
ALMA project: Access to Language Methods 
for Increasing Migrants’ Abilities to Start Their 
Own Business. 
ALMA is een Europees samenwerkingsproject gericht 
op het inspireren en stimuleren van migranten om een 
eigen bedrijf te starten. Het project zal innovatieve 
taal- en interculturele leermethoden ontwikkelen om 
migranten te helpen met het oprichten van een bedrijf.

DOELEN
• Migranten te inspireren en hun vaardigheden te 

verbeteren om een eigen bedrijf op te zetten.

• Taal- en communicatievaardigheden van migranten 
op het gebied van ondernemerschap verbeteren.

• Migranten te begeleiden bij het opbouwen van 
zakelijke vaardigheden en rekening te houden met 
interculturele aspecten.

• Kansen aanbieden voor professionele ontwikkeling 
voor (vrijwillige) leerkrachten die met migranten 
werken.



PARTNERS
Coöperatieve Pressure Line U.A. (NL) - Coordinator
INTHECITY (NL) 
JFdeK (UK)
KU TU (BG)
IFESCOOP (ES)
UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (IT)
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (SE)
Stichting Bij Corrie (NL)

Ga voor meer informatie over het project naar www.almaworks.eu,
of neem contact op met de projectpartners.

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

RESULTATEN
• Het opzetten van een netwerk van belanghebbenden in de partner-

landen en in landen buiten het partnerschap.

• Onderzoeksactiviteiten in alle partnerlanden om specifieke voor-
beelden van actieve migrantenondernemers te identificeren en te 
selec teren.

• Rolmodellen identificeren en hun beschrijving uitwerken (case studies).

• Ontwikkeling van verhalen / films van de geselecteerde rol modellen.

• Ontwikkeling van interculturele en taalkundige methodologie met focus 
op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de com-
petentie van migrantenondernemers.

• Ontwikkeling van ALMA Digital Learning Kit - een uitgebreide, aan-
trekkelijke en interactieve e-learningruimte om migrantenvolwassenen 
in staat te stellen taal- en interculturele vaardigheden te ontwikkelen.

• Piloting van het leerpakket in Bulgarije, Zweden, Spanje, Italië, VK en
 Nederland.

• Ontwikkeling van ALMA Pocket Guide - 6 praktische gidsen voor 
 migrantenondernemers in de partnerlanden. 

• Organisatie van 6 evenementen in de partnerlanden om de project-
materialen te presenteren en te verspreiden.


