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Curriculum vitae 

Jos Jonkers werd op 16 maart 1965 geboren te Nederweert. In 1983 behaalde hij het VWO diploma 
aan de Philips van Horne scholengemeenschap te Weert. Vanaf 1983 studeerde hij Moleculaire 
Wetenschappen aan de Landbouw Universiteit Wageningen, met stages bij de vakgroep Moleculaire 
Biologie (Prof. dr. A. van Kammen) en de afdeling Moleculaire Genetica van het Nederlands kanker 
Instituut (Prof. dr. A. Berns). In november 1989 behaalde hij het doctoraalexamen. Vanaf februari 
1990 tot en met december 1995 was hij werkzaam als onderzoeker in opleiding (OIO) bij de afdeling 
Moleculaire Genetica van het Nederlands Kanker Instituut. Onder begeleiding van Prof. dr. A. Berns 
werd het in dit proefschrift beschreven onderzoek verricht. Dit onderzoek naar de identificatie en 
karakterisering van het Fratl proto-oncogen werd mede gefinancierd door de Nederlandse Kanker 
Bestrijding (NKB/KWF). Vanaf mei 1996 is hij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, 
eveneens bij de afdeling Moleculaire Genetica van het Nederlands Kanker Instituut. In de groep van 
Prof. dr. A. Berns verricht hij onderzoek naar de functie van de Brcal en Brca2 genen, die bij de mens 
verantwoordelijk zijn voor erfelijke vormen van borstkanker. 
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