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Algemeen
Lumina Learning is een wereldwijde gemeenschap 
van consultants. Wij gaan uit van het principe dat 
elke verandering binnen een organisatie begint 
met een verandering van de mensen die er 
werken. Onze unieke en innovatieve Lumina-
instrumenten kunnen worden ingezet om je 
klanten te helpen de persoonlijke effectiviteit op 
individueel niveau te verbeteren. Op die manier 
kan een structurele performanceverbetering van 
de organisatie als geheel worden bewerkstelligd. 
Ben je hierin geïnteresseerd? Meld je dan aan 
voor de kwalificatietraining van Lumina Learning.

Inhoud
Dag 1 | Ervaar zelf een Lumina Spark workshop
Tijdens deze interactieve dag doe je in een 
workshopomgeving ervaring op met de Lumina 
Spark profielschets. Je deelt "best practice" 
ervaringen in het coachen en faciliteren met de 
effectieve Lumina Spark instrumenten voor 
gedragsverandering. Deze dag is bedoeld om 
nieuwe ideeën op te doen over hoe je ons 
materiaal kunt inzetten bij jouw klanten.

Dag 2 | Inzicht in het model, de mandala en de 
profielschets van Lumina Spark
We gaan in op alle details en de achtergrond van 
het model, zodat je volledig vertrouwd raakt met 
het model en ook de meer diepgaande vragen van 
je klanten probleemloos kunt beantwoorden. De 

verbanden tussen de Jungiaanse psychologie en 
de “Big Five” worden toegelicht. In de loop van de 
dag oefen je ook zelf met het terugkoppelen van 
profielschetsen.

Dag 3 | Faciliteren en/of coachen in de praktijk
De laatste dag is bedoeld om te oefenen met het 
faciliteren en coachen met het model en 
praktische ervaring op te doen. We onderzoeken 
hoe het model kan worden gebruikt in verschil-
lende contexten en met verschillende uitkomsten. 
Tot slot kijken we naar een aantal ethische 
overwegingen en maken we afspraken over het  
vervolgtraject van het kwalificatieproces.
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Prijs
De kwalificatietraining kost € 3.250,00 ex BTW. 
Hierbij inbegrepen zijn: drie trainingsdagen, 
cursusmateriaal, Lumina kaartspel, Lumina 
trainingsmat (2 mtr doorsnede), licentiekosten à 
€ 550,- voor het eerste jaar (daarna jaarlijks), drie 
oefenprofielschetsen, drie maal lunch en 1 diner. 
Het volgen van kwalificaties voor Leader €995,00), 
Sales (€995,00) en/of Life (€ 1850,00) binnen een 
jaar na de Lumina Spark kwalificatie geven het 
recht op een korting van 25% op de vervolg-
kwalificaties.
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