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Profiel
Mijn belangrijkste eigenschappen zijn: doelgericht, pragmatisch, nieuwsgierig en positief. Bovendien ben ik een
doorzetter en een harde werker met goede mondelinge (en schriftelijke) vaardigheden, waardoor ik goed in
teamverband functioneer. Ik bezit een breed scala aan kennis en vaardigheden die ik integraal kan inzetten.
Daardoor ben ik in staat om zelfstandig te werken en anderen aan te sturen. Ik ben thuis in het:
 coördineren van een archeologisch project van offerte tot rapport
 aansturen van een veldwerkteam
 aardewerk vanaf de late prehistorie tot nieuwe tijd
 schrijven van opgravingsrapportages, PvE’s en overige adviesdocumenten.

Archeologische werkervaring
Docent Archeologie en staflid Bij Saxion Hogeschool (0.6 fte)
Deventer, 1-3-2014 tot heden
Als docent archeologie ben ik verantwoordelijk voor verschillende modules, die voornamelijk op de praktijk zijn
gericht. Hiermee leiden we de studenten op tot professionals in het archeologische werkveld. Daarnaast vervul
ik verschillende staftaken waaronder het coördineren van het uitstroomprofiel veldarcheologie en
internationalisering.
Zelfstandig archeoloog bij De Nieuwe Archeoloog
Nijmegen, 1-4-2013 tot heden
Als zelfstandig archeoloog ben ik op diverse functies inzetbaar. Deze omvatten naast het veldwerk en de
uitwerking, ook publieksbereik en het geven van advies. In de periode dat ik als zelfstandig archeoloog
werkzaam ben, heb ik hoofdzakelijk als teamleider op de opgraving “Het Burseplein” in Deventer gewerkt.
Daarnaast heb ik me gericht op het uitwerken van verschillende projecten, zoals de opgraving “De Groote
Markt” in Vlissingen.
Projectleider bij ARC BV
Geldermalsen, 1-1-2011 tot 1-4-2013
Als projectleider ben ik verantwoordelijk geweest voor verschillende projecten waarvan ik het veldwerk en de
uitwerking heb uitgevoerd. Tijdens de uitwerking heb ik me gericht op het beschrijven van verschillende
vondstcategorieën (metaal, aardewerk en kleipijpen) en het uitwerken van de sporen en structuren. Daarnaast
ben ik betrokken geweest bij het opstellen van offertes en het begeleiden van projecten van collega’s. Verder
heb ik de dagelijkse leiding in handen gehad op enkele grootschalige opgravingen, waar ik leiding gaf één of
meerdere veldteams. Voorbeelden hiervan zijn:
 Vlissingen, Groote Markt. Een grootschalig en complex stadskern onderzoek met bewoningsresten uit
de periode tussen de 15e en 19e eeuw.
 Grave, Hofplein. Een groot stadskern onderzoek (13e-19e eeuw).
 Wijchen, Bijsterhuizen. Een grootschalige opgraving met archeologische resten vanaf het
Mesolithicum tot de Romeinse periode.

Archeologische werkervaring (vervolg)
KNA archeoloog bij de Bureau archeologie en monumenten Gemeente Nijmegen (via de Ruud van Beek
stichting)
Nijmegen, 1-3-2006 tot 31-12-2010
Ik ben als veldmedewerker begonnen bij archeologische dienst van de gemeente Nijmegen. Vanaf 2007 ben ik
als KNA archeoloog werkzaam geweest. Mijn functie omvatte het voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van
archeologisch onderzoek. Ik heb archeologische begeleidingen, inventariserende veldonderzoeken en
definitieve opgravingen uitgevoerd. Deze zijn zowel in het buitengebied als in de stadskern gelokaliseerd. De
periodisering van deze onderzoeken varieert van het Neolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. Mijn werkzaamheden
varieerden van het leiding geven aan een team als KNA-archeoloog, zorg dragen voor de administratie, het
bedienen van de RTS tot het uitvoeren van algemene werkzaamheden als veldmedewerker.
Naast het veldwerk heb ik ervaring opgedaan met het voorbereiden en uitwerken van opgravingen. Deze
ervaring bestaat onder andere uit het opstellen van evaluatierapporten en van plan van aanpak, uitvoeren van
bureauonderzoeken en het schrijven van (brief)rapporten. Tijdens mijn dienstverband bij de gemeente
Nijmegen heb ik de dagelijkse leiding gehad over enkele grootschalige opgravingen, voorbeelden hiervan zijn:
 Nijmegen, Plein 44. Een grootschalig stadskernonderzoek met bewoningsresten uit de periode tussen
de 16e en 19e eeuw.
 Nijmegen, Rijn-Lekstraat. Een grootschalige opgraving binnen de grenzen van de Romeinse stad Ulpia
Noviomagus.
Overige archeologische werkervaring
Naast de bovengenoemde dienstverbanden heb ik archeologische (veld)werkervaring opgedaan bij de
volgende projecten:
 Begeleiden van de veldcursus van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2007 tot 2010
begeleidde ik jaarlijks de eerstejaars archeologiestudenten bij de veldcursus op verschillende
opgravingen.
 Meteren, ACVU-HBS, Late-IJzertijd/Romeins, als veld medewerker (protocollist), 2005
 Xanten (Duitsland), Universiteit van Nijmegen, Romeins, als veldmedewerker, 2004
 Vicchio (Italië), Southern Methodist University, Etruskisch, als veldmedewerker, 2003

Opleidingen
Master Archeologie en Prehistorie
Vrije universiteit, Amsterdam, 2004-2007, diploma behaald
Bachelor Archeologie en Prehistorie
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2001-2004, diploma behaald
Minor van het bachelor diploma
Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italië), 2003-2004
HEAO Propedeuse
Hogeschool van Utrecht, Utrecht, 1999-2001, diploma behaald
Havo diploma
N.S.G., Nijmegen, 1992-1998, diploma behaald
Stage en afstudeerprojecten
 Protocolstage bij ACVU-HBS in Meteren-Hondsgemet. Ik heb de verantwoordelijkheid gehad over het
opgraven en het uitwerken van een gedeelte van deze opgraving.
 Masterscriptie provinciaal Romeinse archeologie: Sleutels in het Romeinse rijk; De typochronologie en
sociale aspecten van sleutels uit het noordwesten van het Romeinse rijk.

Vaardigheden







Voltooide opleiding Onderzoeks-/Adviesrapporten schrijven
Voltooide opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) aan de Saxion Hogeschool
Voltooide opleiding Basiskwalificatie Didactische Examinering (BDE) aan de Saxion Hogeschool
Cursus Introductie MapInfo Professional bij Geodan
Ervaring met de programma’s: - Microsoft Office - Illustrator - MapInfo
In bezit van:
o rijbewijs A+B
o diploma Basisveiligheid VCA
o geneeskundige verklaring klasse AB
o basiskennis Opsporing Conventionele Explosieven (OCE)

Hobby’s
Snookeren, gitaarspelen, zwemmen, mountainbiken, steile wand klimmen, wielrennen en hardlopen.

Rapportages
Briefrapporten:
 Oosterbaan, J., 2009: Archeologisch onderzoek in het Kerkegasje, Nijmegen (Archeologische Berichten
Nijmegen - Briefrapport 53)
 Oosterbaan, J., 2009: Archeologisch onderzoek in de Derde Walstraat, Nijmegen (Archeologische
Berichten Nijmegen - Briefrapport 93)
 Oosterbaan, J., 2010: Archeologisch onderzoek aan de Kwakkenbergweg, Nijmegen (Archeologische
Berichten Nijmegen - Briefrapport 74)
 Oosterbaan, J., 2010: Archeologisch onderzoek in de Ploegstraat, Nijmegen (Archeologische Berichten
Nijmegen - Briefrapport 80)
 Oosterbaan, J., 2011: Opgravingen in de Broekstraat. Laat-prehistorische nederzettingssporen in
Lindenholt, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 89)
 Oosterbaan, J., 2011: Archeologisch onderzoek aan de Groesbeekseweg, Nijmegen (Archeologische
Berichten Nijmegen - Briefrapport 105)
 Oosterbaan, J., 2015: Archeologisch bureau-onderzoek aan het Havenplein, Nijmegen (Archeologische
Berichten Nijmegen - Briefrapport xxx)
Rapporten:
 Oosterbaan, J., 2012: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
(IVO-P) aan de Pasnagelshof te Ammerzoden, gemeente Maasdriel (Gld), Groningen (ARC-rapporten
2012-11)
 Oosterbaan, J., 2012: Stadskernonderzoek met bewoningsresten uit de 17e-20e eeuw. Een
archeologische begeleiding protocol proefsleuven en protocol opgraven in de Klokstraat 5 te Goes (Z),
Groningen (ARC-rapporten 2012-73)
 Oosterbaan, J., 2012: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
(IVO-P) aan de Wolfsbossingel, gemeente Beuningen (Gld), Groningen (ARC-rapporten 2012-81)
 Oosterbaan, J., 2012: Bewoningsresten uit de Late Bronstijd / Vroege IJzertijd aan de goudwerf. Een
archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) in de gemeente
Beuningen (Gld), Groningen (ARC-rapporten 2012-87)
 Oosterbaan, J., 2012: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
(IVO-P) op locatie Davelaar 6 te Woudenberg (U), Groningen (ARC-rapporten 2012-89)
 Oosterbaan, J., 2013: Een archeologische begeleiding – protocol opgraven – aan de Molenstraat te
Zuilichem (Gld), Groningen (ARC-rapporten, concept)
 Oosterbaan, J. & D. Kastelein, 2014. Tot de laatste Denarius. Een onderzoek naar de context van een
Romeinse muntschat in het kader van de verlegging van de Zandwetering (Interne Rapportages
Archeologie Deventer 75), Deventer.







Vermeulen, B. & J. Oosterbaan, 2014. Archeologische begeleiding Achter de muren Duimpoort (Interne
Rapportages Archeologie Deventer 76), Deventer.
Oosterbaan, J., 2013. Archeologisch proefsleuvenonderzoek Landsherenkwartier Fase 1E, gemeente
Deventer (Interne Rapportages Archeologie Deventer 67), Deventer.
Oosterbaan, J., 2014. Archeologische waarneming Schipbrug (Interne Rapportages Archeologie Deventer 73), Deventer.
Oosterbaan, J., 2013. Archeologisch proefsleuvenonderzoek Infrastructurele inrichting Natuurderij,
gemeente Deventer (Interne Rapportages Archeologie Deventer 68), Deventer.
Oosterbaan, J. & A.A.J. Griffioen, 2015: Van vissersdorp tot havenstad (Archeodienst rapport 650),
Zevenaar.

Artikelen:
 Schurmans, M./ J. Oosterbaan, 2012: De Romeinse bewoning in Vindplaats 11 Wijchen-Bijsterhuizen
(Nederland), in: Romeinendag - Journée d’archéologie romaine, Brussel, 124-125.
 De Haas, M. & F.C.W.J. Theuws 2013. The Merovingian cemetery of Posterholt-Achterste Voorst. With
contributions by Brandenburg, C. / Panhuysen, R./ Oosterbaan, J./ Hendriks, J./ Smits, L. (Merovingian
Archaeol. in the Low Countries, 2)

