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Curriculum vitae

Curriculum vitae

José Boers werd op 18 januari 1975 geboren te Den Ham, als oudste van een 
tweeling. Nadat zij haar lagere schooltijd had doorgebracht in Den Ham, ging zij 
naar het Christelijk Lyceum te Almelo. Hier behaalde zij het VWO diploma in 1993. 
Vervolgens ging zij Pedagogiek studeren aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Nadat zij in 1994 haar propedeuse behaalde, ging zij verder met de studie 
Bewegingswetenschappen. In 1997 begon zij met een student-assistenschap bij de 
disciplinegroep Anatomie en Embryologie, onder leiding van prof. dr. G. Holstege. 
Bij deze disciplinegroep volbracht zij ook haar afstudeerproject onder begeleiding 
van dr. P.O. Gerrits. Zij deed onderzoek binnen het kader van het “Emotioneel 
Motorisch Systeem”. In 1998 legde zij het doctoraalexamen af. Aansluitend 
hierop begon zij als assistent in opleiding (AIO) bij dezelfde disciplinegroep. De 
periode van juli 2002 tot april 2003 heeft zij doorgebracht in London (UK), waar 
zij werkzaam was in het Institute of Neurology, University College London. Hier 
deed zij electrofysiologisch onderzoek onder begeleiding van dr. P.A. Kirkwood. 
In september 2003 kreeg zij een aanstelling als universitair docent. Gedurende 
de periode 1998-2005 heeft zij onderwijs gegeven aan studenten Geneeskunde, 
Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen.




