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Kwalificatie Factsheet
De Lumina-community
De Lumina-community van Practitioners zijn experts in hun vakgebied. Als je lid wordt van deze 
community, krijg je de ondersteuning die nodig is om verbluffende, op maat gemaakte selectie- en 
ontwikkelingsinterventies te ontwerpen en te leveren, met behulp van de vier kleuren Lumina-
profielschetsen en een omgeving waar kennis met een klik op de muis toegankelijk is. Dit is een 
zeer effectieve groep professionals die grootschalige thematische 'grenzeloos leren'-interventies 
kunnen ontwerpen voor klanten voor zowel face-to-face als in een virtuele omgeving.

Kwalificatie Overzicht
Als practitioner geeft de Lumina Spark kwalificatie je het volledige scala van Lumina's inspirerende 
en praktische bronnen in handen. Dit omvat een portfolio van Lumina-profielschetsen voor 
verschillende toepassingsgebieden, ondersteund door werkmappen, werkhulpmiddelen, 
PowerPoint-presentaties en e-learning als bronnen. Alles bijelkaar vormt de zorgvuldig 
geselecteerde kennis en best practises van Lumina Learning. 

Door deze best practice te combineren met de kennis van de specifieke vereisten van jouw klanten 
ontstaat er een leerontwerp met een menselijke inslag. Onze Lumina Spark kwalificatie is 
beschikbaar in een afwisselende omgeving van geheel virtueel tot 100% face-to-face en alles daar 
tussenin. We verzekeren je dat de leerweg voldoende mogelijkheden biedt voor het opdoen van 
praktische ervaring zodat je straks als gekwalificeerde dit direct in de praktijk kunt toepassen. 

Kwalificatie vragen
Q “ Hoe word ik een Lumina Practitioner - gekwalificeerd volgens de nieuwste leer- 
en ontwikkelingsgebieden?”

Q “ Hoe krijg ik de licentie om Lumina Learning producten te gebruiken en te 
leveren met het gebruik van het volledige assortiment aan profielen, PPT's, werkboeken 
en online bronnen?  ”
Q “ Hoe kan ik Lumina-programma's op een succesvolle manier uitrollen in mijn 
klantorganisatie? ”
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een Lumina Spark workshop
jouw persoonlijke & professionele ontwikkeling in een veilige omgeving

Begrijp
de theorie & validiteit van het Lumina Spark raamwerk
de gebruikswijze van "My Lumina Online"
De verschillende beschikbare portretten en bronnen 

Groei
Jouw professionele vermogen en zelfverzekerheid in het uitvoeren 
van Lumina Spark interventions 

Bouw
een actieplan voor het praktisch toepassen van Lumina Spark binnen 
jouw bedrijf

. luminalearning.nl

Virtuele Sessie 1

• Kaartoefening

• 8 Aspecten

• Splash App

• De 3 Persona's

Virtuele Sessie 2

• De 3 Persona

• Uitleg
profielschets

• Reis naar kalmte

• GROWS

Virtuale Sessie 3

• Peer Facilitatie

• Lumina Spark

toepassen

• Lumina USP's

Virtuele Sessie 4

• Indicator

van
Gereedheid

• Volgende
stappen

(Workshop Pt1)

3 uur
(Workshop Pt2)

3 uur 3 uur 3 uur

Lumina Learning Experience Platform – Online leren in eigen tempo

• Jouw Lumina Spark

kwalificatie reis
• De Lumina

benadering
• Jouw Lumina Spark

• Het Lumina

Spark

Model

• Theorie en
Validiteit

• Speed

Reading &
Building

Rapport

• Lumina Team

Viewer

• Aan de slag

• Aan de slag
als Lumina
Spark
practitioner

• Meer Theorie
& Validiteit

10 – 14 uur
3 x Lumina 

Spark 

Terug-
koppeling 

3 uur

Voorbeeldoverzicht van de Virtuele Lumina Spark Kwalificatie

De Lumina Spark Kwalificatie is beschikbaar in verschillende formatten.

Kwalificatie Doelen
Aan het einde van de kwalificatie geldt voor elke practitioner: 
Ervaar
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