorn, Texel, en deed 
ze ecologisch veldwerk aan tropische koralen bij de James Cook University te 
Townsville, Australië. 
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