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Oswald Jansen werd op 9 februari 1967 te Breda geboren. Hij behaalde zijn eindexamen 
VWO (gymnasium oc) in 1985 aan het Dominicus College te Nijmegen en ging daarna 
rechten studeren aan de Katholieke Universiteit aldaar. Op 27 maart 1992 rondde hij zijn 
studie Nederlands Recht af met een strafrechtelijke scriptie, getiteld Tussen Due Process en 
Crime Control: een bespreking van enkele voorstellen van de commissie Moons. Hij is sinds 
1 september 1992 verbonden aan de sectie bestuursrecht van de Universiteit van Amsterdam; 
eerst als assistent in opleiding, vervolgens als universitair docent. 
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