
 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor Bibliotheken - Aanvraag Impulsregeling indienen 

Je kunt een aanvraag indienen voor de Impulsregeling 2023-2024, Masterplan 
basisvaardigheden via: https://formulieren.lezen.nl/aanvraagformulier.  
 
Je hebt via de e-mail inloggegevens voor het aanvraagformulier ontvangen. Deze gegevens zijn 
afkomstig van Stichting Lezen - info@connectid.nl. Heb je geen inloggegevens ontvangen, 
neem dan contact op met de POI-coördinator. 
 
Het aanvraagformulier bevat diverse onderdelen, je vult de volgende gegevens in: 

 Naam en ISIL nummer van de bibliotheek; 

 Naam van de directeur/bestuurder van de bibliotheek  

 Naam van de contactpersoon voor de aanvraag; 

 Plaats en provincie waar de bibliotheek gevestigd is1.  

 POI waar de bibliotheek onder valt en de contactpersoon bij de POI.  

Vervolgens geef je aan of deze aanvraag voor kinderopvang, primair onderwijs of vmbo is. 
Onder de knop “Toelichting” is de algemene informatie over de impulsregeling te bekijken. 
Na het kiezen van het type aanvraag vul je onder “Participerende organisaties” de betreffende 
kinderopvanglocaties of scholen in met de knop “Toevoegen”. Vul de naam van de school of 
opvang in, en het BRIN (Basisregistratie Instellingen) of LRK (Landelijk Register Kinderopvang) 
nummer. Voor het invullen van een volgende school of kinderopvanglocatie gebruik je 
opnieuw de knop “Toevoegen”. Onder de knop ‘’Voorwaarden’’ kun je de voorwaarden voor 
het betreffende onderdeel raadplegen.  
Let op: er kan niet meer subsidie aangevraagd worden dan vooraf bekendgemaakt op basis 
van toegewezen garantie-aantallen (via de POI’s verspreid).  
  
Zodra er één of meer locaties toegevoegd zijn, verschijnt onder aan het formulier een 
overzicht van het totaal beschikbare budget voor de ingevulde locaties, en de bestemming 
daarvan. Ook hier zijn de specifieke voorwaarden te raadplegen. 
Hierna geef je aan of het formulier correct en naar waarheid is ingevuld en upload je een 
bestand met de goedkeuring van de directeur-bestuurder van de bibliotheek voor het indienen 
van de aanvraag. 
Wanneer alle gegevens ingevuld zijn, klik je op de knop ‘’Verzenden’’. Je ontvangt een kopie 
van de aanvraag per e-mail. Je kunt de aanvraag ook nog bekijken via 
https://formulieren.lezen.nl/aanvraagformulier/submissions. Wanneer er vragen zijn over de 
aanvraag, dan zal de POI contact met je opnemen. Indien nodig kun je de aanvraag wijzigen en 
opnieuw indienen via bovenstaande link.  

                                                      
1 Bibliotheken op de BES-eilanden kiezen de provincie “BES-eilanden” en vervolgens kiezen ze de POI “Biblionet 
Groningen”. 
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Wanneer je voor alle types subsidie aanvraagt, dien je drie aanvragen in. Wanneer de aanvraag 
wordt toegekend ontvang je daarvan bericht via de POI.  
 
Je mag de aanvragen voor alle drie de onderdelen tot en met vrijdag 21 april 2023 indienen bij 
de POI. Bij bibliotheken die voor veel locaties subsidie aanvragen is het mogelijk om op enkele 
momenten dit jaar een aanvraag in te dienen, stem dit af met de POI.  


