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Inleiding 

Dit rapport bevat de uitkomst van een toegankelijkheidsonderzoek op Maak het Heerenveen. 

Het onderzoek werd op 3 februari 2021 uitgevoerd door Sophie Ragas en nagekeken door een 

DiAX-expert die geaccrediteerd is door de International Association of Accessibility Experts. 

Het doel van dit rapport is om uw team een volledig inzicht te geven in de toegankelijkheid van 

deze website en om u te helpen om de website toegankelijker te maken voor bezoekers met 

een beperking. Daarnaast zal het toepassen van de adviezen uit dit rapport ervoor zorgen dat 

deze website binnenkort kan voldoen aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van 

Webcontent (WCAG) 2.1 Niveau AA. Dat is de technische norm die opgenomen in het Vlaamse 

Bestuursdecreet (Vlaanderen), de federale Wet inzake toegankelijkheid van de websites en 

mobiele applicaties van overheidsinstanties (België) en in het Tijdelijk besluit digitale 

toegankelijkheid (Nederland). 

We testten deze website voor het eerst op 3 februari 2021. De volledige versiegeschiedenis 

vindt u op het voorblad van dit document. 

Onder de kopjes ‘Over dit issue’ vindt u, naast een vermelding van de WCAG Succescriteria 

waaraan niet is voldaan, een indicatie van de verwachte impact van het issue. 

☞ NOOT: Dit onderzoek is een momentopname. Het is mogelijk dat deze website 

veranderingen onderging sinds dit rapport werd afgeleverd, waardoor sommige 

bevindingen en oplossingsadviezen niet meer geldig zijn. 

☞ NOOT: Deze inschattingen zijn enkel bedoeld om u te helpen bij het prioriteren en 

toewijzen van acties. De werkelijke impact van ieder issue is afhankelijk van menselijke en 

technische factoren. 
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Onderzoeksmethode 

De onderzoeksmethode die Eleven Ways gebruikt, is geïnspireerd op de WCAG-EM 

Testmethodologie. We verrijken ieder rapport met oplossingsadvies en (indien nodig) met links 

naar on-linebronnen met aanvullende informatie. 

• We hebben deze website getest met een combinatie van handmatige en 

geautomatiseerde testmethoden (zie ‘Hulpmiddelen’) op een totaal van 50 richtlijnen uit 

WCAG 2.1 Niveau A en AA. We hebben deze website niet getest op de 28 strengere 

richtlijnen uit WCAG 2.1 Niveau AAA. 

• De gedetecteerde issues worden niet uitputtend beschreven. Dat betekent: als een type 

toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere plaatsen voordoet, dan geven we hiervan 

één of enkele voorbeelden. 

• Onze verbetersuggesties zijn bedoeld om de ontwikkelaars op weg te zetten. Sommige 

problemen kunt u ook op een andere manier verhelpen. 

Het onderzoek bestaat uit 5 stappen: 

1. Samenstellen van een steekproef — een representatieve steekproef bevat de 

belangrijkste paginatypes, functionaliteiten en inhoudsvormen (zoals video’s, grafieken, 

tabellen en PDF-bestanden); 

2. Evalueren van de steekproef — we maken aantekeningen van alle issues die we 

herkennen als een inbreuk op één of meerdere succescriteria uit WCAG 2.1 Niveau AA; 

3. Rapporteren en documenteren van de bevindingen — we bundelen gelijkaardige 

issues en/of bundelen issues die te maken hebben met een specifiek onderdeel of 

component; we beschrijven de stappen die nodig zijn om het issue te reproduceren 

(indien nodig). 

4. Toevoegen van oplossingsadvies — we documenteren de issues met codefragmenten 

en/of schermafbeeldingen, links naar verdiepende artikels en goede voorbeelden. 

5. Toevoegen van impact-analyses en metadata. 
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Toepassingsgebied (‘scope’) van het onderzoek 

Provided Sample. 

Technology Baseline 

• We hebben de toegankelijkheid van deze website getest in de meest recente versies 

van deze desktop browsers: 

◦ Google Chrome en/of Apple Safari op macOS (versie 10.15) 

◦ Mozilla Firefox en/of Microsoft Edge op Windows 10 (versie 2004). 

• Voor optionele praktijktests gebruiken we deze gangbare screenreaders: 

◦ De actuele versie van NVDA voor Windows 10 (in combinatie met Mozilla Firefox) 

◦ De actuele versie van VoiceOver (in combinatie met Apple Safari) 

• Voor optionele tests op mobiele apparaten hebben we toegang tot een Device Lab met 

smartphones van verschillende fabrikanten. Op iOS testen we met VoiceOver en op 

Android testen we met TalkBack (actuele versies). 

Gebruikte technologieën 

Voor de interface van de website zijn de technologieën HTML (incl. WAI-ARIA), CSS, JavaScript 

en PDF gebruikt, waarvoor door het W3C technieken zijn gedocumenteerd op de pagina 

Techniques for WCAG 2.2 (Engels). 

☞ NOOT: Een WCAG-onderzoek is geen cross-browser-test. Daarom testen we niet met 

oudere versies van browsers, screenreaders en besturingssystemen. Als we echter een 

bug opmerken die (direct of indirect) een effect heeft op de toegankelijkheid van de 

website, dan maken we daar een opmerking over. 
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Steekproeflijst 

We hebben de steekproeflijst zorgvuldig samengesteld. De pagina’s en/of user flows in deze 

lijst zijn representatief voor de verschillende paginatypes, inhoudsvormen en (essentiële) 

functionaliteiten die deel uitmaken van de website. De selectiecriteria voor de steekproeflijst 

worden in detail beschreven in de Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology 

van het W3C. 
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Algemene samenvatting 

Deze website voldoet nog niet helemaal aan WCAG 2.1 Niveau AA. 

• De website bevat verschillende obstakels voor toetsenbordgebruikers, blinde 

gebruikers en voor slechtziende gebruikers. 

• De meeste van deze problemen zijn met relatief kleine ingrepen te verhelpen door de 

ontwikkelaars. 

• We hebben wel een aantal blokkerende issues gevonden, die een grote impact hebben 

op het gebruiksgemak voor bezoekers die aangewezen zijn op het gebruik van een 

screenreader. 

◦ Met name Issue 1.1 , Issue 1.4 , Issue 8.2  t/m , Issue 8.4 , Issue 8.6 , 

Issue 14.2  en Issue 14.3  zijn blokkerend. 

In de aangeleverde steekproef hebben we 32 issues geïdentificeerd. 

Steekproef 

1. Homepage: https://www.maakhet.nl/ 

2. Nieuwsbericht: https://www.maakhet.nl/nieuws/de-buurtkansenkaart-voor-heerenveen-

midden-is-af/ 

3. Nieuwsoverzicht: https://www.maakhet.nl/category/nieuws/ 

4. Over Maak het!: https://www.maakhet.nl/over-maak-het/ 

5. Hoe werkt het?: https://www.maakhet.nl/hoe-werkt-het/ 

6. Groep zoeken: https://www.maakhet.nl/groep-zoeken/ 

7. Groep: https://www.maakhet.nl/groep/g1000-heerenveen-monitor-groep/ 

8. Groep maken: https://www.maakhet.nl/groep/toevoegen/ 

9. Onderwerp aanmaken (achter inlog) 
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10. Agendaitem aanmaken (achter inlog) 

11. Zoekresultaten (achter inlog) 

12. Registreren https://www.maakhet.nl/account-aanmaken/ 

13. Inloggen: https://www.maakhet.nl/inloggen/ 

14. Mijn profiel: https://www.maakhet.nl/mijn-profiel/ 
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SAMPLE 1  Homepage 

ISSUE 1.1  Skiplinks verborgen voor screenreaders 

Probleem 

De website biedt een skiplink aan, om meteen naar de hoofdinhoud te gaan. Maar deze wordt 

wel verborgen voor screenreaders. Hierdoor kunnen zij er geen gebruik van maken. 

Oplossing 

Verwijder de div met het aria-hidden  attribuut: 

<div aria-hidden="true" role="complementary" aria-label="Skiplink"> 

    <a href="#mainContentSkip" class="skiplink">Naar hoofdinhoud</a> 

 </div> 

<a href="#mainContentSkip" class="skiplink">Naar hoofdinhoud</a> 
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Over dit issue 

ISSUE 1.2  Blok met skiplink heeft overbodige attributen 

Probleem 

Het blok met de skiplink heeft een aantal overbodige attributen. Een <div>-element is een 

generiek element zonder semantische waarde. Hulptechnologieën doen daar niks mee en 

lezen enkel de inhoud voor. Een naam of label meegeven met aria-label heeft dus weinig zin, 

zeker omdat er een link aanwezig is dat wel een naam/label heeft door de linktekst. Dat gaat 

voldoende zijn. 

De role=complementary wordt gebruikt om zijbalken aan te geven of belangrijke content die 

gerelateerd is aan de hoofdinhoud. Voor skiplinks wordt het gebruik van deze rol afgeraden, 

omdat het niet past bij de functie en het doel van skiplinks. 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.4.1 Blokken omzeilen 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Medium tot Hoog 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 

<div aria-hidden="true" role="complementary" aria-label="Skiplink"> 
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Oplossing 

Verwijder de <div>  om de skiplink: 

Over dit issue 

    <a href="#mainContentSkip" class="skiplink">Naar hoofdinhoud</a> 

 </div> 

<a href="#mainContentSkip" class="skiplink">Naar hoofdinhoud</a> 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.3.1 Info en relaties 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Medium tot Hoog 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 1.3  Geen focusindicator voor alle interactieve elementen 

Probleem 

Bij het bedienen van de website met het toetsenbord krijgen interactieve onderdelen als links, 

buttons en formulieronderdelen geen duidelijke focusindicator. 

Voor gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord en/of visuele beperkingen hebben is 

het belangrijk een duidelijke en volledige focusindicator te hebben, zodat ze weten waar ze 

zich precies op de pagina bevinden en welke link, knop of onderdeel van een formulier 

geselecteerd is. 

Oplossing 

In de CSS een focus-stijl toekennen aan deze interactieve onderdelen. Het beste werkt een 

duidelijke, dikke blauwe rand zodat op de site alles dat een focus hoort te hebben (links, 

buttons, formulieronderdelen) een consistente en consequente stijl heeft. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.4.7 Focus zichtbaar 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen met een 

kleurzinstoornis, mensen die aangewezen zijn op 

invoer via het toetsenbord 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Medium tot Hoog 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 
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ISSUE 1.4  Menu krijgt niet volle focus 

Probleem 

Het menu is te openen en te doorlopen met het toetsenbord, maar nadat het menu doorlopen 

is, wordt er verder gegaan met het doorlopen van de website. Dit is desoriënterend voor 

gebruikers van een screenreader, omdat ze wel het menu geopend hebben maar in hun 

beleving het menu nog niet verlaten hebben. 

Dit probleem zorgt er ook voor dat het omslachtig is om het menu met het toetsenbord te 

sluiten. Het is de eerste optie nadat men het menu geopend heeft en na het doorlopen van alle 

menu-items moet men alle items weer terug doorlopen (maar nu in omgekeerde volgorde) om 

het menu te kunnen sluiten. 

Oplossing 

Voeg als laatste menu-optie toe dat het menu gesloten kan worden. Dit zal zorgen dat mensen 

met een toetsenbord het menu kunnen sluiten. 

Zorg dat de focus volledig op het menu ligt als deze is geopend, en dat het menu gesloten 

moet worden om de website verder te doorlopen met toetsenbord of screenreader. 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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Over dit issue 

Lees meer 

• Introduction to Focus Management 

• Managing Focus (video) 

ISSUE 1.5  Zoomen is uitgeschakeld. 

Probleem 

Zoomen en schalen is uitgeschakeld op de website: 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.1.1 Toetsenbord, 2.4.3 Focus Order 

TECHNOLOGIEËN 

HTML, JavaScript 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, 

maximum-scale=1.0 ,user-scalable=0"> 
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Dit zorgt ervoor dat mensen met slecht zicht of gebruikers van mobile devices de tekst niet 

kunnen vergroten en zo de leesbaarheid kunnen aanpassen. 

Apple negeert deze tag sinds enkele iOS-updates, maar dit is niet het geval bij Android. 

Android-gebruikers gaan niet kunnen pinchen om te zoomen. 

Oplossing 

Verwijder de user-scalable="no"  parameter van het content  attribuut om zoomen toe te 

staan en zorg ervoor dat de maximum-scale -parameter niet minder dan 2 is. Of verwijder het 

<meta name="viewport">  element. 

Over dit issue 

Lees meer 

• Adrian Roselli - Don’t disable zoom 

• Deque University - Zooming and scaling must not be disabled 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.4 Herschalen van tekst, 1.4.10 Reflow 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen) 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 1.6  Button heeft geen label 

Probleem 

Screenshot: zoekveld 

De zoekbutton heeft geen label. Dit betekent dat screenreaders geen naam voor de button 

voorlezen, waardoor niet duidelijk is waar de button voor dient en wat die gaat doen. Een icoon 

is geen alternatief voor een label, bovendien moeten afbeeldingen als deze een alternatieve 

tekst hebben. 

Oplossing 

Vervang het icoon door een tekstlabel: 

Of als men liever het icoon wil gebruiken dan tekst, kan men een sr-only  css-class gebruiken 

en het icoon verbergen voor screenreaders: 

<button class="btn btn-success" type="submit">Zoeken</button> 

<button class="btn btn-success" type="submit"> 

    <span class="icon search-icon" aria-hidden="true"></span> 

    <span class="sr-only">Zoeken</span> 

</button> 
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Over dit issue 

ISSUE 1.7  Icons en icons fonts leveren vreemde tekens op die 
uitgesproken worden door screenreaders 

Probleem 

Er worden iconen ingeladen (vaak middels een icon font) in CSS via :before  en :after 

declaraties of in <span> ’s of <i> ’s. 

Dat wil zeggen dat een vreemd karakter wordt gebruikt om het dit icoon in te laden. Dit vreemd 

karakter wordt echter wel voorgelezen door de screenreader en is dus verwarrend voor 

gebruikers. 

Oplossing 

Het is best practice om icoontjes en icon fonts in te laden in een <span>  of <i>  en dan te 

verbergen voor screen readers. Gebruik een aria-hidden="true"  daarvoor: 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.4.6 Koppen en labels, 4.1.2 Naam, rol, waarde 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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Over dit issue 

Lees meer 

Font Awesome: Accessibility 

<i class="nc-icon nc-circle-remove text-wit" aria-hidden="true"></i> 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.1.1 Niet-tekstuele content 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Medium tot hoog 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 1.8  Role=presentation overbodig voor decoratieve 
afbeeldingen 

Probleem 

Screenshot: nieuwsblokjes 

Decoratieve afbeeldingen in de nieuwsblokjes hebben een attribuut role="presentation" . 

Dit haalt alle semantiek weg en haalt de afbeelding weg voor screenreaders. Aangezien de 

afbeeldingen decoratief zijn en als zodanig aangeduid door een leeg alt -attribuut, is het 

gebruik van het role="presentation"  -attribuut overbodig. 
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Oplossing 

Verwijder het role=presentation  attribuut. 

Over dit issue 

<div class="news-thumbnail alt"> 

<img src="https://www.maakhet.nl/wp-content/uploads/2020/09/

wat-vind-jij-heerenveen-midden-300x150.jpg" data-src="https://www.maakhet.nl/

wp-content/uploads/2020/09/wat-vind-jij-heerenveen-midden.jpg" alt=""> 

</div> 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

4.1.2 Naam, rol, waarde 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 1.9  Contrast groene knop niet voldoende 

Probleem 

Screenshot: knop 

De knop haalt een contrastverhouding van 2.6:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht 

is. 

Dat zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk 

zullen kunnen lezen. 

Oplossing 

Kies een donkerdere groene kleur voor deze knop. Check de nieuwe kleuren altijd met een 

contrast checker. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.3 Contrast (minimum) 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 
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Lees meer 

WebAIM Contrast checker 

ISSUE 1.10  Speels lettertype bemoeilijkt leesbaarheid 
(aanbeveling) 

noot: dit is een aanbeveling 

Screenshot: lettertype 

In de knop wordt het lettertype RobotRumble gebruikt. De letters in dit lettertype staan dicht op 

elkaar en de afwisselende lettergrootte zal de leesbaarheid van tekst in dit lettertype 

bemoeilijken voor ouderen, slechtzienden en mensen met dyslexie. 

Het is aangeraden dat er duidelijk leesbare lettertypen worden gebruikt. 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen met een 

kleurzinstoornis 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 1.11  Links niet onderlijnd 

Probleem 

Links zijn niet onderlijnd. Voor mensen die slechtziend zijn helpt een lijn te herkennen dat iets 

een link is. Duidelijk herkenbare links zijn ook belangrijk voor mensen die spraaksoftware als 

Dragon Naturally Speaking gebruiken, zij kunnen anders geen links openen met hun stem. 

Oplossing 

Verwijder het text-decoration  declaration: 

Over dit issue 

a { 

    text-decoration: none; 

} 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.1 Gebruik van kleur 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen die 

spraakcommando’s gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 
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WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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SAMPLE 2  Nieuwsbericht 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• issue 1.11: Links niet onderlijnd 

ISSUE 2.1  algemene linktekst 

In het nieuwsbericht komt een link voor met de linktekst hier. Deze linktekst is erg algemeen en 

zonder context, zeker als deze vaker op de pagina voorkomt. De regel is dat linkteksten uniek 

dienen te zijn, behalve als er links op een pagina zijn die naar dezelfde andere pagina 

verwijzen (bijv. een contact pagina) 

Algemene linkteksten als hier, lees meer, meer info (zeker als die ook nog eens meerdere 

keren voorkomen) op de pagina zijn daarnaast niet handig voor gebruikers van een screen 

reader. Die kunnen vaak een overzicht oproepen van alle links op een pagina. Als er meerdere 

keren Lees meer in staat, hebben zij geen enkel idee wat die link zou kunnen doen. 

Oplossing 

Pas de linktekst aan: 

<p>Meedenken kan met <a href="https://app.maptionnaire.com/nl/9340/">onze online 

enquête</a>.</p> 
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Over dit issue 

ISSUE 2.2  Geef pagina meer inhoud/context (aanbeveling) 

noot: dit is een aanbeveling 

In dit nieuwsbericht ontbreekt een link naar buurtkansenkaart en wellicht is het geen slecht idee 

om een korte achtergrond te schetsen: waarom is dit project er en waarom wordt er via een 

enquête input gevraagd? Wat is de deadline en wat er met de resultaten gebeuren? 

Dat geeft deze pagina meer inhoud en body voor de bezoekers. 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.4.4 Linkdoel (in context) 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 2.3  Pad naar huidige pagina wordt niet aangegeven in 
breadcrumbs. 

Probleem 

Screenshot: breadcrumbs 

De breadcrumbs bevatten de huidige pagina, maar niet het hele pad er naar toe. Breadcrumbs 

zijn echter bedoeld om het pad naar de huidige, actieve pagina weer te geven en de hiërarchie 

daarin. Dat is de werking die gebruikers kennen en verwachten. 

Oplossing 

Voeg het pad naar de huidige actieve pagina toe aan de breadcrumbs. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.3.1 Info en relaties 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Medium tot Hoog 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 
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ISSUE 2.4  Geef de breadcrumbs een duidelijkere plaats 
(aanbeveling) 

noot: dit is een aanbeveling 

De breadcrumbs staan nu opzij van de onderkant van het logo. Hierdoor vallen ze niet goed op. 

Een patroon dat beter bekend en herkenbaarder is voor gebruikers is dat breadcrumbs boven 

de paginatitel worden geplaatst. 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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SAMPLE 3  Nieuwsoverzicht 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.8: Role=presentation overbodig voor decoratieve afbeeldingen 

Er zijn geen aanvullende issues gevonden voor deze pagina. 

© 2021 ELEVEN WAYS •  WWW.ELEVENWAYS.BE 31 / 64



SAMPLE 4  Over Maak het! 

Er zijn geen aanvullende issues gevonden voor deze pagina. 
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SAMPLE 5  Hoe werkt het? 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• issue 1.11: Links niet onderlijnd 

Er zijn geen aanvullende issues gevonden voor deze pagina. 
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SAMPLE 6  Groep zoeken 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.7: Icons en icons fonts leveren vreemde tekens op die uitgesproken worden door 

screenreaders 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

ISSUE 6.1  Contrast grijze knop niet voldoende 

Probleem 

Screenshot: knop 

De knop haalt een contrastverhouding van 3.5:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht 

is. Ook tegen de achtergrond van dezelfde kleur valt hij niet op. 

Dat zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk 

zullen kunnen lezen. 
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Oplossing 

Kies een andere kleur voor deze knop. Een donkerdere grijs is mogelijk, maar dan moet de 

grijze achtergrond aangepast worden om de knop voldoende te laten opvallen. Check de 

nieuwe kleuren altijd met een contrast checker. 

Over dit issue 

Lees meer 

WebAIM Contrast checker 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.3 Contrast (minimum) 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen met een 

kleurzinstoornis 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 6.2  Favorieten niet verborgen 

Probleem 

Screenshot: knop 

Groepen kunnen gemarkeerd worden als favoriet met een ster. Deze functie is voor ingelogde 

gebruikers, maar een bezoeker kan een ster ook aanklikken. Er komt dan wel een foutmelding 

die zegt: “Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens”. 

Dit is zeer verwarrend voor gebruikers van screenreaders die geen idee hebben waarom dit 

niet werkt en de zeer algemene foutmelding helpt hen ook niet. 

Oplossing 

Zorg dat de sterren en de functionaliteit om een groep als favoriet te markeren enkel 

beschikbaar is voor ingelogde gebruikers, of pas de foutmelding aan om duidelijk te maken dat 

dit enkel kan wanneer men ingelogd is. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.3.1 Info en relaties, 4.1.3 Statusberichten 
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Lees meer 

WebAIM Contrast checker 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen met een 

kleurzinstoornis 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 

© 2021 ELEVEN WAYS •  WWW.ELEVENWAYS.BE 37 / 64

https://webaim.org/resources/contrastchecker/


SAMPLE 7  Groep 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.7: Icons en icons fonts leveren vreemde tekens op die uitgesproken worden door 

screenreaders 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

• Issue 1.11: Links niet onderlijnd 

ISSUE 7.1  Links zonder linktekst 

Probleem 

Screenshot 

De plusjes om een onderwerp of agendaitem toe te voegen zijn links zonder linktekst. Dit 

betekent dat de volledige URL opgelezen zal worden door screenreaders (wat irritant is voor 

gebruikers) en dat gebruikers die spraakcommando’s gebruiken de link niet kunnen openen 

met hun stem. 

<a href="https://www.maakhet.nl/

inloggen/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.maakhet.nl%2Fgroep%2Fg1000-heerenveen-moni

tor-groep%2F%2Ftoevoegen%2Fdialoog%2F" class="btn btn-success pull-right"><span 

class="icon plus-icon"></span></a>_ 

© 2021 ELEVEN WAYS •  WWW.ELEVENWAYS.BE 38 / 64



Oplossing 

Er zijn twee oplossingen: 

1. Gebruik een aria-label  om linktekst te geven 

2. Geef linktekst op maar verberg deze met een sr-only css-class voor gebruikers die 

kunnen zien (dus niet voor screenreaders). 

Gebruik en steun niet enkel op het title  attribuut om linktekst te geven. 

Oplossing 1: 

Oplossing 2: 

<a href="https://www.maakhet.nl/

inloggen/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.maakhet.nl%2Fgroep%2Fg1000-heerenveen-moni

tor-groep%2F%2Ftoevoegen%2Fdialoog%2F" class="btn btn-success pull-right" 

aria-label="Voeg een onderwerp toe"> 

<span class="icon plus-icon" aria-hidden="true"></span> 

</a> 

<a href="https://www.maakhet.nl/

inloggen/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.maakhet.nl%2Fgroep%2Fg1000-heerenveen-moni

tor-groep%2F%2Ftoevoegen%2Fdialoog%2F" class="btn btn-success pull-right"> 

<span class="icon plus-icon" aria-hidden="true"></span> 

<span class="sr-only">Voeg een onderwerp toe</span> 

</a> 

.sr-only { 
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Over dit issue 

    position: absolute; 

    height: 1px; 

    width: 1px; 

    clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); 

    clip-path: inset(50%); 

    margin: -1px; 

    overflow: hidden; 

    padding: 0; 

    border: 0; 

    white-space: nowrap; 

} 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.4.4 Linkdoel (in context) 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken, mensen die spraakcommando’s 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 7.2  Sla geen kopniveau’s over (aanbeveling) 

noot: dit is een aanbeveling 

Er wordt meteen van een <h1>  (de paginatitel) naar <h3>  (de subkoppen) gesprongen. Het is 

best practice voor correcte code en om hiërarchie correct weer te geven dat er geen niveau 

wordt overgeslagen. 

Pas de subkoppen aan naar <h2> . 

ISSUE 7.3  Contrast blokje aantal reacties niet voldoende 

Probleem 

Screenshot: onderwerp 

Het blokje dat het aantal reacties aangeeft heeft niet voldoende contrast. De huidige 

contrastwaarde is 2.3:1 waar een waarde van minstens 4.5:1 is verplicht. 

Dat zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk 

zullen kunnen lezen. 

Oplossing 

Er wordt gebruik gemaakt van een donkergrijs praatwolkje, de kleur daarvan wordt beter 

aangepast om aan de waarde van 4.5:1 te voldoen. Check de nieuwe kleuren altijd met een 
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contrast checker. 

Over dit issue 

Lees meer 

WebAIM Contrast checker 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.3 Contrast (minimum) 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen met een 

kleurzinstoornis 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 

© 2021 ELEVEN WAYS •  WWW.ELEVENWAYS.BE 42 / 64

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://wcag.be/143#contrast-minimum
https://webaim.org/resources/contrastchecker/


ISSUE 7.4  Decoratieve afbeelding met alt-tekst 

Probleem 

Screenshot: decoratieve afbeeldingen 

Decoratieve afbeeldingen hebben geen alt-tekst nodig. Daar is het verplicht een leeg alt-

attribuut te gebruiken. 

Oplossing 

Maak het alt-attribuut leeg: 
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Over dit issue 

<a href="https://www.maakhet.nl/groep/g1000-heerenveen-monitor-groep/dialoog/

enquete/"> 

<img src="https://www.maakhet.nl/wp-content/uploads/2017/11/

icon_zoekresultaten_informatie-70x70.png" class="img-circle img-responsive" 

alt="" title="Informatie"> 

.... 

</a> 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.1.1 Niet-tekstuele content 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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SAMPLE 8  Groep maken 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

We herhalen onze aanbeveling dat een speels lettertype de leesbaarheid bemoeilijkt (issue 

1.10). 

ISSUE 8.1  Formulieronderdelen hebben geen duidelijke rand 

Probleem 

De rand van de velden hebben weinig contrast. De huidige waarde is 1,57:1, waar een waarde 

van 3:1 verplicht is. 

Een lage contrastwaarde is problematisch voor slechtzienden en ouderen, voor hen is het dan 

moeilijk te zien dat het een invulveld is en hoe groot het veld is. 

Oplossing 

Geef de rand een donkerdere kleur. Check de nieuwe kleuren altijd met een contrast checker. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content 
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ISSUE 8.2  Verplichte velden visueel en programmatisch 
markeren 

Er zijn verplichte velden, maar deze worden niet visueel of programmatisch gemarkeerd. 

Gebruikers (met of zonder hulptechnologie) gaan dit dus niet weten. 

Oplossing 

Geef visueel duidelijk aan dat deze velden verplicht zijn. En programmatisch door 

aria-required="true"  te gebruiken. 

Over dit issue 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen) 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Medium tot Hoog 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

3.3.1 Foutidentificatie 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 
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ISSUE 8.3  Foutmelding niet gecommuniceerd 

Screenshot: foutmelding 

Probleem 

Er is geen programmatische indicatie dat er een fout heeft plaatsgevonden, enkel een visuele. 

Dit maakt het onduidelijk voor gebruikers van screenreaders dat er een foutmelding is. 

Oplossing 

Maak een live region en zorg dat deze tekst ook gecommuniceerd wordt door gebruik van 

role=alert  . Met JavaScript kan men het bericht dat deze rol bevat triggeren zodat het 

bericht verschijnt en het ook wordt gecommuniceerd naar screen readers. 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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Over dit issue 

Lees meer 

• MDN Web Docs: ARIA live regions 

• MDN Web Docs: ARIA: alert role 

ISSUE 8.4  Foutief veld visueel en programmatisch markeren 

Als een veld foutieve invoer heeft, wordt die zowel visueel als programmatisch niet als zodanig 

gemarkeerd. Dit is niet handig voor screenreaders en zorgt dat gebruikers kunnen missen welk 

veld foutieve invoer heeft. 

Oplossing 

Laat een veld met foutieve invoer visueel opvallen. Gebruik aria-invalid  en trigger het naar 

de waarde true  als het veld foutieve invoer heeft om programmatisch door te geven aan 

hulptechnologieën dat het een veld met foutieve invoer betreft. 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

3.3.1 Foutidentificatie, 4.1.3 Statusberichten 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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Over dit issue 

<input type="email" name="register_user_email" value="" class="form-control" 

id="register_user_email" placeholder="E-mailadres" aria-invalid="false"> 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

3.3.1 Foutidentificatie 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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ISSUE 8.5  Contrast uploadknop niet voldoende 

Probleem 

Screenshot: knop 

De knop om een groepsafbeelding te uploaden heeft een contrastwaarde van 2.3:1 waar een 

waarde van minstens 4.5:1 verplicht is. 

Een lage contrastwaarde is problematisch voor slechtzienden en ouderen, voor hen is het dan 

moeilijk te zien dat het een invulveld is en hoe groot het veld is. 

Oplossing 

Geef de tekst een donkerdere kleur. Check de nieuwe kleuren altijd met een contrast checker. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.3 Contrast (minimum) 
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Lees meer 

WebAIM Contrast checker 

ISSUE 8.6  Formulierelementen hebben geen label 

Probleem 

De formulierelementen op de pagina hebben geen label omdat het <label>-element niet wordt 

gekoppeld aan een element: 

Labels geven belangrijke informatie aan alle gebruikers, zeker omdat placeholdertekst 

verdwijnt zodra men begint met typen. Het is dus niet verstandig om daar op te steunen voor 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen met een 

kleurzinstoornis 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 

<div class="form-group"> 

<label>Groepsonderwerp <small>(max. 100 tekens)</small></label> 

<input type="text" name="post_title" class="form-control" maxlength="100" 

placeholder="Type hier het onderwerp…" value=""> 

</div> 
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een label. 

Zonder labels of naam zijn deze velden niet bruikbaar voor hulptechnologieën. 

Oplossing 

Associeer elk label met een veld of dropdown-lijst. 

Over dit issue 

<div class="form-group"> 

<label for="groepsonderwerp">Groepsonderwerp <small>(max. 100 

tekens)</small></label> 

<input id="groepsonderwerp" type="text" name="post_title" class="form-control" 

maxlength="100" placeholder="Type hier het onderwerp…" value=""> 

</div> 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.4.6 Koppen en labels, 4.1.2 Naam, rol, waarde 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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SAMPLE 9  Onderwerp aanmaken 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

• Issue 8.1: Formulieronderdelen hebben geen duidelijke rand 

• Issue 8.2: Verplichte velden visueel en programmatisch markeren 

• Issue 8.3: Foutmelding niet gecommuniceerd 

• Issue 8.4: Foutief veld visueel en programmatisch markeren 

• Issue 8.5: Contrast uploadknop niet voldoende 

• Issue 8.6: Formulierelementen hebben geen label 

We herhalen onze aanbeveling dat een speels lettertype de leesbaarheid bemoeilijkt (issue 

1.10). 
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SAMPLE 10  Agendaitem aanmaken 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

• Issue 8.1: Formulieronderdelen hebben geen duidelijke rand 

• Issue 8.2: Verplichte velden visueel en programmatisch markeren 

• Issue 8.3: Foutmelding niet gecommuniceerd 

• Issue 8.4: Foutief veld visueel en programmatisch markeren 

• Issue 8.5: Contrast uploadknop niet voldoende 

• Issue 8.6: Formulierelementen hebben geen label 

We herhalen onze aanbeveling dat een speels lettertype de leesbaarheid bemoeilijkt (issue 

1.10). 

ISSUE 10.1  Datumpicker niet bedienbaar met toetsenbord 
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Screenshot: datepicker 

Probleem 

De velden voor een begin- en einddatum zijn niet volledig bedienbaar met het toetsenbord: 

men kan namelijk geen dag kiezen. 

Oplossing 

Het voorbeeld van het W3C laat een voorbeeld zien van een toegankelijke datepicker. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

2.1.1 Toetsenbord 

TECHNOLOGIEËN 

HTML, JavaScript 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken, mensen die aangewezen zijn op invoer 
via het toetsenbord, slechtzienden (inclusief 

ouderen) 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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SAMPLE 11  Zoekresultaten 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.6: Button heeft geen label 

• Issue 7.3: Contrast blokje aantal reacties niet voldoende 

We herhalen onze aanbeveling dat een speels lettertype de leesbaarheid bemoeilijkt (issue 

1.10). 

ISSUE 11.1  Verdeel zoekresultaten in categorieën 

Screenshot: zoekresultaten 

© 2021 ELEVEN WAYS •  WWW.ELEVENWAYS.BE 56 / 64



Probleem 

Met een icoon wordt aangegeven wat voor type zoekresultaat het is: een discussie, 

nieuwsbericht of gewone pagina. Maar verder is het nergens uit af te leiden. Voor gebruikers 

van screenreaders is dat verwarrend. 

Er is ook geen onderwerp om te filteren op het type zoekresultaat, wat vervelend is als je veel 

verschillende soorten resultaten hebt en enkel discussies in groepen wilt zien. 

Oplossing 

Zorg dat bezoekers kunnen filteren op het type zoekresultaat. Hiermee wordt ook al duidelijker 

tot welke type een zoekresultaat behoort. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.3.1 Info en relaties 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken, Mensen die meer tijd dan gemiddeld 

nodig hebben om een actie uit te voeren 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Medium tot Hoog 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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SAMPLE 12  Registreren 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

• Issue 8.1: Formulieronderdelen hebben geen duidelijke rand 

• Issue 8.2: Verplichte velden visueel en programmatisch markeren 

• Issue 8.3: Foutmelding niet gecommuniceerd 

• Issue 8.4: Foutief veld visueel en programmatisch markeren 

We herhalen onze aanbeveling dat een speels lettertype de leesbaarheid bemoeilijkt (issue 

1.10). 
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SAMPLE 13  Inloggen 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

• Issue 1.11: Links niet onderlijnd 

• Issue 8.1: Formulieronderdelen hebben geen duidelijke rand 

• Issue 8.2: Verplichte velden visueel en programmatisch markeren 

• Issue 8.3: Foutmelding niet gecommuniceerd 

• Issue 8.4: Foutief veld visueel en programmatisch markeren 

We herhalen onze aanbeveling dat een speels lettertype de leesbaarheid bemoeilijkt (issue 

1.10). 
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SAMPLE 14  Mijn profiel/Account activeren 

De volgende issues komen op deze pagina ook voor: 

• Issue 1.9: Contrast groene knop niet voldoende 

• Issue 1.11: Links niet onderlijnd 

• Issue 12.1: Foutief veld programmatisch markeren 

• Issue 12.2: Foutmelding niet gecommuniceerd 

We herhalen onze aanbeveling dat een speels lettertype de leesbaarheid bemoeilijkt (issue 

1.10). 

ISSUE 14.1  Verplichte velden programmatisch markeren 

De velden voor adresgegevens zijn verplicht, maar dit wordt enkel visueel aangegeven. 

Gebruikers van screenreaders gaan dit dus niet weten. 

Oplossing 

Geef programmatisch verplichte velden aan door aria-required="true"  te gebruiken. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

3.3.1 Foutidentificatie 

© 2021 ELEVEN WAYS •  WWW.ELEVENWAYS.BE 60 / 64

/private/var/folders/5d/v_pzp4q97h5gdlbrbfhk_qr80000gn/T/com.soulmen.ulysses-setapp/QuickExport/TITLE-%20Web%20Accessibility%20Audit.textbundle/https-/wcag.be/331


ISSUE 14.2  Contrast kopjes niet voldoende 

Probleem 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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Screenshot: koppen 

De knop haalt een contrastverhouding van 3.5:1, waar een waarde van minstens 4.5:1 verplicht 

is. Ook tegen de achtergrond van dezelfde kleur valt hij niet op. 

Dat zorgt ervoor dat mensen visuele beperkingen, slechtzienden of ouderen de tekst moeilijk 

zullen kunnen lezen. 

Oplossing 

Kies een andere kleur voor deze knop. Een donkerdere grijs is mogelijk, maar dan moet de 

grijze achtergrond aangepast worden om de knop voldoende te laten opvallen. Check de 

nieuwe kleuren altijd met een contrast checker. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

1.4.3 Contrast (minimum) 

TECHNOLOGIEËN 

CSS 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Slechtzienden (inclusief ouderen), mensen met een 

kleurzinstoornis 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Laag tot Medium 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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Lees meer 

WebAIM Contrast checker 

ISSUE 14.3  Statusmeldingen niet gecommuniceerd 

Probleem 

Meldingen dat wijzigingen aan het profiel zijn opgeslagen worden niet gecommuniceerd naar 

screenreaders. Hierdoor zullen ze niet weten of hun aanpassingen zijn geaccepteerd of niet. 

Oplossing 

Maak een live region en zorg dat deze tekst ook gecommuniceerd wordt door gebruik van 

role=status  . Met JavaScript kan men het bericht dat deze rol bevat triggeren zodat het 

bericht verschijnt en het ook wordt gecommuniceerd naar screen readers. 

Over dit issue 

SOORT ISSUE 

WCAG-inbreuk 

NEGATIEF BEOORDEELD OP BASIS VAN 

4.1.3 Statusberichten 

TECHNOLOGIEËN 

HTML 

WIE ONDERVINDT MOGELIJK HINDER? 

Blinden en slechtzienden die een screenreader 
gebruiken 

GESCHATTE IMPACT VOOR GEBRUIKERS 

Blokkerend 

GESCHATTE COMPLEXITEIT VAN DE OPLOSSING 

Laag tot medium (een aanpassing in de code) 

© 2021 ELEVEN WAYS •  WWW.ELEVENWAYS.BE 63 / 64

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
/private/var/folders/5d/v_pzp4q97h5gdlbrbfhk_qr80000gn/T/com.soulmen.ulysses-setapp/QuickExport/TITLE-%20Web%20Accessibility%20Audit.textbundle/https-/wcag.be/413


Lees meer 

• MDN Web Docs: ARIA live regions 

• MDN Web Docs: ARIA: alert role 

WIE KAN HET PROBLEEM OPLOSSEN? 

Front-end Developer 
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