
Learning	  Animals	  
Animality	  Roots	  

	  
Your	  study	  for	  human	  and	  other	  animals	  based	  on	  	  

an	  antispeciesist	  ethology	  foundation	  
	  

Growing in a shared culture 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



De	  nieuwe	  studie	  van	  Learning	  Animals	  voor	  het	  begrijpen	  en	  
ontmoeten	  van	  Animaliteit.	  
	  
Studeren	  vanuit	  de	  aandacht	  van	  een	  dier	  –	  van	  natuurlijke	  cognitie,	  
de	  social	  mind	  en	  het	  waarborgen	  van	  eigenheid.	  
Een	  studie	  geworteld	  in	  de	  basis	  van	  Animaliteit,	  voor	  een	  culturele	  
verdieping,	  en	  groei	  in	  kennis,	  met	  betrekking	  tot	  ethologie	  en	  een	  
evolutie	  om	  Animaliteit	  te	  ervaren,	  een	  groei	  in	  kennis	  van	  dieren	  als	  
subjecten	  –	  eigenaren	  van	  eigen	  beleven.	  	  
Studeren	  voor	  een	  groeipad	  van	  ontwikkeling	  die	  gewoontes,	  
overtuigingen	  en	  standpunten	  verandert,	  zowel	  in	  het	  dagelijks	  leven	  als	  
in	  breder	  perspectief,	  als	  ethisch	  uitgangspunt	  voor	  denkrichtingen	  en	  
handelen	  vanuit	  een	  groeiend	  bewustzijn,	  ruimte	  makend	  in	  de	  
beklemmende	  kennis-‐erfenis	  afkomstig	  van	  ideologieën	  van	  dominantie	  
en	  objectificatie,	  van	  maakbaarheid	  en	  performance	  die	  vandaag	  de	  dag	  
nog	  steeds	  het	  speciesisme	  voedt	  in	  zichtbare	  en	  minder	  zichtbare	  
interpretaties.	  Deze	  begrenzende	  projecties	  worden	  gestructureerd	  
terzijde	  geschoven	  om	  ruimte	  te	  maken	  voor	  fundamentele	  verdieping,	  
studie	  en	  culturele	  evolutie,	  voor	  een	  nieuw	  samenleven,	  van	  mensen	  
en	  andere	  dieren.	  

	  
De	  toenemende	  belangstelling	  en	  groeiende	  
verantwoordelijkheid	  voor	  dierenwelzijn	  en	  onze	  relatie	  met	  
dieren	  vraagt,	  op	  steeds	  meer	  vlakken,	  om	  kennis	  van	  de	  
relatie	  tussen	  mensen	  en	  andere	  dieren,	  maar	  ook	  om	  inzicht	  
om	  te	  begrijpen	  hoe	  makkelijk	  daar	  nog	  een	  kennisdiscrimatie	  
plaatsvindt.	  Hoe	  groot	  het	  kennisgat	  nog	  is,	  hoe	  makkelijk	  
vanuit	  de	  huidige	  conventionele	  ethologie	  en	  gedragstudies,	  
de	  speciestische	  kijk	  op	  dieren	  nog	  steeds	  gevoed	  wordt,	  
zonder	  dat	  daar	  een	  duidelijk	  ethologisch	  framework	  
tegenover	  staat.	  Animality	  Roots	  betekent	  deze	  kennis	  wel	  
vinden,	  om	  je	  buiten	  die	  begrenzende	  kaders	  te	  kunnen	  
ontwikkelen,	  vanuit	  een	  fundamentele	  basis	  van	  de	  
antispeciesist	  ethologie	  en	  het	  socio-‐cognitieve	  leermodel	  van	  
evolutionair	  bioloog,	  kennisactivist	  en	  antispeciesist	  Dr.	  
Francesco	  De	  Giorgio	  [Learning	  Animals].	  
	  
Wat	  de	  opleiding	  je	  brengt	  
Animality	  Roots	  is	  de	  nieuwe	  signature-‐study	  van	  Learning	  
Animals,	  een	  nog	  onmisbaardere,	  transformerende	  studie.	  
Centraal	  staat	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  groeien	  in	  een	  kennis	  de	  
het	  gat	  dicht	  tussen	  het	  begrip	  van	  cognitie	  en	  beleven	  van	  
mensen	  en	  andere	  dieren	  -‐	  het	  belang	  van	  een	  kritisch	  



perspectief	  op	  huidige	  ethologie	  en	  wetenschappelijk	  onderzoek,	  en	  de	  
statistische	  benadering	  waarmee	  men	  als	  mens	  en	  ander	  dier	  steeds	  
sterker	  geobjectiveerd	  wordt.	  	  
	  
Een	  studie	  die	  je	  tevens	  leert	  om	  op	  een	  andere	  manier	  te	  bewegen,	  op	  
een	  meer	  dierlijke	  manier,	  terug	  te	  keren	  om	  je	  eigen	  Animaliteit	  weer	  
te	  veroveren	  en	  daarmee	  een	  meer	  cognitieve	  dialoog	  met	  de	  wereld,	  of	  
met	  de	  werelden	  van	  iedereen	  waarmee	  je	  samenleeft.	  Een	  krachtige,	  
transparante	  studie,	  onderdeel	  van	  de	  Learning	  Animals	  studies	  –	  
kenmerkend	  voor	  hun	  unieke	  inhoud,	  maar	  tevens	  ook	  de	  coherente	  
vertaling	  naar	  het	  dagelijks	  leven.	  Intensiteit	  om	  te	  verdiepen	  in	  
kwaliteit,	  en	  congruentie	  en	  uniciteit	  van	  jezelf	  terug	  te	  vinden	  –	  en	  van	  
de	  andere	  dieren	  waar	  je	  mee	  samenleeft.	  Studeren,	  niet	  voor	  een	  
functionele	  waarde,	  maar	  als	  kompas	  om	  te	  emanciperen	  binnen	  een	  
relatie	  –	  samen	  jezelf	  zijn.	  	  
	  
Je	  leert	  hoe	  de	  relatie-‐dynamiek	  zich	  ontwikkelt,	  de	  betekenis	  
van	  gelijkwaardigheid	  in	  een	  beleving.	  Een	  reis	  van	  intrigerende	  kennis	  
en	  inspirerende	  realiteit,	  van	  anders	  kijken	  naar	  ons	  samenleven	  met	  
andere	  dieren	  en	  naar	  de	  wereld	  van	  eigen	  belevingen,	  emoties	  en	  
cognitie.	  Een	  ontwikkeling	  om	  daadwerkelijk	  te	  kunnen	  groeien	  in	  
kennis.	  
	  

De	  Learning	  Animals	  studies	  hebben	  als	  radicaal	  
kenmerk	  dat	  zij	  niet	  voortborduren	  op	  
wetenschappelijke	  kennis	  van	  speciestische	  aard	  (meer	  
doordrenkt	  van	  wreedheid	  dan	  van	  cultuur),	  maar	  deze	  
bekritiseerd	  en	  ruimte	  bouwt	  en	  biedt	  voor	  het	  kunnen	  
laten	  begrijpen,	  doordringen	  en	  verdiepen	  van	  een	  
andere	  kennis,	  waarin	  een	  subject	  niet	  geobjectiveerd	  
wordt	  –	  waarin	  natuurlijke	  cognitie	  centraal	  staat	  zowel	  
in	  theorie	  als	  in	  de	  praktijk.	  
	  
Een	  studie	  die	  niet	  leert	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  de	  realiteit	  

van	  een	  maatschappij	  als	  vast	  gegeven,	  maar	  die	  laat	  zien	  hoe	  je	  binnen	  
een	  maatschappij	  kunt	  emanciperen	  om	  richting	  te	  geven	  aan	  een	  
voortdurende	  verandering	  –	  een	  kompas	  voor	  evolutie.	  

	  
Na	  de	  basisopleiding	  zijn	  verdiepingstrajecten	  mogelijk	  om	  te	  groeien	  in	  
de	  toepassing	  in	  de	  praktijk	  en	  het	  leren	  garanderen	  van	  een	  cognitieve	  
context.	  Iedereen	  die	  de	  vervolgopleiding	  heeft	  afgerond	  heeft	  tevens	  
de	  mogelijkheid	  om	  zich	  via	  het	  internationale	  Learning	  Animals	  
Netwerk	  verder	  te	  blijven	  ontwikkelen.	  	  	  



Kalender	  Start	  “Animality	  Roots”	  Nederland-‐België	  2020-‐2021	  
Dag	  1	  –	  Zondag	  18	  Oktober	  2020	  	  	  
Dag	  2	  –	  Zondag	  15	  November	  2020	  	  	  
Dag	  3	  –	  Zondag	  13	  December	  2021	  	  	  
Dag	  4	  –	  Zondag	  10	  Januari	  2021	  	  
Dag	  5	  –	  Zondag	  7	  Februari	  2021	  	  	  
Dag	  6	  –	  Zondag	  7	  Maart	  2021	  	  
Examen	  –	  Zondag	  11	  April	  2021	  

	  
Programma	  
Dag	  1	  –	  Zondag	  18	  Oktober	  2020	  |	  Francesco	  De	  Giorgio	  
Veranderend	  paradigma:	  van	  kennis	  die	  onderdrukt	  naar	  kennis	  die	  
bevrijdt	  (deel	  1)	  
	  
Dag	  2	  –	  Zondag	  15	  November	  2020	  |	  José De Giorgio-Schoorl 
 Veranderend	  paradigma:	  van	  kennis	  die	  onderdrukt	  naar	  kennis	  die	  
bevrijdt	  (deel	  2)	  

	  
Dag	  3	  –	  Zondag	  13	  December	  2020	  |	  José De Giorgio-Schoorl	  
Fundamenten	  voor	  een	  antispeciesistische	  ethologie:	  voor	  het	  
waarborgen	  van	  een	  leven,	  en	  het	  beleven	  van	  kwaliteit.	  (deel	  1)	  
	  
Dag	  4	  –	  Zondag	  10	  Januari	  2021	  |	  José De Giorgio-Schoorl	  
Fundamenten	  voor	  een	  antispeciesistische	  ethologie:	  voor	  het	  
waarborgen	  van	  een	  leven,	  en	  het	  beleven	  van	  kwaliteit.	  (deel	  2)	  

	  
Dag	  5	  –	  Zondag	  7	  Februari	  2021	  |	  Francesco	  De	  Giorgio	  
Het	  instinct	  van	  cognitie	  en	  leren	  –	  Instinct	  is	  cognitive:	  de	  constructie	  
van	  ervaring,	  het	  faciliteren	  van	  vragen.	  (deel	  1)	  
	  
Dag	  6	  –	  Zondag	  7	  Maart	  2021	  |	  José De Giorgio-Schoorl	  
Het	  instinct	  van	  cognitie	  en	  leren	  –	  Instinct	  is	  cognitive:	  de	  constructie	  
van	  ervaring,	  het	  faciliteren	  van	  vragen.	  (deel	  2)	  
	  

Dag	  7	  –	  Zondag	  11	  April	  2021	  |	  
Online	  
Examen	  
	  
Learning	  Animals:	  	  
A	  life	  philosophy	  –	  of	  never-‐
ending	  exploring	  
	  
	  



Kosten	  en	  Aanmelding	  
Deelname	  aan	  de	  Animality	  Roots	  Basisstudie	  bedraagt:	  1.250,	  -‐	  euro	  
(110,-‐	  inschrijving	  plus	  6	  maandelijkse	  termijnen	  van	  190,-‐	  Euro)	  
Voor	  Learning	  Animals	  Network-‐deelnemers	  is	  een	  korting	  van	  
toepassing.	  
	  
Het	  bedrag	  is	  inclusief	  studiemateriaal	  en	  Online	  examendag.	  	  
Sluiting	  inschrijvingen:	  1	  Oktober	  2020	  
Het	  minimum	  aantal	  deelnemers	  is	  6,	  het	  maximum	  aantal	  deelnemers	  
voor	  deze	  editie	  is	  10	  personen.	  	  
	  
Locatie	  	  
Animality	  Roots	  zal	  plaatsvinden	  in	  het	  buitengebied	  van	  Amersfoort,	  
Hotel	  Amersfoort,	  een	  ruime	  locatie	  om	  uit	  te	  kunnen	  gaan	  van	  de	  
huidige	  voorzorgsmaatregelen	  in	  interactie.	  Mocht	  er	  sprake	  zijn	  van	  
voorzorgsmaatregelen	  waardoor	  reizen	  niet	  mogelijk	  is	  (in	  verband	  met	  
een	  nieuwe	  lockdown)	  dan	  zal	  de	  opleiding	  gedeeltelijk	  Online	  gegeven	  
worden.	  Online	  programma’s	  van	  Learning	  Animals	  zijn	  in	  Europa	  al	  een	  
decennia	  een	  bekend	  gegeven	  en	  worden	  als	  interactieve	  en	  
dynamische	  lesdagen	  ervaren.	  	  
	  
De	  opleiding	  bestaat	  uit	  6	  lesdagen,	  verdeeld	  over	  zes	  zondagen,	  die	  
ongeveer	  om	  de	  vier	  weken	  zullen	  plaatsvinden,	  plus	  een	  Online	  
examen.	  Een	  certificaat	  van	  deelname	  wordt	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
opleidingstraject,	  na	  afronding	  van	  het	  examen,	  uitgereikt.	  

	  
Inschrijving:	  Inschrijven	  is	  mogelijk	  
nadat	  een	  telefonische	  intake	  heeft	  
plaatsgevonden.	  Een	  intakegesprek	  is	  
vrijblijvend,	  we	  informeren	  je	  graag.	  	  	  
Heb	  je	  al	  eerder	  een	  Learning	  Animals	  
opleiding	  gevolgd	  dan	  is	  een	  intake	  
niet	  nodig.	  
	  
Ben	  je	  geïnteresseerd	  in	  dit	  
opleidingstraject?	  Vraag	  dan	  een	  
intake-‐gesprek	  aan	  via	  email:	  
jose@learninganimals.com	  
	  
Of	  registreer	  je	  via	  het	  Online-‐
formulier:	  
https://forms.gle/o22gDoe1DTM7V8
uN7	  	  


