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Scope
https://www.tintengroep.nl/

Evaluatiemethode
Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools.
De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA, vereist in de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301
549.

Overzicht
Aantal criteria goedgekeurd: 27 van de 50.
In totaal waren er 75 bevindingen.

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning
Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

Gebruikte technieken
HTML, CSS, JavaScript, WAI-ARIA, PDF
Deze technieken vallen onder de door W3C uitgebrachte technieken die ondersteund zijn door toegankelijkheid.

Gebruikte systemen tijdens het onderzoek
Chrome 90 en Safari 14.0.3 met VoiceOver op Mac 11.2.3
Adobe Acrobat Pro DC 2021.001.20149 op Mac 11.2.3
Chrome 90 op Android 9
Edge 85 op Windows 10

Sample
De onderzoeksresultaten van deze sample zijn representatief voor alle content op het onderzochte domein.
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Nr

Omschrijving

URL

1

Home

https://www.tintengroep.nl/

2

Welzijnorganisaties

https://www.tintengroep.nl/welzijnsorganisaties/

3

Peuterwerk

https://www.tintengroep.nl/peuterwerk/

4

Kennisdossiers

https://www.tintengroep.nl/kennisdossiers/

5

Webinar

https://www.tintengroep.nl/webinar/

6

Coronavirus

https://www.tintengroep.nl/coronavirus/

7

Missie en visie

https://www.tintengroep.nl/over-ons/onze-missie-en-visie/

8

Contact

https://www.tintengroep.nl/over-ons/contact/

9

Vaart welzijn (nieuwsbericht)

https://www.tintengroep.nl/nieuws/vaart-welzijn-zet-in-op-taal/

10

Gemeente `Assen (nieuwsbericht)

https://www.tintengroep.nl/nieuws/gemeente-assen-gaat-met-vaart-welzijn-een-nieuwefase-in/

11

Blog

https://www.tintengroep.nl/blog/

12

Toegankelijkheid

https://www.tintengroep.nl/toegankelijkheidsverklaring/

13

Vacatures

https://www.tintengroep.nl/vacatures/

14

Congres (nieuwsbericht) (Willekeurige
pagina)

https://www.tintengroep.nl/nieuws/alliantie-van-kracht-%7C-congres-altijd-arm/

15

Vacature (willekeurige pagina)

https://www.tintengroep.nl/Vacatures/contactmedewerker-opstapprojecten/

16

PDF: Maatregelen

https://www.tintengroep.nl/downloads/Maatregelen%20vrijwilliger.pdf#zoom=100

17

PDF: Corona

https://www.tintengroep.nl/downloads/Poster%20Corona%20hygien.pdf#zoom=100
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5

Bevindingen
Bevindingen die op meerdere pagina’s in vergelijkbare vorm voorkomen, worden niet op alle pagina’s benoemd.
Wanneer er ‘opmerking:’ bij een bevinding staat, is dit gedeelte geen afkeuring (er wordt voldaan aan de norm), maar een advies ter
verbetering voor de gebruiker.
Alle criteria zijn in te zien op https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/.

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

1.1.1 Niet-tekstuele
content (A)

1,2

Op de grote afbeelding staat een afbeelding van een
cirkel. Deze decoratieve afbeelding heeft alternatieve
tekst ‘Achtergrond element’. Dit gebeurt op alle
pagina’s voor waar een grote afbeelding onder het
menu staat.

Onbelangrijke informatie
wordt voorgelezen.

Deze afbeelding dient verborgen
te worden van de
voorleessoftware met een leeg
alt-attribuut.

alle

In de footer staat een logo met zichtbare tekst ‘ISO
9001 HKZ’. De alternatieve tekst luidt: ‘Logo HKZ’.
Deze tekst beschrijft niet volledig wat op het logo te
zien is.

Een blinde gebruiker krijgt
niet dezelfde informatie
voorgelezen.

Zorg dat de tekst van het logo
volledig terugkomt in de
alternatieve tekst van de
afbeelding.

10

De afbeelding waar twee heren aan tafel documenten
ondertekenen heeft als alternatieve tekst ‘Gemeente
Assen gaat met Vaart Welzijn een nieuwe fase in’.
Deze tekst beschrijft niet wat op de afbeelding te zien
is.

Een blinde gebruiker weet
nog steeds niet wat op
deze afbeelding te zien is.

Als deze afbeelding informatief
is en nodig is om de inhoud van
de pagina te begrijpen, geef
deze afbeelding goede
alternatieve tekst die de
afbeelding beschrijft. Is deze
afbeelding decoratief? Laat het
alt-attribuut leeg.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

2

De afbeelding van kaart heeft geen alt-attribuut.

Bij de afbeeldingen die
toegevoegd zijn via het
img-element zonder altattribuut wordt de
bestandsnaam
voorgelezen.

Geef deze afbeelding het altattribuut. Deze afbeelding lijkt
informatief en heeft een goede
beschrijving nodig.

3

In de linker kolom staat een logo met zichtbare tekst
‘Stichting Peuterwerk’. Deze afbeelding heeft geen altattribuut.

Bij de afbeeldingen die
toegevoegd zijn via het
img-element zonder altattribuut wordt de
bestandsnaam
voorgelezen.

Geef deze afbeelding het altattribuut. Deze afbeelding is
informatief (logo) en heeft de
tekst uit het logo in de
alternatieve tekst nodig.

15

In de linker kolom staat een logo met zichtbare tekst
‘Compaen’. Deze afbeelding heeft geen alt-attribuut.

Bij de afbeeldingen die
toegevoegd zijn via het
img-element zonder altattribuut wordt de
bestandsnaam
voorgelezen.

Geef deze afbeelding het altattribuut. Deze afbeelding is
informatief (logo) en heeft de
tekst uit het logo in de
alternatieve tekst nodig.

7

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

6

De iconen die aangeven dat de links pdf-documenten
downloaden zijn informatief en hebben een
tekstalternatief nodig.

Zonder tekstalternatief
weet een blinde gebruiker
niet dat deze links
bestanden downloaden.

Geef deze iconen een
tekstalternatief. Zie ook het
issue onder succescriterium
1.3.1.

1

Midden op de pagina staan vier blokken met
afbeeldingen en links naar de pagina’s van deze
onderwerpen. Elk blok bevat een decoratieve
afbeelding waarin in het alt- en het title-attribuut
dezelfde waarde is ingevuld. Daarnaast bevat de link,
waar de afbeelding in zit, dezelfde waarde in het titleattribuut op de link. Boven deze link staat een h3element met weer dezelfde waarde.

In elk blok wordt dezelfde
tekst vier keer
voorgelezen.

De beste manier om dit blok te
optimaliseren is een link om de
h3-element en de afbeelding te
zetten. De linktekst kan dan van
het h3-element komen. De titleattibuten kunnen worden
verwijderd en het alt-attribuut
dient dan leeg gelaten te
worden. Dit h3-element wordt
nog een keer besproken onder
1.3.1

13

Het logo zonder alt-attribuut komt ook in kaartjes
voor die op deze pagina’s staan (onder ‘Vacatures’).
Zie screenshot 1.

Bij de afbeeldingen die
toegevoegd zijn via het
img-element zonder altattribuut wordt de
bestandsnaam
voorgelezen.

Geef deze afbeelding het altattribuut. Deze afbeelding is
informatief (logo) en heeft de
tekst uit het logo in de
alternatieve tekst nodig.

15

De afbeelding van een flyer is verborgen van
hulpsoftware met een leeg alt-attribuut.

Een gebruiker van
hulpsoftware heeft geen

Zorg voor een goed
tekstalternatief waarin de

8

Criterium

Pagina(‘s)

16

Beschrijving

Het logo in dit pdf-document heeft geen alternatieve
tekst.

Gevolg

Oplossingsrichting

toegang tot deze
informatie.

belangrijkste tekst uit de
afbeelding te lezen is.

Voor een gebruiker van
hulpsoftware is het niet
duidelijk bij welke
organisatie dit document
hoort.

Geef dit logo een alternatieve
tekst.

Niet van toepassing

1.2.1 Louter-geluid en
louter-videobeeld (vooraf
opgenomen) (A)
1.2.2 Ondertiteling voor
doven en slechthorenden
(vooraf opgenomen) (A)

6,7

De ondertiteling in deze video is automatisch
gegenereerd. Helaas voldoet de automatische
ondertiteling van YouTube niet aan de kwaliteitseisen
van dit succescriterium. Zo wordt er gezegd
‘buurtmedewerker’; de ondertiteling toont
‘bloedmedewerker’. Er ontbreken tevens de
leestekens in de ondertiteling waardoor het moeilijk
te begrijpen is waar een zin eindigt en een ander
begint.

Doven en slechthorenden
kunnen het audiogedeelte
in deze video niet volledig
en correct krijgen.

Zorg voor correcte ondertiteling.

1.2.3 Audiodescriptie of
media-alternatief (vooraf
opgenomen) (A)

6

Deze video heeft geen audiodescriptie of mediaalternatief. Op de laatste slide van de video komt het
logo van de organisatie in beeld, samen met het

Een blinde gebruiker heeft
geen toegang tot deze
informatie.

Zorg ervoor dat alle belangrijke
informatie die als tekst in beeld
komt ook toegankelijk wordt
gemaakt.

9

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

webadres. Deze informatie is ontoegankelijk voor een
blinde gebruiker.
Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld
wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen
om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle
andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de
video te begrijpen. Een media-alternatief kan een
transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat
wat er in beeld te zien en te horen is.

1.2.4 Ondertitels voor
doven en slechthorenden
(live) (AA)

9

In deze video worden de secties gescheiden door
teksten die in beeld komen. Deze teksten zijn
belangrijk om het verhaal te begrijpen. Op de laatste
slide staat tekst over de betrokken organisaties.

Een blinde gebruiker heeft
geen toegang tot deze
informatie.

Zorg ervoor dat alle belangrijke
informatie die als tekst in beeld
komt ook toegankelijk wordt
gemaakt.

10

Aan het begin van de video komen teksten in beeld
die niet toegankelijk zijn voor een blinde gebruiker
omdat ze geen toegankelijk alternatief hebben. De
sprekers worden alleen als tekst in beeld
geïdentificeerd. Op de laatste slide komen de logo’s
van de betrokken organisaties in beeld.

Een blinde gebruiker heeft
geen toegang tot deze
informatie.

Zorg ervoor dat alle belangrijke
informatie die als tekst in beeld
komt ook toegankelijk wordt
gemaakt.

Niet van toepassing
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

1.2.5 Audiodescriptie
(vooraf opgenomen) (AA)

7

Deze video heeft geen audiodescriptie. Op de laatste
slide van de video komt het logo van de organisatie in
beeld, samen met het webadres. Deze informatie is
ontoegankelijk voor een blinde gebruiker.

Een blinde gebruiker heeft
geen toegang tot deze
informatie.

Zorg ervoor dat alle belangrijke
informatie die als tekst in beeld
komt ook toegankelijk wordt
gemaakt. Voor dit
succescriterium is
audiodescriptie vereist.

Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld
wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen
om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle
andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de
video te begrijpen.

9

In deze video worden de secties gescheiden door
teksten die in beeld komen. Deze teksten zijn
belangrijk om het verhaal te begrijpen. Op de laatste
slide staat tekst over de betrokken organisaties.

Een blinde gebruiker heeft
geen toegang tot deze
informatie.

Zorg ervoor dat alle belangrijke
informatie die als tekst in beeld
komt ook toegankelijk wordt
gemaakt. Voor dit
succescriterium is
audiodescriptie vereist.

10

Aan het begin van de video komen teksten in beeld
die niet toegankelijk zijn voor een blinde gebruiker
omdat ze geen toegankelijk alternatief hebben. De
sprekers worden alleen als tekst in beeld
geïdentificeerd. Op de laatste slide komen de logo’s
van de betrokken organisaties in beeld.

Een blinde gebruiker heeft
geen toegang tot deze
informatie.

Zorg ervoor dat alle belangrijke
informatie die als tekst in beeld
komt ook toegankelijk wordt
gemaakt. Voor dit
succescriterium is
audiodescriptie vereist.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

1.3.1 Info en relaties (A)

1

Midden op de pagina staan vier blokken met
afbeeldingen en links naar de pagina’s van deze
onderwerpen. Elk blok bevat een decoratieve
afbeelding. Boven deze link staat een h3-element.
Het gebruik van h3-element in dit scenario is niet
semantisch correct. Dit is geen kop omdat het geen
content onder zich heeft.

Een blinde gebruiker
verwacht content onder
dot element.

Verwijder het h3-element en
gebruik CSS om de link te stylen.

5

De radiobuttons onder ‘Geslacht’ zijn niet
gegroepeerd.

De relatie tussen het groep
label en de radiobuttons in
de code is niet zo evident.

Deze radiobuttons vormen
samen een groep en dienen in
een fieldset opgenomen te
worden. Op deze manier is de
relatie tussen deze radiobuttons
ook in de code duidelijk. Elke
fieldset moet een naam hebben.
Dat kan door middel van een
legend-element.

1,5,13

Op de grote afbeelding staat tekst ‘Ondersteuning op
maat’. Deze tekst is opgemaakt als een kop terwijl het
geen kop is. Dit komt op vele pagina’s voor.

Een blinde gebruiker
verwacht content te horen
onder deze kop.

Zet deze tekst om in een
neutraal element en gebruik CSS
om het te stylen.

5, 8,12, 14

De tussenkopjes op deze pagina zijn opgemaakt met
het strong-element.

Een kop moet altijd uit het
kopelement bestaan,
bijvoorbeeld H2. Wanneer
deze kop met een kop
element wordt opgemaakt,

Zet koppen om in kopteksten.

12

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

wordt de structurele
informatie die de tekst
geeft ook overgedragen
aan hulpsoftware. Dit
strong-element is niet
bedoeld als alternatief voor
koppen.

9, 10, 15

De inleidende tekst is opgemaakt met een strongelement. Hiervoor is het strong-element niet bedoeld.

Dit kan storend werken
voor gebruikers van hulp
software die een hele
paragraaf als belangrijk
interpreteren.

Als het vetgedrukt weergegeven
moet worden, gebruik dan CSS.

16

In dit pdf-document worden geen koppen gebruikt.
Visueel zijn er koppen aanwezig, maar deze teksten
zijn niet als koppen opgemaakt.

De voorleessoftware leest
deze teksten als gewone
alinea’s voor waardoor de
hiërarchische structuur van
de content verloren gaat.

Zet alle koppen om in
kopteksten.

Op deze manier kan het
zijn dat het icoon wegvalt,
bijvoorbeeld voor mensen
die een eigen CSS
gebruiken, of wanneer de
CSS niet geladen wordt.

Plaats het icoon in de html,
bijvoorbeeld als img-element
met een alternatieve tekst of
een svg met een title element.

Zie screenshot 2.

6

De iconen die aangeven dat de links pdf-documenten
downloaden zijn informatief en hebben een
tekstalternatief nodig. Deze iconen zijn toegevoegd
met CSS (via :before), maar zijn niet puur decoratief.
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Criterium

1.3.2 Betekenisvolle
volgorde (A)

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

17

Dit pdf-document heeft geen tags en daardoor is voor
hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen
informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.
Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig
onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking
tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en
alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op
dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe
toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Zonder codelaag kan de
voorleessoftware de pdfdocumenten niet (volledig)
lezen waardoor de
informatie in deze
documenten niet
toegankelijk is voor de
gebruiker van
hulpsoftware.

De beste manier om de pdf’s
toegankelijk te maken is het
brondocument (Word) aan te
passen en te exporteren met
behoud van
toegankelijkheidskenmerken.

1, 9, 10, 15,
11

In het nieuwsoverzicht staat de datum van het bericht
boven de kop. De volgorde van deze elementen is niet
logisch.

Als deze berichten achter
elkaar worden
voorgelezen, is het niet
meer duidelijk bij welk
bericht de datum hoort.

Plaats de datum in de code
onder de kop.

Dit zorgt ervoor dat
browsers, maar ook
hulpsoftware,
ondersteuning kunnen
geven bij het invullen van
deze invoervelden. Dit kan

Op de volgende pagina is meer
informatie te vinden over de
toepassing van dit attribuut en
welke waardes verplicht zijn om
te gebruiken. Zie:

1.3.3 Zintuiglijke
eigenschappen (A)

Geen problemen gevonden

1.3.4 Weergavestand
(AA)

Geen problemen gevonden

1.3.5 Identificeer het doel
van de input (AA)

1, 5, 8

In deze formulieren moeten persoonlijke gegevens
ingevuld worden, waaronder een achternaam, emailadres en telefoonnummer. Voor deze
invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij
de input-elementen. Het autocomplete attribuut
ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij
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Criterium

1.4.1 Gebruik van kleur
(A)

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld
autocomplete=”family-name” gebruikt worden.

door bijvoorbeeld de
invoervelden al
automatisch in te vullen.

https://www.w3.org/TR/WCAG2
1/#input-purposes.

3, 5, 8, 12

De links in de lopende tekst zijn alleen in kleur te
onderscheiden van de rest van de tekst.

Mensen die kleurenblind of
slechtziend zijn, kunnen
problemen hebben met
het onderscheiden van
kleuren of bepaalde
kleuren zelfs helemaal niet
zien. Daarom is het
belangrijk om bij het
overdragen van informatie
niet alleen kleur te
gebruiken, maar
bijvoorbeeld ook (naast
kleur) een andere vorm of
tekst.

Voeg een andere manier toe om
de links te onderscheiden,
bijvoorbeeld een onderstreping.

2

De kleur wordt gebruikt als enige manier om de
locatie van de organisatie op de kaart aan te geven.

Mensen die kleurenblind of
slechtziend zijn, kunnen
problemen hebben met
het onderscheiden van
kleuren of bepaalde
kleuren zelfs helemaal niet
zien en deze relatie dus

Gebruik hier ook een andere
manier om de organisaties op
de kaart aan te geven,
bijvoorbeeld door de kaart
groter weer te geven en er
teksten met namen of nummers
bij te plaatsen.

15

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

missen.
Niet van toepassing

1.4.2 Geluidsbediening
(A)
1.4.3 Contrast (AA)

alle

NB: het contrast is gemeten zonder gebruik te maken
van de ‘Hoge contrast’ knop in de header. Deze knop is
namelijk niet toegankelijk omdat het te weinig
contrast heeft (en ook erg klein en geen tekstlabel). Zie
ook 1.4.11.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

De witte tekst op de blauwe achtergrond van de
header heeft kleurcontrast van 2,4:1.

Alle,
(header), 5

De placeholdertekst in de zoekbalk in de header en in
sommige invoervelden heeft te weinig contrast: 2,8:1.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

1,2,3

Kopteksten onder de afbeeldingen hebben
kleurcontrast 2,3:1. Deze tekst van 24px heeft
minimaal contrast van 3,0:1 nodig.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

16

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

1,2,3

De blauwe tekst in een cirkel boven de grote
afbeelding heeft kleurcontrast van 2,2:1. Dit moet
minimaal 3,0:1 zijn.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

1,2,3

De kleur van de kopteksten heeft kleurcontrast van
2,4:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

1,9,10

De datums hebben blauwe tekstkleur. Het contrast is
2,4:1.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

2

De onderstaande teksten hebben te weinig contrast.
Deze teksten hebben lettergrootte van 16 px en
dienen minimaal contrast van 4,5:1 te hebben. Het
contrast is onder deze waarde op de volgende
teksten: "Andes" (3,3:1), "Compaen" (1,7:1),
“Mensenwerk Hogeland” (2,1:1), "Sociaal Werk De

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

17

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

Kop" (2,1:1), "Sociaal Werk De Schans" (3,9:1),
"Sociaal Werk Oldambt" (3,5:1), "Vaart Welzijn"
(2,1:1), "Welstad" (2,3:1), "Stichting Maatschappelijk
Werk Friesland " (1,4:1).
4,7,3

De blauwe links hebben kleurcontrast van 2,2:1.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

5,8

De rode asterisk in de verplichte velden heeft
kleurcontrast van 3,7:1.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit is tekst en dient minimaal
4,5:1 te zijn.

8

Het telefoonnummer heeft te weinig contrast,
namelijk 3,3:1.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit is normale tekst en dient
minimaal 4,5:1 te zijn.

7

Op alle pagina’s waar kruimelpad op staat, voldoet het
kleurcontrast van deze tekst niet aan de minimale
eisen. Zie screenshot 3.

De tekst staat op een
afbeelding en is in de
meeste gevallen niet meer
leesbaar.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.
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Criterium

1.4.4 Herschalen van
tekst (AA)

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

alle

In de footer staat een link naar het loginformulier. In
dat formulier staat een groene knop met witte tekst.
Het kleurcontrast is 2,5:1.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

11

De kleur van ‘Volgende pagina’ link heeft te weinig
contrast: 2,4:1.

Tekst die niet voldoet aan
minimale eis is slecht
leesbaar voor
kleurenblinde en
slechtziende bezoekers.

Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

alle

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie
van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan valt
een deel van de content weg. De link om in te loggen
in de footer van de website is niet meer toegankelijk.

Slechtzienden en
bezoekers op mobiel
missen een deel van de
content.

Zorg ervoor dat alle content
beschikbaar blijft.

Slechtzienden kunnen
missen dat deze knop er is.

Zorg voor een minimale contrast
van 3,0:1. Ook kan de knop
duidelijker worden door het

1.4.5 Afbeeldingen van
tekst (AA)

Geen problemen gevonden

1.4.10 Reflow (AA)

Geen problemen gevonden

1.4.11 Contrast van niettekstuele content (AA)

alle

De hoog-contrast knop is niet toegankelijk omdat het
te weinig contrast heeft, 2.4:1.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Ook werkt de knop niet overal, zoals bij de afdelingen
op pagina 2.

Oplossingsrichting
groter te maken en er een
tekstlabel bij te zetten.

alle

In de footer van de website staat een link die een
loginformulier opent. De kleur van de randen van de
invoervelden voldoet niet aan de minimale eisen,
namelijk 1,5:1.

Slechtzienden kunnen de
grenzen van deze
elementen missen.

Zorg voor een minimale contrast
van 3,0:1.

alle

De randen van het invoerveld in de header heeft te
weinig kleurcontrast: 2,4:1.

Slechtzienden kunnen de
grenzen van deze
elementen missen.

Zorg voor een minimale contrast
van 3,0:1.

5,8

De kleur van de randen van de invoervelden in dit
formulier heeft te weinig kleurcontrast: 1,5:1.
De knop ‘Inschrijven’ heeft een blauwe achtergrond
en staat op een grijze pagina. Het kleurcontrast is
2,8:1.

Slechtzienden kunnen de
grenzen van deze
elementen missen.

Zorg voor een minimale contrast
van 3,0:1.

alle

De toegankelijkheidsknoppen in de header hebben te
weinig contrast: 2,4:1.

Slechtzienden kunnen de
grenzen van deze
elementen missen.

Zorg voor een minimale contrast
van 3,0:1.

1.4.12 Tekstafstand (AA)

Geen problemen gevonden

1.4.13 Content bij hover
or focus (AA)

Geen problemen gevonden
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

2.1.1 Toetsenbord (A)

Geen problemen gevonden

2.1.2 Geen
toetsenbordval (A)

Geen problemen gevonden

Gevolg

Oplossingsrichting

2.1.4 Enkel teken
sneltoetsen (A)

7,9,10

In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief
die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de
letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of
de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te
zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief.

Dit kan een probleem
opleveren voor mensen die
met spraakbediening
werken en waarbij deze
letters kunnen voorkomen
in de woorden die
uitgesproken worden. Dit
kan onverwachte acties
activeren als de focus
binnen de video staat.

Bij de YouTube videospeler kan
dit eventueel opgelost worden
door de parameter disablekb=1
toe te voegen aan de URI van de
video in de HTML code.

2.2.1 Timing aanpasbaar
(A)

8

Als het contactformulier met foutieve invoer is
verstuurd, verschijnt er per veld een foutmelding die
heel kort in beeld blijft staan.

De gebruiker heeft geen
mogelijkheid om de tijd die
deze melding in beeld in te
verlengen.

Zorg ervoor dat de melding blijft
staan of geef de gebruiker de
mogelijkheid om de tijd te
verlengen.

2.2.2 Pauzeren, stoppen,
verbergen (A)

Geen problemen gevonden

2.3.1 Drie flitsen of
beneden drempelwaarde
(A)

Geen problemen gevonden
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Criterium

Pagina(‘s)

Gevolg

Oplossingsrichting

Voor gebruikers van
hulpsoftware is het voor
de navigatie tussen
pagina’s belangrijk dat
de titel duidelijk maakt
waar ze zijn.

Zorg dat de titel de inhoud van
de pagina beschrijft.

Geen problemen gevonden

2.4.1 Blokken omzeilen
(A)
2.4.2 Paginatitel (A)

Beschrijving

2,5,11

De titels van deze pagina’s komen niet overeen met
de inhoud van de pagina. Pagina 2: ‘Meedoen in de
samenleving - Tintengroep’, pagina 5: ‘Inschrijven Tintengroep’, pagina 11: ‘Nieuws - Tintengroep’.

16,17

In deze pdf-documenten is de titel niet ingevuld.
Voor gebruikers van
De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van hulpsoftware is het voor de
het bestand te zijn.
navigatie tussen
documenten belangrijk dat
de titel duidelijk maakt
waar ze zijn.

Dit kan worden ingesteld via de
bestandseigenschappen. Hier
moet ook worden ingesteld dat
de titel wordt getoond in de
titelbalk en niet de
bestandsnaam, zoals nu het
geval is.

2.4.3 Focus volgorde (A)

alle

De link in de footer die het loginformulier opent heeft
focusvolgorde die niet logisch is. Na het afsluiten van
dit dialoogvenster komt de focus niet terug naar de
‘Login’ link die dit venster opent, maar begint weer
bovenaan de website.

Dit onverwachts gedrag
van de focus kan de
gebruiker verwarren.

De focus dient terug te komen
op het element dat iets opent.

2.4.4 Linkdoel (in context)
(A)

8

Als het contactformulier met foutieve invoer is
verstuurd, komt een dialoogvenster in beeld met de
kop ‘Bericht niet verzonden’. In de rechterbovenhoek
staat een link met een kruisje die als knop fungeert
om dit venster af te sluiten. Deze link heeft geen tekst

De voorleessoftware kan
niet aan de gebruiker
vertellen wat deze link
doet.

Geef deze link tekst of
tekstalternatief.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

of alternatief. Deze melding verschijnt alleen als het
veld ‘e-mail’ door de validatie komt.

14

De afbeelding die op deze pagina staat is een link
zonder tekst. Deze link opent een grote weergave van
de afbeelding.

De voorleessoftware kan
niet aan de gebruiker
vertellen wat deze link
doet.

Geef deze link tekst of
tekstalternatief.

14

De Lightbox met een grote weergave van een
afbeelding kan worden afgesloten met een kruisje. Dit
icoon is een link zonder tekst.

De voorleessoftware kan
niet aan de gebruiker
vertellen wat deze link
doet.

Geef deze link tekst of
tekstalternatief.

13, 15

Het logo zonder alt-attribuut die als een link fungeert,
komt ook in kaartjes voor die op deze pagina’s staan.

Deze links hebben geen
linktekst en dus geen
linkdoel.

Het linkdoel kan op de volgende
manier gegeven worden:
linktekst, alt-attribuut van de
afbeelding, aria-label.

1,9

Op deze pagina’s staan ‘lees meer’ links. Deze
linkteksten beschrijven niet wat het linkdoel van deze
links is.

Gebruikers van
hulpsoftware vragen vaak
lijsten op van links op de
pagina. Wanneer deze
teksten geen duidelijke
informatie geven, heeft

Voeg verborgen tekst toe aan
deze links om het linkdoel
duidelijk te maken.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

een blinde gebruiker nog
steeds geen overzicht.

2.4.5 Meerdere manieren
(AA)

11, 13, 14

Deze pagina’s zijn niet te vinden via de zoekbalk in de
header.

2.4.6 Koppen en labels
(AA)

Geen problemen gevonden

2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

Geen problemen gevonden

2.5.1 Aanwijzergebaren
(A)

Niet van toepassing

2.5.2
Aanwijzerannulering (A)

Geen problemen gevonden

2.5.3 Label in naam (A)

Dit maakt de navigatie op
de website lastiger.

Zorg ervoor dat iedere pagina
op de website op minstens twee
verschillende manieren te
bereiken is.

12

De tekst op de afbeelding die als link fungeert
verschilt sterk van de toegankelijke naam van deze
link. Zie screenshot 4.

Hierdoor is deze link niet
met stem te bedienen.

Zorg ervoor dat deze teksten
met dezelfde tekst beginnen.

13,14

De logo’s midden op de pagina dienen als links.

Deze links zijn niet met
stem te bedienen.

Geef deze links dezelfde
toegankelijke naam als de tekst
op het logo. Dat kan als alt-tekst
van de afbeelding of met arialabel.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

2.5.4 Bewegingsactivering
(A)

Niet van toepassing

3.1.1 Taal van de pagina
(A)

Geen problemen gevonden

3.1.2 Taal van onderdelen
(AA)

Niet van toepassing

3.2.1 Bij focus (A)

Geen problemen gevonden

3.2.2 Bij input (A)

Geen problemen gevonden

3.2.3 Consistente
navigatie (AA)

Geen problemen gevonden

3.2.4 Consistente
identificatie (AA)

Geen problemen gevonden

3.3.1 Fout Identificatie (A) 8

Als het formulier met fouten verstuurd wordt,
verschijnt er een dialoogvenster met
‘Mogelijk zijn er 1 of meerdere velden onjuist ingevuld
(..)’. Deze tekst is geen goede foutmelding.

Er wordt niet aangegeven
in welke velden de foute
invoer is gedaan.

Maak de foutmeldingen zo
concreet mogelijk en geef aan in
welke velden en welke fouten in
zitten.

Als geen selectie is gemaakt van geslacht en het
formulier wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding
‘Dit veld is verplicht’. Dit is geen foutmelding maar
een instructie.

Een goede foutmelding
geeft aan waar de fout zit
en bevat tekst die aangeeft
dat er een fout is gemaakt.

Verander deze foutmelding in
bijvoorbeeld "Het veld is niet
(goed) ingevuld."

5,8
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

3.3.2 Labels of instructies
(A)

5

Alle invoervelden in het formulier missen labels. De
labels zijn in de code aanwezig, maar ze zijn verborgen
met ‘display:none’.Een placeholdertekst is geen
alternatief voor een label omdat het verdwijnt zodra
gebruiker begint met typen.

Een invoerveld zonder
zichtbare label kan
meerdere groepen
bezoekers verwarren,
omdat ze niet begrijpen
wat hier ingevuld moet
worden.

Zorg voor zichtbare labels.

3.3.3 Foutsuggesties (AA)

8

Als het formulier met fouten verstuurd wordt,
verschijnt er een dialoogvenster met
‘Mogelijk zijn er 1 of meerdere velden onjuist ingevuld
(..)’. Deze tekst is geen goede foutmelding.

Er wordt niet aangegeven
hoe de fout gecorrigeerd
kan worden.

Help gebruiker de fouten te
herstellen door suggestie te
geven van de goede invoer.

5,8

Als geen selectie is gemaakt van geslacht en het
formulier wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding
‘Dit veld is verplicht’. Dit is geen foutmelding maar
een instructie.

Er wordt niet aangegeven
hoe de fout gecorrigeerd
kan worden.

Help gebruiker de fouten te
herstellen door suggestie te
geven van de goede invoer.

Deze parsefout kan ervoor
zorgen dat de hulpsoftware

Zorg voor unieke id’s op de
pagina.

Niet van toepassing

3.3.4 Foutpreventie
(wettelijk, financieel,
gegevens) (AA)
4.1.1 Parsen (A)

5

Op deze pagina is een dubbele id aangetroffen. Op het
invoerveld wordt twee keer id-attribuut gebruikt met
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Criterium

4.1.2 Naam, rol, waarde
(A)

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

waarde ‘3505Geslacht-Man’. Dit gebeurt op beide
radiobuttons en de selectievakjes.

deze code verkeerd
interpreteert.

6

De link naar pdf-documenten bevat lege ruimte in
href-atttributen.

Deze parsefout kan ervoor
zorgen dat de hulpsoftware
deze code verkeerd
interpreteert.

Er mag geen lege ruimte in hrefattributen zijn.

9

Op deze pagina zijn niet afgesloten p- en strongelementen aangetroffen.

Deze parsefout kan ervoor
zorgen dat de hulpsoftware
deze code verkeerd
interpreteert.

Alle elementen moeten correct
worden afgesloten.

7,9,10

Het iframe heeft geen toegankelijke naam.

Voorleessoftware kan niet
aan een (blinde) bezoeker
vertellen waar deze video
overgaat of zelfs wat in dit
iframe staat.

Het iframe dient een titleattribuut te hebben die uniek is
en de inhoud van het iframe
goed beschrijft.

alle

Als de website bekeken wordt op een klein scherm
komt een knop ‘Menu’ in beeld. Deze knop toont en
verbergt mobiele navigatie. Deze knop heeft geen
status die aangeeft of het verborgen deel open of
dicht is.

Een blinde gebruiker weet
niet wat de status van het
menu is.

Geef deze knop aria-expanded
attribuut.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

8

Als het contactformulier met foutieve invoer is
verstuurd, komt een dialoogvenster in beeld met de
kop ‘Bericht niet verzonden’. In de rechterbovenhoek
staat een link met een kruisje die als knop fungeert
om dit venster af te sluiten. Deze link heeft geen
naam.

De voorleessoftware kan
niet aan de gebruiker
vertellen wat deze link
doet.

Geef deze link tekst of
tekstalternatief om het een
naam te geven.

5

Alle invoervelden in het formulier missen de
toegankelijke namen. De labels die voor deze namen
moeten zorgen zijn verborgen met ‘display:none’. Zie
screenshot 5.

De voorleessoftware kan
niet aan zijn gebruiker
vertellen welke data in
deze velden moet worden
ingevuld.

Verberg deze labels op een
andere manier dan met deze
code.

13, 15

De link met het logo midden op de pagina heeft geen
toegankelijke naam.

De voorleessoftware kan
niet aan de gebruiker
vertellen wat deze link
doet.

De naam kan op de volgende
manier gegeven worden:
linktekst, alt-attribuut van de
afbeelding, aria-label.

Zie screenshot 1.
4.1.3 Statusberichten
(AA)

Geen problemen gevonden
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Screenshots

Figuur 1: 1.1.1 logo zonder alt-attribuut
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Figuur 2: 1.3.1 geen koppen
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Figuur 3: contrast kruimelpad

31

Figuur 4: 2.5.3 label in naam
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Figuur 5: 4.1.2 velden zonder labels
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