
 

Curriculum Vitae  (CV) Bas van den Berg 

Bastiaan Willem Pieter van den Berg, geboren 10 -01 -1953 te Bergschenhoek. theoloog, 

ontwerper, onderzoeker en adviseur op het terrein van levensbeschouwelijke educatie, 

identiteitsontwikkeling, narrativiteit en interculturele dialoog.  

Adres: W. Barentszstraat 85, 3572 PE Utrecht. Tel. 030 -2715638. e-mail: 

bwp.vdberg@ziggo.nl; Mobiel: 06-19152639. 

 

Bas van den Berg doet op dit moment een groot deel van zijn tijd onderzoek op en met 

basisscholen naar levensbeschouwelijke vorming en identiteitsontwikkeling (lector) vanuit de 

Marnix Academie in Utrecht (PABO). Zijn proefschrift, Speelruimte voor dialoog & verbeelding 

(2014) wil levensbeschouwelijk leren en de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle 

leerlingen stimuleren. Daarnaast ontwerpt hij levensbeschouwelijke educatieve programma’s 

en is ook trainer en docent op dat terrein.(Kenniscentrum School & Identiteit bij de Marnix 

Academie) .Zijn grote liefde is ‘spelen met verhalen’. Dat doet hij in zijn vrije tijd vanuit 

stichting De Zevende Hemel. Daarin werken mensen samen die een theologieopleiding 

gecombineerd hebben met een kunstopleiding. Als docent en cursusleider is hij ook actief in 

Stichting Pardes, een stichting die kennis van de joodse cultuur en religie toegankelijk wil 

maken voor een breed publiek. 

 

Bas van den Berg studeerde theologie en judaïca (joodse studies ) in Utrecht en Amsterdam. 

Zijn expertise ligt op terrein van creatieve uitleg en interpretatie van levensbeschouwelijke 

verhalen. Hij heeft veel materialen gemaakt op dit gebied, o.a. de methode Stem en 

Tegenstem en cahiers in de serie Leren en vernieuwen (LEV). Ook heeft hij veel ervaring met 

bibliodrama, het spelen van levensbeschouwelijke verhalen. Samen met Cilia Hogerzeil 

schreef hij het boek Verhalen in beweging, een werkboek voor bibliodrama (1996).  

 

In 1982 begon hij als docent levensbeschouwing aan een opleiding voor kleuterleidsters Frans 

Boogaardschool), en na enige jaren als vormingswerker en cursusleider gewerkt te hebben 

voor de Doopsgezinde Broederschap, heeft hij 17 jaar (1987-2004) zich toegelegd op het 

opleiden van docenten levensbeschouwing, pastoraal werkers en levensbeschouwelijk 

counselors aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in Amsterdam (ATL). 

Van juni 2002 tot april 2007 werkte  Bas van den Berg als adviseur, trainer en docent bij CPS. 

Hij combineerde eerst deze baan met een baan als stafmedewerker bij de Stichting 

Bijzonderwijs in Amsterdam Zuid – Oost (tot 2004) Vanaf 2004 is hij  lector dynamische 

identiteitsontwikkeling aan de Marnix Academie in Utrecht en begeleidt hij een kenniskring van 

onderzoekers op dit terrein. 



 

 

 

2008 - heden Academic Director van de Master Leren en Innoveren (MLI) voor de locaties 
Utrecht- Helmond en Zwolle 

 
2004- 2016 Lector Dynamische identiteitsontwikkeling en  creatieve levensbeschouwelijke 

vorming aan de Marnix Academie te Utrecht  
 
2002 – 2007 Parttime principal consultant, trainer en expert bij CPS, onderwijs 

adviesorganisatie in Amersfoort (terrein van identiteit en inspiratie) 
 
2001 – 2004 Parttime Begeleider identiteitsontwikkeling  en levensbeschouwelijke vorming 

bij de Stichting Bijzonderwijs in Amsterdam- Z.O. ten behoeve van tien 
basisscholen op levensbeschouwelijke grondslag 

 
1987 - 2004 Parttime Docent Bijbelwetenschappen, Judaica, Bibliodrama en Interculturele 

Dialoog aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in 
Amsterdam. (ATL) 

 
1992 - heden Mede-oprichter en docent drama en spel binnen de ‘Zevende Hemel’, Centrum 

voor trainingen en cursussen op het gebied van bibliodrama en dans  
     
1985 - heden Medewerker van de Folkertsma Stichting voor Talmudica in Hilversum [nu 

Stichting Pardes in Amsterdam]; het maken van leerhuismateriaal, en het 
begeleiden van leerhuizen. 

 
1990 - 2004 Oprichter en medewerker van de maatschap LEV (Leren en Vernieuwen) het 
   maken van leerhuismateriaal voor leerhuizen en het begeleiden van leerhuizen. 
 
1982 - 1994 Medewerker  en -oprichter van de Stichting De Santenkraam, werkplaats voor 
   bijbelse spiritualiteit en creativiteit. 
 
1985 - 1992 Medewerker  project van de Folkertsma Stichting voor Talmudica rond :  
   Beeldvorming van Jodendom in christelijk les- en catechesemateriaal’. 
 
1985 – 2005 Medewerker van een project  van de Doopsgezinde Kerk: ‘Stem en Tegenstem’ 
   (een bijbelleesmethode voor leken op basis van vragend leren- midrasj-). 
 
1983 - 1987 Medewerker Theologische Vorming van de Doopsgezinde Vredesgroep. 
 
1982 - 1987 Docent Tenach en Talmudica aan de TvG (Theologie voor gemeenteleden) te 
   Utrecht. 
 
1982 - 1984 Docent godsdienst aan de OKFB (Opleiding voor kleuterleidsters in 

Vlaardingen). 
 
 


