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Resultaat 

 12 bevindingen opgelost, binnen 7 succescriteria 

 2 succescriteria opgelost: 3.2.2 en 3.2.3  

 1 opmerking opgelost (1.3.1) 

 2 nieuwe bevindingen: 1 in 1.4.5 en 1 in 2.11 

 1 nieuw succescriterium: 1.4.5 

 

Nieuwe bevindingen en nieuwe aanvullende uitleg is gemarkeerd in geel en cursief. 

Opgeloste issues zijn uit de tabel verwijderd. 

Scope 

https://emco-groep.nl 

Sample 

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

 

Nr Omschrijving URL 

1 Homepage (met video’s) https://emco-groep.nl 

2 Pagina Algemene informatie https://emco-groep.nl/informatie/ 

3 Pagina Vacatures https://emco-groep.nl/informatie/vacatures/ 

4 PDF vacaturetekst https://emco-groep.nl/wp-content/uploads/2020/02/Afdelingschef-II-Magazijn-

extern.pdf 
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Nr Omschrijving URL 

5 Pagina Contact (met formulier) https://emco-groep.nl/contact/ 

6 Nieuwsoverzicht https://emco-groep.nl/nieuws/ 

7 Nieuwsbericht https://emco-groep.nl/2019/08/06/compliment-voor-brug-en-sluiswachters/ 

8 Pagina Leerbedrijf https://emco-groep.nl/leerbedrijf/ 

9 Pagina Leerwerkplekken https://emco-groep.nl/leerbedrijf/werkervaringsplekken/ 

10 Pagina Groenvoorziening https://emco-groep.nl/werkbedrijf/groenvoorziening/ 

11 Zoekresultaten ‘cursus’ https://emco-groep.nl/?s=cursus 

12 Pagina Verzamelgebouw (met tabel) https://emco-groep.nl/verzamelgebouw/ 

13 Pagina organisatie algemeen (met tabel) https://emco-groep.nl/informatie/organisatie-algemeen/ 

14 Pagina Geschiedenis https://emco-groep.nl/informatie/geschiedenis/ 

15 Nieuwsbericht Open dag (met video) https://emco-groep.nl/2019/05/20/open-dag13-04-2019/ 

16 PDF Jaarverslag 2018 https://emco-groep.nl/wp-content/uploads/2019/04/Jaarverslag-2018.pdf 

17 Random pagina https://emco-groep.nl/werkbedrijf/logistieke-dienstverlening/# 

18 Random pagina https://emco-groep.nl/2019/06/19/persbericht-intentieverklaring-samenwerking-

buurtsupport-emco-en-menso/ 

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning 

Gangbare webbrowsers en hulpapparatuur. 
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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 

Google Chrome 80 op Mac OSX 10.15.4 (Primair) 

Safari 13.1 + Voiceover op Mac OSX 10.15.4 

Microsoft Edge 44 op Windows 10 

Google Chrome 80 op Android 9 

Bevindingen 

 

NB: bevindingen die op meerdere pagina’s in vergelijkbare vorm voorkomen, worden maar een keer genoemd. 

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. 

 

Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1.1.1 Niet-tekstuele 

content 

1 De afbeeldingen in de carrousel hebben geen alt tekst. 

 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeeldingen dit zijn.  

 

Voeg beschrijvende alt teksten 

toe. Deze kunnen dan ook als 

linktekst dienen (zie 2.4.4) 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

14 De fallback afbeeldingen met het gebouw hebben geen alt 

attribuut. 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeeldingen dit zijn.  

 

Voeg een (lege) alt tekst toe. Bij 

een lege alt tekst worden de 

afbeeldingen genegeerd door 

screenreaders, wat goed is bij 

decoratieve afbeeldingen, want 

dit geeft minder ruis. 

1 Er staat een icoontje van een mobiele telefoon en een 

envelop, waarmee je (met de muis) contactinformatie kan 

openen. Er is geen tekstalternatief voor dit icoon. 

Voor hulpsoftware is deze 

informatie geheel afwezig. 

Voeg een button element toe 

met een beschrijvende tekst, 

bijvoorbeeld ‘contactgegevens’. 

1, 14 Er staat een icoontje van een scrollwiel. Deze afbeelding heeft 

geen alternatieve tekst. 

Het icoon wordt via CSS op 

de pagina gezet. 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. 

CSS is alleen geschikt voor 

het toevoegen van 

decoratieve content.  

Plaats het icoon in de HTML, 

bijvoorbeeld als img-element 

met een alternatieve tekst of 

een svg met een title-attribuut. 

 

4 De afbeeldingen in de PDF hebben geen alt tekst (het logo en 

de duizendpoot). 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeeldingen dit zijn.  

Voeg beschrijvende alt teksten 

toe of maak de afbeelding 

decoratief (de duizendpoot). 

16 Meerdere tabellen in de pdf zijn afbeeldingen zonder 

tekstalternatief. 

 

Voor bezoekers die de 

afbeeldingen niet of slecht 

kunnen zien is deze 

Plaats de informatie in de 

tabellen niet als afbeelding  
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

informatie niet 

beschikbaar. 

maar als datatabellen in de 

code. 

16 Het organigram heeft als alt tekst: ‘http://wordpress/wp-

content/uploads/2015/09/OrganogramHOOFDSTRUCTUUR20

18.jpg’. 

Voor bezoekers die de 

afbeelding niet of slecht 

kunnen zien is de bedoelde 

informatie niet 

beschikbaar. 

Geef een goede alternatieve 

tekst voor de informatie in de 

afbeelding. Bij langere teksten 

kan dit niet in het alt-attribuut 

maar in een aparte paragraaf. 

1.2.1 Louter-geluid 

en louter-

videobeeld (vooraf 

opgenomen) 

1 Bovenaan de pagina staat een video waarvoor geen audio of 

tekstalternatief wordt geboden.  

Bezoekers die niet of slecht 

kunnen zien missen deze 

informatie. 

Voeg een audiodescriptiespoor 

toe (voiceover) of biedt een 

tekst aan bij de video die 

beschrijft wat er te zien is. 

1.2.2 Ondertiteling 

voor doven en 

slechthorenden 

(vooraf 

opgenomen) 

1 De video’s in de carrousel missen een goede ondertiteling. De 

automatisch gegenereerde ondertiteling klopt niet overal. 

 

Doven en slechthorenden 

kunnen het audiogedeelte 

in deze video niet of slecht 

mee krijgen.  

Voeg een goede ondertiteling 

toe. 

1.2.3 

Audiodescriptie of 

media-alternatief 

(vooraf 

opgenomen) 

1 Bij de video’s in de carrousel komt informatie in beeld die niet 

wordt uitgesproken.  

 

 

Mensen die deze teksten 

visueel niet kunnen 

waarnemen, missen deze 

informatie. 

Voeg de teksten die tussendoor 

in beeld komen toe aan de 

audio (via een voiceover). 

De teksten aan het begin 

(wie/wat) en op het eind 

(aftiteling) kunnen ook naast de 

video worden geplaatst, omdat 

deze niet tijdsgevoelig zijn. 

15 De video van de opening is een sfeerimpressie waarin 

gebeurtenissen, mensen en teksten (logo’s) in beeld komen. 

Voor mensen die deze 

video niet of slecht kunnen 

Voeg een tekst toe bij de video 

met een beschrijving van wat er 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

Er is geen gesproken tekst, alleen muziek. Er is geen 

tekstalternatief.  

zien, is het niet duidelijk 

waar deze video over gaat. 

te zien is. Dit hoeft in dit geval 

niet via een 

audiodescriptiespoor, omdat 

het niet tijdsgevoelig is. 

1.2.4 Ondertitels 

voor doven en 

slechthorenden 

(live) 

 Niet van toepassing   

1.2.5 

Audiodescriptie 

(vooraf 

opgenomen) 

1 Bij de video’s in de carrousel komt informatie in beeld die niet 

wordt uitgesproken.  

 

 

Mensen die deze teksten 

visueel niet kunnen 

waarnemen, missen deze 

informatie. 

Voeg de teksten die tussendoor 

in beeld komen toe aan de 

audio (via een voiceover). 

 

1.3.1 Info en 

relaties 

1 Het invoerveld om te zoeken heeft geen label. Gebruikers van 

hulpsoftware weten niet 

waar dit invoerveld voor is. 

 

Voeg een label element toe en 

link deze via een id aan het 

invoerveld. 

5 De invoervelden in het contactformulier hebben geen labels. 

Een placeholder is niet voldoende, omdat niet iedereen deze 

kan waarnemen. Gebruik placeholders alleen als extra hint. 

Gebruikers van 

hulpsoftware weten niet 

waar deze invoervelden 

voor zijn.  

 

Voeg per invoerveld een label 

element toe en link deze via een 

for=”#id” aan de id van het 

invoerveld. Zo weet 

hulpsoftware welke labels en 

invoervelden bij elkaar horen. 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1 De koppen op de pagina hebben geen logische structuur. Zo 

zijn er 3 h1’s met de tekst ‘EMCO-groep’ en onder een 

daarvan ook een h2 met de tekst ‘EMCO-groep’. 

Onder Nieuws staan blokjes met daarin h2 koppen met als 

content de datum, bijvoorbeeld <h2>6 augustus 2019</h2>. 

Dit zijn geen geschikte kopteksten die duidelijk maken waar 

de daaropvolgende content over gaat. Ook vallen de kopjes in 

de footer (‘Bezoekadres’ etc) allemaal onder ‘20 mei 2019’. 

Dit klopt niet. Dit probleem met de kopjes in de footer komt 

op alle pagina’s voor. 

Voor screenreader 

gebruikers die navigeren 

via de koppenstructuur is 

het niet duidelijk welke 

content waaronder valt. 

Zorg dat de koppen een 

duidelijke opbouw van de 

pagina weergeven. Haal de h2’s 

om de datum weg. 

Voeg een h2 kop toe bovenaan 

de footer items. Verberg deze 

eventueel visueel met CSS. 

13 Bovenaan de pagina staat de h2 kop ‘Algemene informatie’ 

maar hierachter volgt geen content. Eronder staat een weer 

een h1 ‘Organisatie algemeen’. 

Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. 

Screenreaders kunnen 

hierdoor in verwarring 

raken en denken dat ze 

content missen na de h2. 

Haal de h2 om deze tekst weg. 

4 De h1’s bestaan uit een afbeelding (zonder alt tekst en dus 

zonder tekst) en ‘Duizendpoot’. De functietitel (‘ 

Afdelingschef Magazijn’) hoort daar echter niet bij, dat is een 

paragraaf. Dit ziet er wel uit als een titel en zou bij de h1 in 

moeten zitten. 

De subkopjes zoals ‘Wie zoeken we?’ zijn in de code niet als 

kop aangegeven maar als paragraaf. Dit zouden logischerwijs 

h2’s moeten zijn. 

Screenreadergebruikers die 

gebruik maken van koppen 

krijgen hier geen goed 

overzicht van het 

document. 

Pas de h1’s aan en voeg h2’s toe 

om de subkopjes. 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

16 Koppen in het document zijn niet goed opgemaakt. Zo zijn er 

op pagina 22 diverse paragrafen opgemaakt als h1, terwijl veel 

teksten die er visueel als kop uitzien, zijn opgemaakt als 

paragraaf. 

Screenreadergebruikers die 

gebruik maken van koppen 

krijgen hier geen goed 

overzicht van het 

document. 

Zorg voor een goede 

koppenstructuur in het gehele 

document. Hiermee kunnen dan 

ook bladwijzers worden 

gegenereerd (zie 2.4.1). 

1.3.2 

Betekenisvolle 

volgorde 

16 Wanneer je met het toetsenbord door het document heen 

gaat, spring je voortdurend tussen pagina’s heen en weer, 

bijvoorbeeld in de inhoudsopgave. De visuele volgorde en de 

volgorde van de elementen in de code komt niet met elkaar 

overeen. 

Voor mensen die met het 

toetsenbord navigeren is 

het erg moeilijk om dit 

document te lezen. 

Zorg dat de visuele volgorde en 

de bronvolorde zoveel mogelijk 

hetzelfde zijn, in ieder geval zo 

dat onderdelen die je achter 

elkaar hoort te lezen ook achter 

elkaar in de code staan. 

1.3.3 Zintuiglijke 

eigenschappen 

 Geen problemen gevonden   

1.3.4 Orientation  Geen problemen gevonden   

1.3.5 Identify Input 

Purpose 

5 De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en 

emailadres hebben geen mechanisme waarmee de invoer 

automatisch kan worden aangevuld.  

Autofill maakt het invullen 

van formulieren voor veel 

gebruikers gemakkelijker, 

zoals voor mensen voor 

wie het invoeren van tekst 

veel tijd kost omdat dit via 

speciale hulpmiddelen gaat 

zoals bijvoorbeeld het 

aanwijzen van letters. 

Voeg ‘autocomplete’ attributen 

toe bij de invoervelden. Zie voor 

meer 

informatie https://www.w3.org/

WAI/WCAG21/Techniques/html

/H98 

 

1.4.1 Gebruik van 

kleur 

 Geen problemen gevonden   

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1.4.2 

Geluidsbediening 

 Niet van toepassing   

1.4.3 Contrast 1 De grijze teksten onder de categorieën Leerbedrijf, 

Werkbedrijf etc. hebben te weinig contrast, namelijk 2.67:1. 

De grijze namen in de slider hebben te weinig contrast, 4.3:1. 

De roze teksten in de footer, zoals het adres, hebben te weinig 

contrast, 3.78:1. 

Bezoekers die slechtziend 

of kleurenblind zijn kunnen 

deze teksten niet of 

moeilijker lezen. 

Verhoog het contrast tot 

minimaal 4:5:1. 

6 De jaren (onder de datum van de dag) hebben te weinig 

contrast, 4.3:1. 

Bezoekers die slechtziend 

of kleurenblind zijn kunnen 

deze teksten niet of 

moeilijker lezen. 

Verhoog het contrast tot 

minimaal 4:5:1. 

1 De focus op de onderdelen van de videoplayer bovenaan de 

pagina zijn slecht zichtbaar, omdat dit blauw op blauw is. Zie 

screenshot ‘focus video’. Dit is in de Chrome browser op de 

Mac. 

Het is lastig om te zien hoe 

je de video kunt bedienen. 

Maak de focus border wit, zodat 

er voldoende contrast is. 

1 In het mobiele menu heeft het actieve item te weinig contrast 

(2.1:1). Zie screenshot ‘mobiel menu contrast’.  

Bezoekers die slechtziend 

of kleurenblind zijn kunnen 

deze teksten niet of 

moeilijker lezen. 

Verhoog het contrast tot 

minimaal 4:5:1. 

1.4.4 Herschalen 

van tekst 

1 Wanneer je inzoomt tot 120% (bij 1280px breed) dan gaat het 

zoeken icoon door het Contact menu-item heen. 

Deze 2 links zijn lastiger te 

bedienen voor mensen die 

inzoomen. 

Pas de layout aan zodat de 

items niet over elkaar heen 

vallen. 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

11 Wanneer je inzoomt valt er een blauw blok over de titel van 

de pagina heen. Zie screenshot ‘blok over titel’. 

Voor slechtzienden die 

inzoomen verdwijnt (een 

deel van) de titel.  

Pas de layout aan voor de 

verschillende schermgroottes. 

1.4.5 Afbeeldingen 

van tekst 

3 Opmerking: de preview teksten van de vacatures staan in een 

afbeelding, waardoor ze niet meeschalen wanneer je inzoomt 

om de tekst te vergroten. 

De preview is voor 

slechtzienden niet of slecht 

bruikbaar. 

Zet de preview tekst in de HTML 

als ‘normale’ body tekst. 

10 Er staat een afbeelding van een flyer met tekst. Alleen de titel 

staat beschreven in een alternatieve tekst. 

Niet alle tekst is 

beschikbaar voor blinden 

en slechtzienden. 

Geef de tekst in de flyer ook als 

tekst in HTML weer. 

1.4.10 Reflow  1 Wanneer je inzoomt tot 400% (bij 1280px breed) is een deel 

van de tekst in de header onleesbaar.  

Slechtzienden die ver 

inzoomen missen een deel 

van de tekst.  

Pas de layout aan zodat er bij 

herschalen geen tekst wegvalt. 

7 Wanneer je inzoomt tot 400% (bij 1280px breed) vallen lange 

woorden deels buiten beeld doordat ze niet worden 

afgebroken. Zie screenshot ‘tekst niet afgebroken’. 

Slechtzienden die ver 

inzoomen missen een deel 

van de tekst.  

 

Pas de CSS aan zodat woorden 

worden afgebroken als ze buiten 

de box vallen. 

11 In de header vallen op mobiel teksten weg achter een blauw 

vlak. Zie screenshot ‘zoeken mobiel’. 

Voor bezoekers op mobiel 

is deze content onleesbaar. 

Pas de layout aan voor mobiele 

(eenkoloms) weergave. 

1 De video’s schalen niet mee op mobiel waardoor de video’s 

maar voor een deel te zien zijn. (Draaien helpt ook niet want 

dan is de onderkant onzichtbaar). 

Bezoekers op mobiel en 

bezoekers die ver 

inzoomen kunnen de video 

niet goed bekijken. 

Maak de video responsive zodat 

hij altijd geheel in beeld blijft. 

(Bezoekers kunnen dan zelf 

delen inzoomen wanneer ze dat 

nodig hebben. Inzoomen mag 

dus niet uitgeschakeld worden.) 



 12 

Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1.4.11 Non-Text 

Contrast  

 Geen problemen gevonden   

1.4.12 Text Spacing   Geen problemen gevonden   

1.4.13 Content on 

Hover or Focus  

1 De content die uitklapt van de Google ReCaptcha link kan niet 

gesloten worden zonder de muis te verplaatsen.  

Opmerking: ook als deze link ingeklapt is, valt het nog over 

een deel van de content heen. Het gaat hier om een Captcha 

die waarschijnlijk alleen van toepassing is op pagina’s met 

formulieren. Nu staat deze link echter op elke pagina. Doordat 

de header ook veel ruimte inneemt (bij inzoomen), valt bij een 

minder hoog scherm de tekst bijna altijd achter de header of 

achter de Captcha afbeelding. Overweeg om de link alleen te 

plaatsen op pagina’s waar dit meerwaarde heeft. 

Voor mensen die ver 

inzoomen en een 

motorische beperking 

hebben, kan dit lastig zijn, 

omdat deze content een 

groot deel van de content 

op de pagina bedekt.  

Zorg dat deze content ook 

gesloten kan worden met de 

escape toets. 

1 De submenu’s die bij hover verschijnen kunnen niet gesloten 

worden zonder de muis te verplaatsen. 

Bezoekers met een 

motorische beperking die 

de menu’s onbedoeld 

geactiveerd hebben 

kunnen deze mogelijk lastig 

weer sluiten. 

Zorg dat de submenu’s ook te 

sluiten zijn met de escape toets. 

2.1.1 Toetsenbord 1 De contactinfo (via het icoontje met de mobiele telefoon en 

de envelop) kan niet geopend worden met het toetsenbord. 

Toetsenbordgebruikers 

kunnen deze functionaliteit 

niet gebruiken. 

Maak de informatie bereikbaar 

via een button element en geef 

deze ook een goede zichtbare 

focus. 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1 Het mobiele menu (op de desktop wanneer je bent 

ingezoomd) kan niet geopend worden met het toetsenbord. 

Toetsenbordgebruikers 

kunnen deze functionaliteit 

niet gebruiken. 

Maak de informatie bereikbaar 

via een button element en geef 

deze ook een goede zichtbare 

focus. 

1 De zoekfunctie kan niet worden geopend met het toetsenbord. Toetsenbordgebruikers 

kunnen deze functionaliteit 

niet gebruiken. 

Maak van de div een button of 

maak de div 

toetsenbordtoegankelijk. 

2.1.2 Geen 

toetsenbordval 

 Geen problemen gevonden   

2.1.4 Character Key 

Shortcuts  

 Geen problemen gevonden   

2.2.1 Timing 

aanpasbaar 

 Niet van toepassing   

2.2.2 Pauzeren, 

stoppen, verbergen 

1 De carrousel toont afwisselend verschillende afbeeldingen 

met verschillende teksten. Deze beweging is niet te stoppen 

of te pauzeren. 

 

Dit is hinderlijk voor 

mensen die bijvoorbeeld 

concentratieproblemen 

hebben of ADHD. De 

beweging leidt erg af van 

de tekst. 

Zorg ervoor dat er een 

mechanisme komt om de 

carrousel stop te zetten, 

bijvoorbeeld een pauzeknop. 

 

1 In de Edge browser (Windows) speelt er een video bovenaan 

de homepage automatisch af. Er is geen knop om deze te 

stoppen. (En met het toetsenbord is de player niet of slecht te 

bedienen.) 

Dit is hinderlijk voor 

mensen die bijvoorbeeld 

concentratieproblemen 

hebben of ADHD. De 

beweging leidt erg af van 

de tekst. 

Zorg ervoor dat er een duidelijke 

knop komt om de video stop te 

zetten/ te pauzeren. 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

2.3.1 Drie flitsen of 

beneden 

drempelwaarde 

 Geen problemen gevonden   

2.4.1 Blokken 

omzeilen 

1 Er is geen mechanisme om de items in de header (het 

hoofdmenu en zoeken) over te slaan.  

Toetsenbordgebruikers 

moeten hierdoor op elke 

pagina door alle header 

items heen om bij de 

hoofdcontent te komen. 

Voeg een zogenaamde ‘skiplink’ 

toe waarmee de header 

overgeslagen kan worden. 

Ook is het aan te raden om de 

hoofdcontent de ‘role=main’ te 

geven. Bezoekers die landmarks 

gebruiken kunnen dan meteen 

naar de hoofdcontent gaan. 

16 Het document heeft geen bladwijzers.  Voor langere documenten 

als deze is het erg lastig als 

je niet direct naar bepaalde 

content kunt springen, dit 

geldt nog sterker voor 

mensen die niet kunnen 

zien en de tekst laten 

voorlezen. 

Voeg bladwijzers toe. 

2.4.2 Paginatitel 4 Het document heeft geen beschrijvende titel (‘Mededeling 

nr’) Bij openen wordt de bestandsnaam getoond. 

Zie screenshot ‘pdf titel vacature’ op pagina 27. 

Voor gebruikers van 

hulpsoftware is het voor de 

navigatie tussen 

documenten belangrijk dat 

de titel duidelijk maakt 

waar ze zijn. Dit is nu niet 

duidelijk. 

Pas de titel aan en geef in de 

documenteigenschappen bij 

‘Weergave bij openen’ de 

documenttitel weer (in Adobe 

Acrobat). 



 15 

Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

16 Het document heeft geen beschrijvende titel (‘2’). 

Bij openen wordt de bestandsnaam getoond. 

 

Voor gebruikers van 

hulpsoftware is het voor de 

navigatie tussen 

documenten belangrijk dat 

de titel duidelijk maakt 

waar ze zijn. Dit is nu niet 

duidelijk. 

Pas de titel aan en geef in de 

documenteigenschappen bij 

‘Weergave bij openen’ de 

documenttitel weer (in Adobe 

Acrobat). 

2.4.3 Focus 

volgorde 

1 Wanneer het mobiele menu (visueel) gesloten is, krijgen de 

menu-items nog wel focus. 

Voor ziende 

toetsenbordgebruikers kan 

dit verwarrend zijn, omdat 

ze niet zien waar deze links 

voor zijn. 

Maak items die visueel 

verborgen zijn ook verborgen 

voor toetsenbord en 

hulpsoftware via bijvoorbeeld 

display=”none” of aria-

hidden=”true”. 

2.4.4 Linkdoel 1 De links in de carrousel (waarmee de lightbox wordt geopend) 

hebben geen tekst. 

 

Gebruikers van 

hulpsoftware vragen vaak 

lijsten op van links op de 

pagina. Wanneer deze 

teksten geen duidelijke 

informatie geven kunnen 

ze niks met deze links.  

Voeg teksten toe die duidelijk 

maken waar de link naar toe 

gaat/ wat er geopend wordt. 

7, 15, 18 De social media iconen om het bericht te delen hebben geen 

link tekst. Er staat wel een title attribuut in de links, maar deze 

worden niet goed ondersteund door hulpsoftware. 

Voor gebruikers die de 

afbeeldingen niet kunnen 

zien, is het niet duidelijk op 

welke social media dit 

gedeeld kan worden. 

Voeg een linktekst toe (en 

verberg deze eventueel visueel 

met CSS). 
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6 Bij de artikelen staan links met de tekst ‘Lees bericht’. Deze 

tekst geeft niet duidelijk het linkdoel aan. 

Gebruikers van 

hulpsoftware vragen vaak 

lijsten op van links op de 

pagina. Wanneer deze 

teksten geen duidelijke 

informatie geven kunnen 

ze niks met deze links. 

Voeg meer informatie over de 

link toe aan de linktekst (en 

verberg deze eventueel met 

CSS). Een title attribuut is hier 

niet voldoende, omdat deze 

slecht wordt ondersteund door 

hulpsoftware. 

2.4.5 Meerdere 

manieren 

 Geen problemen gevonden   

2.4.6 Koppen en 

labels 

 Geen problemen gevonden   

2.4.7 Focus 

zichtbaar 

1 De focus op de hoofdmenu-items is niet zichtbaar.  

Opmerking: de submenu items zijn in het geheel niet 

bereikbaar met het toetsenbord. Dit is geen afkeuring omdat 

de links op de volgende pagina onderaan staan als alternatief, 

maar het zou gebruiksvriendelijker zijn als 

toetsenbordgebruikers hier ook meteen vanuit het 

hoofdmenu heen kunnen gaan. 

Ziende 

toetsenbordgebruikers 

weten niet wanneer ze op 

de hoofdmenu-items 

kunnen klikken.  

Geef de menu-items een 

zichtbare focus, bijvoorbeeld 

met een border of outline. 

1 De focus op de ‘Lees verder knop’ is niet zichtbaar. 

De focus op de video links in de carousel (zowel de thumbnails 

als de stipjes) is niet zichtbaar. 

De links onder ‘Aanbod uitgelicht’ en ‘Nieuws’ hebben geen 

zichtbare focus. 

Ziende 

toetsenbordgebruikers 

weten niet wanneer ze op 

deze knop en links kunnen 

klikken. 

Geef de knop en de links een 

zichtbare focus, zoals een 

border of outline. 
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7 De focus op de deellinks en de ‘terug naar nieuwsoverzicht’ 

knop is niet zichtbaar. 

Ziende 

toetsenbordgebruikers 

weten niet wanneer ze op 

deze links en knop kunnen 

klikken. 

Geef de links en de knop een 

zichtbare focus, zoals een 

border of outline. 

2.5.1 Pointer 

Gestures  

 Geen problemen gevonden   

2.5.2 Pointer 

Cancellation  

 Geen problemen gevonden   

2.5.3 Label in Name   Geen problemen gevonden   

2.5.4 Motion 

Actuation  

 Niet van toepassing   

3.1.1 Taal van de 

pagina 

1 De iframe met de video heeft als taal Engels gespecificeerd, 

maar de inhoud is in het Nederlands. 

Screenreaders lezen de 

pagina mogelijk niet in de 

juiste taal voor.  

Stel de taal juist in. 

3.1.2 Taal van 

onderdelen 

 Niet van toepassing   

3.2.1 Bij focus  Geen problemen gevonden   

3.2.2 Bij input  Geen problemen gevonden   

3.2.3 Consistente 

navigatie 

 Geen problemen gevonden   

3.2.4 Consistente 

identificatie 

 Geen problemen gevonden   
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3.3.1 Fout 

Identificatie 

 Geen problemen gevonden   

3.3.2 Labels of 

instructies 

5 Er wordt niet aangegeven welke velden verplicht zijn (voor het 

invullen van het formulier). 

Dit kan onnodige 

foutmeldingen geven. Voor 

bezoekers die meer tijd 

nodig hebben voor het 

invullen van formulieren 

kan dit nog een extra 

belasting zijn. 

Geef van tevoren aan welke 

velden verplicht zijn. 

3.3.3 

Foutsuggesties 

 Geen problemen gevonden   

3.3.4 Foutpreventie 

(wettelijk, 

financieel, 

gegevens) 

 Niet van toepassing   

4.1.1 Parsen 1 Er zijn overbodige paragraaf tags gevonden (<p> en </p>). 

Ook is er een ongeldige <ul> tag gevonden : <ul/ class="dl-

submenu" />. 

 

Hierdoor kan software de 

pagina mogelijk lastiger 

interpreteren. 

Haal de overbodige eind tags 
weg en corrigeer de <ul> tag. 
Validatie via 
https://validator.w3.org/nu/ 

 

7,15,18 Er zijn duplicate id’s gevonden en overbodige </input> 

eindtags bij de social media iconen. 

Hierdoor kan software de 

pagina mogelijk lastiger 

interpreteren. 

Haal de overbodige elementen 

weg. 

4.1.2 Naam, rol, 

waarde 

1 Rechtsonder aan de pagina staat een logo binnen een iframe 

van ReCaptcha. Dit onderdeel is verborgen voor hulpsoftware 

Als het de bedoeling is dat 

deze links niet bereikbaar 

Zorg dat verborgen onderdelen 

geen focus kunnen ontvangen. 

https://validator.w3.org/nu/
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met role=presentation en aria-hidden=true, maar ontvangt 

nog wel toetsenbordfocus. Hiermee kom je terecht op 

pagina’s van Google. 

zijn, zijn deze nu nog wel 

bereikbaar voor 

toetsenbordgebruikers.  

1 De iframe met de video mist een title attribuut. Gebruikers van 

hulpsoftware weten niet 

wat er in dit iframe staat 

en of ze deze daarom 

willen openen of overslaan.  

Voeg een beschrijvende title 

toe. 

1 De popups in de carrousel worden niet zodanig aangegeven in 

de code voor hulpsoftware.  

 

Gebruikers van 

hulpsoftware weten niet 

dat er een popup window 

is geopend. 

Voeg de rol van de popup 

window toe via role=“dialog”. 

Zie voor meer informatie 

https://www.w3.org/TR/wai-

ariapractices/#dialog_modal. 

1 De button om te zoeken in de header (het loep icoon) heeft 

geen tekst. Het gaat zowel om het icoon om het zoekveld te 

openen (dit is nu een div) als de input binnen het formulier. 

Screenreadergebruikers 

weten niet waar deze 

button voor is. 

Maak van de div een button met 

een duidelijke tekst. 

Voeg een tekst toe aan het 

value attribuut van de input 

binnen het formulier. 

1 Er staat een icoontje van een mobiele telefoon en een 

envelop, waarmee je (met de muis) contactinformatie kan 

openen. Dit staat in een div element dat niet zichtbaar is voor 

hulpsoftware. 

Ook is het niet duidelijk wanneer deze informatie geopend of 

gesloten is.  

Opmerking: Op pagina 6 werkt de knop ook niet met de muis. 

Voor hulpsoftware is deze 

informatie en 

functionaliteit geheel 

afwezig. 

Voeg een button element toe 

met een beschrijvende tekst, 

bijvoorbeeld ‘contactgegevens’. 

Geef via het aria-expanded 

attribuut op deze button aan 

wanneer de informatie geopend 

of gesloten is. 
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(Chrome). Op pagina 7 loopt de tekst net buiten het blauwe 

vak. (Zie screenshot ‘Tekst buiten vlak’.) 

1 De knop om het mobiele menu te openen en sluiten heeft 

geen tekst. Ook wordt er niet aangeven wanneer het menu 

geopend of gesloten is. 

Screenreadergebruikers 

weten niet waar deze 

button voor is en wanneer 

het menu geopend of 

gesloten is. 

Voeg een tekst toe aan de knop 

en geef via het aria-expanded 

attribuut op deze button aan 

wanneer de informatie geopend 

of gesloten is. 

4.1.3 Status 

Messages 

 Niet van toepassing   
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Screenshots 

 

 

Screenshot: tekst buiten vlak 
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Screenshot: focus video 
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Screenshot: menu mobiel contrast 
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Screenshot: tekst niet afgebroken 
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Screenshot: blok over titel 
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Screenshot: tabel afgebroken 
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Screenshot: titel afgebroken 
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Screenshot: zoeken mobiel 
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Screenshot: mobiel menu 
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Screenshot: pdf titel vacature 
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