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	  Learning Animalslezing 

Sociale dynamiek leren begrijpen vanuit natuurlijke cognitie 



Donderdag	  25	  Juni	  2020	  
	  
De	  lezing	  van	  Donderdag	  25	  Juni	  betre=	  een	  intense	  
kennismaking	  met	  het	  socio-‐cogniAeve	  leermodel©	  
(SCL-‐model,	  2010	  De	  Giorgio	  &	  De	  Giorgio)	  van	  
Learning	  Animals,	  voor	  mensen	  die	  zich	  willen	  
verdiepen	  in	  de	  mogelijkheid	  om	  eigenheid	  en	  
kwaliteitservaringen	  voor	  anderen	  te	  waarborgen.	  
	  
PROGRAMMA	  /	  ONDERWERPEN	  
Donderdag	  25	  Juni	  2020,	  10:00	  –	  13:00	  
	  
•  Een	  paradigma	  verandering	  |	  IntroducAe	  en	  

achtergrond	  Learning	  Animals	  
•  De	  ‘Ander’	  en	  verschillende	  definiAes	  van	  

idenAteit	  
•  Informeren	  of	  reageren;	  de	  impact	  van	  trainen	  

(sociale	  druk	  en	  learned	  helplessness)	  
•  De	  Ander	  beleven	  zonder	  jezelf	  te	  verliezen	  
	  
Vragen	  waar	  inzicht	  in	  wordt	  verkregen:	  	  
In	  de	  Learning	  Animals	  studies	  staat	  het	  opnieuw	  leren	  
kijken	  naar	  sociale	  interacAe	  centraal.	  	  
	  

•  Uit	  welke	  gewoonten	  en	  kennis	  komt	  de	  
resultaatgerichtheid	  naar	  voren,	  waarom	  is	  het	  
belangrijk	  daar	  weer	  ruimte	  in	  te	  maken,	  hoe	  kun	  je	  
daar	  naartoe	  groeien	  binnen	  de	  gegeven	  kaders	  van	  
de	  huidige	  maatschappij?	  	  

•  Wat	  is	  de	  impact	  van	  speciësisme,	  hoe	  wordt	  de	  gap	  
tussen	  mensen	  en	  andere	  dieren	  in	  stand	  gehouden,	  
hoe	  drukt	  norm-‐denken	  op	  kwaliteit	  beleven?	  	  

•  Welke	  informaCe	  komt	  bij	  iemand	  binnen,	  hoe	  wordt	  
de	  ruimte	  gewaarborgd	  om	  die	  informaCe	  eigen	  te	  
maken?	  	  
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Inzicht	  in	  Sociale	  Dynamiek	  van	  mensen	  en	  andere	  
dieren	  |	  Sociale	  dynamiek	  leren	  begrijpen	  vanuit	  
natuurlijke	  cogniAe.	  



Inschrijven	  
	  
	  
Drie	  uur	  lang	  inspiraAe,	  inzichten	  en	  nieuw	  begrip	  voor	  
samenleven	  -‐	  een	  wervelwind	  die	  ook	  'online'	  stof	  
doet	  opwaaien	  in	  vanzelfsprekendheden	  waardoor	  de	  
nuances	  van	  aandacht	  niet	  meer	  doordringen.	  De	  
essenAe	  weer	  wordt	  geraakt,	  van	  sociale	  dynamiek,	  
van	  verantwoording	  kunnen	  nemen	  voor	  het	  
faciliteren	  van	  de	  beleving	  van	  een	  ander	  -‐	  iets	  wat	  
niet	  bestaat	  uit	  protocollen	  of	  uit	  conformering,	  maar	  
uit	  gedeelde	  informaAe.	  Herontdekken	  van	  een	  
gedeelde	  wereld.	  	  
	  
Je	  kunt	  je	  inschrijven	  via	  het	  volgende	  formulier:	  	  	  
h[ps://forms.gle/xCLyiqJbgUtm1exh6	  
Of	  neem	  contact	  op	  met	  Learning	  Animals:	  
contact@learninganimals.com	  
	  
De	  lezing	  vindt	  plaats	  via:	  

Learning	  Animals	  Online	  placorm	  (Zoom).	  De	  
persoonlijke	  link	  volgt	  met	  de	  bevesAging	  van	  
inschrijving.	  	  	  
	  
Bijdrage:	  50,-‐	  Euro	  (incl	  22%	  IVA	  –	  btw).	  
Betalingsgegevens	  volgen	  via	  email.	  
	  
Wil	  je	  meer	  informaAe	  om	  te	  begrijpen	  of	  deelname	  
past	  bij	  een	  wens	  tot	  verdere	  ontwikkeling,	  dan	  is	  een	  
vrijblijvend	  telefonisch	  advies	  alAjd	  mogelijk.	  Een	  
afspraak	  verzoek	  kan	  gestuurd	  worden	  naar:	  	  
	  
contact@learninganimals.com	  	  
(José	  De	  Giorgio-‐Schoorl)	  
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Gespecialiseerd	  in	  het	  faciliteren	  van	  veranderingen	  en	  persoonlijke	  groei-‐begeleiding,	  
expert	  in	  het	  faciliteren	  van	  belevingsdynamieken.	  KrachAg	  en	  subAel.	  	  
	  
Learning	  Animals	  houdt	  zich	  binnen	  de	  academische	  dimensie	  bezig	  met	  de	  ethiek	  en	  
studie	  van	  de	  relaAe	  tussen	  mensen	  en	  andere	  dieren,	  waarbinnen	  het	  Learning	  
Animals	  InsAtuut	  richAnggevend	  is	  op	  gebied	  van	  een	  evoluAe	  in	  dierethiek	  uitgaande	  
van	  het	  dierperspecAef	  (subjecAvity	  comes	  first).	  Beide	  oprichters	  dragen	  dagelijks	  bij	  
aan	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  dit	  gebied,	  zowel	  op	  academisch	  kennis-‐niveau	  als	  de	  
vertaling	  naar	  de	  toepassing	  in	  de	  prakAjk.	  Vanuit	  Learning	  Animals	  gee=	  het	  socio-‐
cogniAeve	  leermodel	  op	  verschillende	  plekken	  in	  Europa	  input	  om	  een	  
kennisontwikkeling	  te	  kunnen	  faciliteren	  binnen	  onder	  andere	  de	  filosofie,	  sociologie,	  
diergeneeskunde,	  dierwetenschappen,	  biologie	  en	  pedagogiek.	  	  
	  

Meer	  inspira6e:	  	  
Tedx	  talk	  (2018)	  “How	  to	  see	  non-‐human	  animals	  as	  owners	  of	  their	  own	  life”	  

Epona	  TV	  interview	  (2017)	  “CogniAve	  Kids”	  
	  

Spreker:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
José	  De	  Giorgio-‐Schoorl	  

“Ruimte	  vinden	  om	  jezelf	  te	  zijn.	  Jezelf	  niet	  verliezen	  in	  
interacCe	  met	  anderen,	  in	  situaCes	  waar	  een	  protocol,	  
performance	  of	  een	  sociale	  verwachCng	  ligt.	  Je	  eigen	  

waarde	  en	  beleving	  leren	  waarborgen,	  ook	  binnen	  een	  
reacCeve	  maatschappij.	  Leren	  schakelen	  in	  interacCe,	  
en	  weer	  gaan	  herkennen	  hoe	  belangrijk	  de	  aandacht	  

voor	  een	  beleving	  is,	  van	  jezelf	  en	  van	  een	  Ander.”	  
	  	  

Centraal	  binnen	  het	  leermodel	  staat	  het	  feit	  dat	  het	  
opdoen,	  beleven	  en	  eigen	  maken	  van	  informaAe	  

essenAeel	  is	  voor	  ieders	  kwaliteit	  van	  leven,	  mensen	  en	  
andere	  dieren.	  	  

José	  De	  Giorgio	  is	  mede-‐oprichtster	  van,	  en	  docente	  
aan,	  het	  InternaAonale	  Learning	  Animals	  InsAtuut	  
voor	  ethiek,	  ethologie	  en	  Animality	  Studies	  –	  De	  
bakermat	  van	  het	  socio-‐cogniAeve	  leermodel©	  
waarvan	  Dr.	  Francesco	  De	  Giorgio	  de	  grondlegger	  is.	  	  



Een	  veranderende	  kijk	  op	  samen	  leven	  en	  op	  het	  
waarborgen	  van	  belevingen	  voor	  anderen.	  
	  
De	  Learning	  Animals	  studies	  creëren	  een	  
perspecAef-‐verandering	  waarin	  ruimte	  ontstaat	  voor	  
andere	  informaAe,	  voor	  het	  terugvinden	  van	  een	  
capaciteit	  waarin	  het	  aansluiten	  bij	  het	  beleven	  van	  
informaAe	  centraal	  staat,	  in	  plaats	  van	  een	  conAnue	  
reageren	  op	  het	  dagelijks	  leven	  -‐	  ook	  in	  eigen	  huis.	  	  
	  
Learning	  Animals	  maakt	  een	  paradigma-‐verschuiving	  
duidelijk,	  in	  kennis	  en	  prakAjk,	  een	  beweging	  die	  
breekt	  met	  de	  huidige	  conAnue	  focus	  op	  gewenst	  
gedrag	  -‐	  de	  resultaatgerichte	  focus	  die	  op	  steeds	  
meer	  niveaus	  doorwerkt;	  gedrag,	  gewenste	  
aandacht,	  gedachten,	  innerlijke	  staten.	  	  	  
	  
Het	  begrijpen	  van	  een	  ander	  paradigma	  is	  van	  
belang	  om	  inzicht	  te	  verkrijgen	  in	  de	  natuur	  van	  
cogniAe,	  van	  de	  behoe=e	  om	  bij	  eigen	  informaAe	  te	  
kunnen	  komen	  en	  weer	  keuzes	  te	  kunnen	  maken	  
vanuit	  eigenheid	  in	  een	  steeds	  reacAevere	  
maatschappij.	  	  
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