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Scope  

https://groningen.nl/  

Sample 

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

Nr Omschrijving URL 

1 Home https://groningen.nl/  

2 Studeren https://groningen.nl/studeren  

3 Werk https://groningen.nl/werk  

4 Markten en winkels https://groningen.nl/praktische-zaken/vrije-tijd/markten-en-winkels  

5 Een baan vinden https://groningen.nl/werk/een-baan-vinden  

6 Blogs https://groningen.nl/over-groningen/blogs  

7 Bedrijven gezocht https://groningen.nl/artikelen/bedrijven-gezocht-voor-fossielvrij-weekend  

8 Items voor studenten https://groningen.nl/artikelen/groningen-items-voor-studenten  

9 Ontmoet de locals https://groningen.nl/over-groningen/ontmoet-de-locals  

10 Daindra Wisaksono https://groningen.nl/city-of/daindra-wisaksono  

11 Reizen met de trein https://groningen.nl/praktische-zaken/vervoer/reizen-met-de-trein  

12 Noodgevallen https://groningen.nl/praktische-zaken/noodgevallen  

13 Investeren in Groningen https://groningen.nl/zaken-doen/economisch-klimaat/10-redenen-om-te-investeren-in-groningen  

https://groningen.nl/
https://groningen.nl/
https://groningen.nl/studeren
https://groningen.nl/werk
https://groningen.nl/praktische-zaken/vrije-tijd/markten-en-winkels
https://groningen.nl/werk/een-baan-vinden
https://groningen.nl/over-groningen/blogs
https://groningen.nl/artikelen/bedrijven-gezocht-voor-fossielvrij-weekend
https://groningen.nl/artikelen/groningen-items-voor-studenten
https://groningen.nl/over-groningen/ontmoet-de-locals
https://groningen.nl/city-of/daindra-wisaksono
https://groningen.nl/praktische-zaken/vervoer/reizen-met-de-trein
https://groningen.nl/praktische-zaken/noodgevallen
https://groningen.nl/zaken-doen/economisch-klimaat/10-redenen-om-te-investeren-in-groningen
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Nr Omschrijving URL 

14 Het akkoord van Groningen https://groningen.nl/over-deze-site/het-akkoord-van-groningen  

15 Privacy statement https://groningen.nl/privacy-statement  

16 Colofon https://groningen.nl/colofon  

17 Toegankelijkheid https://groningen.nl/toegankelijkheid  

18 Engelse pagina https://groningen.nl/en/  

19 Willekeurige pagina https://groningen.nl/lokale-helden/local-hero-1 

20 Zoekpagina https://groningen.nl/zoeken?category=0&term=pagina 

21 Willekeurige pagina https://groningen.nl/werk/een-bedrijf-opstarten/de-start-up-scene-in-groningen 

22 PDF https://groningen.nl/media/1/Strategische-Agenda-Akkoord-van-Groningen-Verbinden-en-

Opschalen.pdf 

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 86, Firefox 81 en Safari 13.1.2 met VocieOver op Mac 10.15.6  

https://groningen.nl/over-deze-site/het-akkoord-van-groningen
https://groningen.nl/privacy-statement
https://groningen.nl/colofon
https://groningen.nl/toegankelijkheid
https://groningen.nl/en/
https://groningen.nl/lokale-helden/local-hero-1
https://groningen.nl/zoeken?category=0&term=pagina
https://groningen.nl/werk/een-bedrijf-opstarten/de-start-up-scene-in-groningen
https://groningen.nl/media/1/Strategische-Agenda-Akkoord-van-Groningen-Verbinden-en-Opschalen.pdf
https://groningen.nl/media/1/Strategische-Agenda-Akkoord-van-Groningen-Verbinden-en-Opschalen.pdf
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Adobe Acrobat Pro DC 2020.012.20043 op Mac 10.15.6 

Chrome 85 op Android 9 

Edge 85 op Windows 10 

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 De sectie met ‘Blogs’ heeft een knop met een pijl om 

door de blogs te bladeren. Deze knop heeft een 

afbeelding zonder tekst alternatief.  

Een blinde gebruiker kan 

zonder deze informatie 

niet weten wat deze 

afbeelding voorstelt.  

Voeg een tekstueel alternatief 

toe aan deze knop. 

1 De sectie onder het kopje ‘Alles wat je moet weten’ 

heeft drie illustratieve afbeeldingen. Deze tekeningen 

zijn decoratief omdat ze niets toevoegen aan de 

content van de pagina. Deze afbeeldingen dienen 

verborgen te worden voor hulpsoftware door een leeg 

alt-attribuut. De alt-attributen van deze afbeeldingen 

herhalen nu de teksten die in de koppen staat die er 

meteen na volgen. Zie screenshot 1. 

Dit zorgt ervoor dat 

dezelfde teksten twee keer 

worden voorgelezen. 

 

Laat de alt-attributen van deze 

afbeeldingen leeg. 

 

1 Een groot aantal decoratieve afbeeldingen op deze 

website heeft zinloze alternatieve teksten. Zie 

Deze cryptisch 

geformuleerde alternatieve 

Laat de alt-attributen bij de 

decoratieve afbeeldingen leeg.  
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

bijvoorbeeld op de homepagina de grote afbeelding in 

de header met alt="2019 fotos forum deon 7 c Deon 

Prins".  

teksten worden aan de 

gebruikers voorgelezen.  

1 In de footer van de website staat een informatieve 

afbeelding met tekst ‘Er gaat niets boven Groningen’. 

Deze afbeelding mist een tekstalternatief.  

Een blinde gebruiker of een 

gebruiker van hulpsoftware 

die de pagina laat 

voorlezen mist deze 

informatieve afbeelding. 

Zorg ervoor dat alle 

informatieve afbeeldingen en 

afbeeldingen waar tekst op staat 

een tekstalternatief hebben dat 

kan worden voorgelezen. 

1 In de laatste kolom van de footer staan links met een 

icoon dat een link naar een externe website voorstelt. 

Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief.  

Een gebruiker van 

voorleessoftware weet niet 

dat deze links extern zijn 

en in een nieuwe browser 

tab worden geopend.  

Zorg ervoor dat alle gebruikers 

dezelfde informatie krijgen. 

 

alle De zichtbaarheid van het verborgen menu kan worden 

geschakeld door een ‘Menu’ knop die rechts van het 

logo staat. Deze knop heeft op desktop en tablet het 

woordje ‘Menu’ naast de afbeelding van drie 

horizontale streepjes. Op een mobiel scherm 

verdwijnt het woordje ‘Menu’ en blijft alleen de 

afbeelding over. Deze afbeelding heeft dan geen 

tekstalternatief. Zie screenshot 2. 

Een blinde gebruiker kan 

zonder deze informatie 

niet weten wat deze 

afbeelding voorstelt. 

Voeg een tekstueel alternatief 

toe aan deze knop. 

2,3 Onder het kopje ‘Studeren’ staan  drie decoratieve 

afbeeldingen met alternatieve teksten: ‘29090984437 

D27869A73F O’, ‘IMG 8522’ en ‘Int Students 050 8285 

Knelis 11’. 

Deze teksten helpen een 

gebruiker van een 

voorleessoftware niet te 

begrijpen wat er op deze 

afbeeldingen staat. 

Deze afbeeldingen kunnen het 

best verborgen worden voor 

voorleessoftware met een leeg 

alt-attribuut (alt=””). 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

 

4 De grote decoratieve afbeelding onder ‘Markten en 

winkels’ heeft als alternatieve tekst ‘IMG 0549’. 

 

Deze tekst helpt een 

gebruiker van een 

voorleessoftware niet te 

begrijpen wat er op deze 

afbeelding staat. 

 

Deze afbeelding kan het best 

verborgen worden voor 

voorleessoftware met een leeg 

alt-attribuut (alt=””). 

 

7 De afbeelding van de auto’s heeft een alternatieve 

tekst ‘Sustainable cars without emission1’. De 

kwaliteit van deze alternatieve tekst voldoet niet 

omdat de alternatieve tekst in de taal van de pagina 

moet zijn.  

 

De alternatieve tekst wordt 

met de Nederlandse 

uitspraakregels 

voorgelezen. 

Deze afbeelding kan het best 

verborgen worden voor 

voorleessoftware met een leeg 

alt-attribuut (alt=””). 

 

 14 Onderaan de pagina staat een logo met tekst ‘Akkoord 

van Groningen’. Deze tekst komt echter niet terug in 

de alternatieve tekst van het logo. Voor afbeeldingen 

geldt dat alle tekst in een afbeelding terug moet 

komen in de alternatieve tekst. 

 

Mensen die het logo niet 

kunnen zien, missen deze 

informatie. 

 

Zorg ervoor dat de tekst van het 

logo in het alt-attribuut wordt 

herhaald. 

 

21 De afbeelding heeft als alternatieve tekst ‘Pepijn van 
den broeke 20170614 0408 rechtenvrij’.  
Deze afbeelding kan als decoratief gezien worden. In 
dat geval heeft het een leeg alt-attribuut nodig. Indien 
deze afbeelding informatief is, heeft het een beter 
tekstalternatief nodig. 

Onnodige alternatieve 

tekst wordt voorgelezen bij 

een decoratieve 

afbeelding. 

Pas de waarde van het alt-
attribuut aan. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

18 Onder de kop ‘Local heroes’ staan verhalen van 

mensen. Elk verhaal heeft een afbeelding van een 

persoon waar het verhaal over gaat. Deze 

afbeeldingen zijn informatief en dienen de naam van 

de afgebeelde persoon te bevatten. Nu luiden de tekst 

alternatieven ‘Img 7445’, ‘Guy Nnt 779B 1920X2560’, 

‘Img 7373’ en meer.  

 

Een blinde persoon kan 

weliswaar deze 

afbeeldingen niet zien, 

maar hij zou iemand 

kunnen vragen om de 

persoon in de afbeelding te 

beschrijven. Daarom is het 

belangrijk om deze 

afbeeldingen te koppelen 

aan de personen door 

middel van hun naam te 

vermelden in de 

alternatieve tekst. 

 

Verander de alternatieve 

teksten in de namen van de 

personen. 

 

1.2.1 Louter-geluid en 

louter-videobeeld (vooraf 

opgenomen) (A) 

 Niet van toepassing.   

1.2.2 Ondertiteling voor 

doven en slechthorenden 

(vooraf opgenomen) (A) 

19 De video op deze Nederlandstalige pagina heeft 

ondertiteling. Er kan gekozen worden uit twee soorten 

ondertitels: Nederlands en Nederlands (automatisch 

gegenereerd). De eerste optie (‘Nederlands’) geeft 

een Engelstalig resultaat. De tweede optie 

(‘Automatisch gegenereerd’) geeft resultaat dat niet 

voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze ondertitels 

bevatten geen leestekens en de tekst bevat meerdere 

grote fouten die de betekenis van de gesproken 

woorden niet goed overbrengen.  

Een Nederlandstalige 

bezoeker krijgt geen 

ondertiteling die voldoet 

aan de eisen van WCAG. 

 

Zorg voor een goede 

Nederlandse versie van de 

ondertiteling. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

 

1.2.3 Audiodescriptie of 

media-alternatief (vooraf 

opgenomen) (A) 

19 Op deze pagina staat een YouTube-video.  Vrijwel alle 

belangrijke informatie wordt uitgesproken door de 

voice-over.  Er komt echter informatie in beeld die 

niet wordt uitgesproken, namelijk tekst ‘Space to 

create your future’ aan het einde van de video. Deze 

informatie moet deel gaan uitmaken van de 

toegankelijke content.  

Mensen die deze teksten 

visueel niet kunnen 

waarnemen, missen deze 

informatie.  

 

Aangezien het in dit geval enkel 

om een tekst aan het eind van 

de video gaat, kan deze ook 

onder de video worden vermeld. 

(Bij teksten die in beeld komen 

en die tijdsgevoelig zijn moet 

wel een complete beschrijving 

worden toegevoegd of een 

apart audiospoor, voor 1.2.5).  

1.2.4 Ondertitels voor 

doven en slechthorenden 

(live) (AA) 

 Niet van toepassing   

1.2.5 Audiodescriptie 

(vooraf opgenomen) (AA) 

 Geen problemen gevonden   

1.3.1 Info en relaties (A) 1 De cookie banner heeft een kop ‘Deze website maakt 

gebruik van cookies’. Deze kop is echter niet met een 

heading-element opgemaakt. Visueel is dat een kop 

omdat het content onder zich heeft en er anders 

uitziet als de rest van de tekst.  

Een voorleessoftware krijgt 

dit verschil niet mee. 

Zet deze tekst om in een 

header-element. 

 

4 In de tweede tabel die onder ‘Markten’ staat is de 

kolomkop niet opgemaakt met th-elementen. Zie 

kolomkoppen ‘Dag en tijd‘, ‘Locatie’ en ‘Wat kan je 

verwachten?’. 

 

Dit zorgt ervoor dat de 

hulpsoftware niet weet 

wat de relatie is tussen 

deze kolomkoppen en de 

onderliggende cellen. 

Verander de td-elementen in th-

elementen in deze 

kolomkoppen. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

 

17 Sommige koppen op deze pagina zijn opgemaakt met 

strong-elementen in plaats van de koppen. Zie 

bijvoorbeeld koppen: ‘Akkoordverklaring’, ‘Feedback 

en contactgegevens’ en ‘Wat kunt u van ons 

verwachten?’. Zie screenshot 4. 

 

Dit kan storend werken 

voor gebruikers van hulp 

software die een hele 

paragraaf als belangrijk 

interpreteren.  

 

Gebruik voor deze koppen 

header-elementen in de HTML. 

Hierdoor kan bijvoorbeeld 

iemand die blind is van kop naar 

kop navigeren en een 

koppenoverzicht opvragen. 

1 In de footer van de website staat een kop ‘Bezoek en 

uitgaan’. Deze tekst zit een span-element dat met 

behulp van een role=heading een kop is gemaakt. Het 

is onvoldoende om alleen role=heading te gebruiken 

zonder te vermelden van welk niveau deze heading is. 

De kop eronder ‘Handige links’ is op dezelfde wijze 

gecodeerd. Zonder de code die nu ontbreekt worden 

deze teksten niet als koppen gezien door de 

hulpsoftware. Visueel lijken ze op koppen, maar dat is 

niet in de code af te lezen. 

 

Een gebruiker van 

hulpsoftware krijgt nu niet 

dezelfde informatie als een 

ziende gebruiker. 

 

Voeg aria-level toe aan deze 

span elementen, of vervang de 

span-elementen door h3-

elementen. 

 

 18 In de footer van de website staan koppen ‘Visit 

Groningen’ en ‘Useful links’.  Deze tekst zit een span-

element dat met behulp van een role=heading een 

kop is gemaakt. Het is onvoldoende om alleen 

role=heading te gebruiken zonder te vermelden van 

welk niveau deze heading is. 

Een gebruiker van 

hulpsoftware krijgt nu niet 

dezelfde informatie als een 

ziende gebruiker. 

 

Voeg aria-level toe aan deze 

span elemenetn, of vervang de 

span-elementen door h3-

elementen. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

 

1 Als de website bekeken wordt op 320px breedte, 
wordt de taalknop verborgen in het menu dat achter 
de ‘Menu’ knop zit. In dat menu geeft een kop ‘Talen’ 
aan welke talen er zijn. Deze tekst ‘Talen’ heeft ook 
role=heading zonder specificatie van welk niveau deze 
kop is. 
Zonder deze toevoeging is deze tekst geen kop en 
voldoet niet aan de eisen van dit succescriterium. 
 

 

Een gebruiker van 

hulpsoftware krijgt nu niet 

dezelfde informatie als een 

ziende gebruiker. 

 

Voeg aria-level toe aan deze 

span, of vervang de span-

elementen door h3-elementen. 

 

13 Op deze pagina zijn de tien stappen opgemaakt met 
strong-elementen. Deze teksten zijn koppen omdat ze 
content onder zich hebben en er visueel anders 
uitzien dan de rest van de tekst. Het strong-element is 
niet bedoeld om koppen te maken.  
 

 

Een gebruiker van 
voorleessoftware krijgt niet 
dezelfde 
informatiestructuur 
voorgelezen als een ziende 
gebruiker dat waarneemt. 
Alle teksten, dus ook 
inclusief deze ‘koppen’ 
worden als een stuk tekst 
voorgelezen. 
 

Gebruik voor deze koppen 

header-elementen in de HTML. 

Hierdoor kan bijvoorbeeld 

iemand die blind is van kop naar 

kop navigeren en een 

koppenoverzicht opvragen. Hier 

kan ook gekozen worden om 

deze tekst om te zetten in een 

lijst met gebruik van ol- en li-

elementen.  

Dan kan de hulpsoftware vooraf 

aankondigen dat dit een lijst is 

met tien punten. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

15,16 Op deze pagina zijn de zeven stappen en de andere 

tussenkoppen (‘Youtube’, ‘Vimeo’ etc) opgemaakt met 

strong-elementen. Deze teksten zijn koppen omdat ze 

content onder zich hebben en er visueel anders 

uitzien dan de rest van de tekst. Het strong-element is 

niet bedoeld om koppen te maken.  

 

Een gebruiker van 

voorleessoftware krijgt niet 

dezelfde 

informatiestructuur 

voorgelezen als een ziende 

gebruiker dat waarneemt. 

Alle teksten, dus ook 

inclusief deze ‘koppen’ 

worden als een stuk tekst 

voorgelezen. 

 

Gebruik voor deze koppen 

header-elementen in de HTML. 

Hierdoor kan bijvoorbeeld 

iemand die blind is van kop naar 

kop navigeren en een 

koppenoverzicht opvragen. Hier 

kan ook gekozen worden om 

deze tekst om te zetten in een 

lijst met gebruik van ol- en li-

elementen. Dan kan de 

hulpsoftware vooraf 

aankondigen dat dit een lijst is 

met tien punten. 

 

20 De zoekbalk op deze pagina heeft een invoerveld waar 

geen label aan gekoppeld is. Er is een label aanwezig, 

maar dat is niet verbonden door ‘for en id’. 

Het invoerveld heeft op 

deze manier geen naam die 

voorgelezen kan worden 

aan een gebruiker. Dit 

invoerveld en het niet 

verbonden label zitten in 

een fieldset-element. 

Echter, dit fieldset-element 

mist een legend om deze 

groep een naam te geven. 

Verbind het label en het 

invoerveld door middel van ‘for 

en id’. 

 

 22 De PDF heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er 

voor hulpsoftware zoals screenreaders geen 

informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. 

Wanneer de codelaag 

aanwezig is en aan de 

richtlijnen voldoet, kan 

Pas dit document in de bron en 

sla het op als een toegankelijke 

pdf. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand 

(bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit 

goed worden geëxporteerd.  

 

hulpsoftware de inhoud 

juist weergeven voor de 

gebruiker, zoals ook bij 

goed opgebouwde HTML-

pagina's het geval is. 

 

1.3.2 Betekenisvolle 

volgorde (A) 

 Geen problemen gevonden   

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) 

 Geen problemen gevonden   

1.4.1 Gebruik van kleur 

(A) 

 Geen problemen gevonden   

1.4.2 Geluidsbediening 

(A) 

 Niet van toepassing   

1.4.3 Contrast (AA) alle De links op deze website hebben groene kleur 

(#029d59). In combinatie met een witte achtergrond 

van de pagina geeft deze kleur contrastwaarde van 

3,5:1.  

 

Tekst die niet voldoet aan 

de minimale eis is slecht 

leesbaar voor 

kleurenblinde en 

slechtziende bezoekers. 

Zorg voor een contrast 

verhouding tussen tekst en 

achtergrond van minimaal 4,5:1.  
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

 

6, 8 De datums bij de nieuwsberichten hebben lichtgrijze 

tekstkleur #999796. Deze kleur geeft onvoldoende 

contrastverhouding met de witte achtergrond, 

namelijk 2,9:1. Zie screenshot 5. 

 

Tekst die niet voldoet aan 

de minimale eis is slecht 

leesbaar voor 

kleurenblinde en 

slechtziende bezoekers. 

 

Zorg voor een contrast 

verhouding tussen tekst en 

achtergrond van minimaal 4,5:1.  

 

18 Als het zijpaneel met het mobiele menu geopend is, 

heeft de link ‘English’ tekstkleur #938E8C. De 

oorspronkelijke kleur van deze link is donkerder maar 

door de opacity:0.5 wordt de oorspronkelijke kleur als 

#938E8C gegenereerd. Deze kleur, in combinatie met 

de witte achtergrond van de zijpaneel, geeft een 

contrastwaarde van 3,2:1.  

 

Tekst die niet voldoet aan 

de minimale eis is slecht 

leesbaar voor 

kleurenblinde en 

slechtziende bezoekers. 

 

Zorg voor een contrast 

verhouding tussen tekst en 

achtergrond van minimaal 4,5:1.  

 

22 Op pagina twee in dit document staat oranje tekst 

‘We zien innovatie (..)’. Deze tekst (#d2976C) heeft 

onvoldoende kleurcontrast, namelijk 2,5:1. 

Omgekeerd, als deze oranje kleur als achtergrond 

dient voor een witte tekst, is het kleurcontrast 

onvoldoende. 

 

Tekst die niet voldoet aan 

de minimale eis is slecht 

leesbaar voor 

kleurenblinde en 

slechtziende bezoekers. 

 

Zorg voor een contrast 

verhouding tussen tekst en 

achtergrond van minimaal 4,5:1.  
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

Op pagina 5 wordt een rode kleur (#EC4830) gebruikt 

voor koppen. Deze kleur geeft contrastverhouding van 

3,8:1. 

 

Op pagina 6 staat een witte tekst ‘Energie’ boven de 

afbeelding. De afbeelding bevat lichte plekken in de 

hemel. Het kleurcontrast is onvoldoende, namelijk 

1,3:1. 

 

Op pagina 11 is een hemelblauw kleur gebruikt voor 

tekst. Deze kleur #b8e2f2 geeft contrastverhouding 

1,4:1 met de bijna witte achtergrond van de pagina. 

 

1.4.4 Herschalen van 

tekst (AA) 

 Geen problemen gevonden   

1.4.5 Afbeeldingen van 

tekst (AA) 

 Geen problemen gevonden   

1.4.10 Reflow (AA) 1 Als de website bekeken wordt op een mobiel apparaat 

(Samsung S7, Android 9), zorgt de cookie banner voor 

een horizontale scroll. De knop om de banner af te 

sluiten staat buiten beeld. In de footer valt een deel 

van de link (‘Toegankelijkheid’) weg en is de tekst niet 

leesbaar. Zie screenshot 3. 

Een gebruiker moet naar 

rechts scrollen om bij deze 

knop te komen of zit 

geheel vast in de 

cookiemelding. 

 

Maak deze sectie responsive, 

zodat de inhoud op kleinere 

schermen in een kolom wordt 

getoond. 
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Op de desktop op 400% ingezoomd is alleen een deel 

van de cookiemelding zichtbaar en kan ook niet 

gescrold worden om hieruit te komen. 

4 Als deze pagina bekeken wordt op 320px, breekt de 

laatste tabel de lay-out van de pagina. Er kan niet naar 

rechts gescrold worden om de inhoud van de tabel te 

lezen. 

 

Een slechtziende gebruiker 

moet inzoomen om de 

content van de pagina te 

lezen. Dit is niet voor alle 

gebruikers makkelijk te 

doen of zelfs mogelijk te 

doen. Een deel van de 

tabel valt buiten beeld. 

 

Andere tabellen op deze 

website zijn responsive gemaakt 

en schalen goed op mobiel. 

Maak deze tabel ook responsive. 

1.4.11 Contrast van niet-

tekstuele content (AA) 

20 De groene zoekknop heeft het kleurcontrast van 

2,96:1. Dit voldoet (net) niet aan de eisen van WCAG 

voor het contrast van interactieve elementen zoals 

knoppen (en dus ook niet voor tekstcontrast, want dit 

is 4.5:1). 

 

Voor slechtziende of 

kleurenblinde gebruikers 

kan het lastig zijn deze 

knop te gebruiken. 

 

Er wordt aangeraden om deze 

knop iets donkerder te maken 

tot minimaal 3.0:1. 

 

1.4.12 Tekstafstand (AA)  Geen problemen gevonden   

1.4.13 Content bij hover 

or focus (AA) 

 Geen problemen gevonden   

2.1.1 Toetsenbord (A) alle In de cookie banner staat een icoon met een kruis om 

de banner af te sluiten. Deze knop is gemaakt met een 

a-element zonder href-attribuut. Dit zorgt ervoor dat 

deze knop niet toetsenbordtoegankelijk is.  

Een gebruiker zonder muis 

kan deze banner niet 

afsluiten. 

Zorg ervoor dat deze knop werkt 
met het toetsenbord.  
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alle In de witte balk waar het logo in staat, staan drie 
knoppen die niet toegankelijk zijn voor de gebruikers 
die de website met alleen het toetsenbord bezoeken. 
De knoppen zijn: 

• De zoekknop 
• De taalswitch 
• De menuknop 

Een gebruiker die alleen 

met het toetsenbord deze 

website bezoekt, kan deze 

belangrijke elementen niet 

bedienen. 

 

Zorg ervoor dat deze knoppen te 

bedienen zijn met het 

toetsenbord.  

 

2.1.2 Geen 

toetsenbordval (A) 

 Geen problemen gevonden   

2.1.4 Enkel teken 

sneltoetsen (A) 

19 Op deze pagina is gebruik gemaakt van een 

videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit 

succescriterium omdat deze gebruik maakt van 

bediening door tekentoetsen. 

Als de focus in een element 

in de video staat is de 

video fullscreen te bekijken 

via 'F'. Deze functie werkt 

ook als de focus op een 

ander onderdeel in de 

video staat. Dit is niet 

toegestaan. 

Zorg ervoor dat deze functie 
uitgeschakeld is of uit te 
schakelen is. 
 

 

2.2.1 Timing aanpasbaar 

(A) 

 Geen problemen gevonden   

2.2.2 Pauzeren, stoppen, 

verbergen (A) 

 Geen problemen gevonden   

2.3.1 Drie flitsen of 

beneden drempelwaarde 

(A) 

 Niet van toepassing   
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2.4.1 Blokken omzeilen 

(A) 

1 De skiplink op deze pagina gaat niet naar de unieke 

content. De unieke content begint met de kop ‘Dit is 

Groningen’ en heeft twee blokjes met tekst onder 

zich.  

 

Deze tekst wordt 

overgeslagen door de 

skiplink die meteen naar ‘In 

Groningen krijg je de 

ruimte’ gaat.  

 

Deze skiplink zal aangepast 

moeten worden zodat het naar 

het begin van de unieke content 

gaat. Bijvoorbeeld door de 

skiplink naar het header-

element te laten verwijzen (en 

het header-element dan ook te 

voorzien van een tabindex=”0”, 

zodat het ook in Internet 

Explorer goed werkt). 

2.4.2 Paginatitel (A) 22 In de meta-data van PDF-document is de titel niet 

ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de 

inhoud van het bestand te zijn.  

 

Zonder een titel kan een 

gebruiker van hulpsoftware 

niet weten om welk 

document het gaat. 

 

Dit kan worden ingesteld via 

Bestand - Eigenschappen. 

 

2.4.3 Focus volgorde (A)  Geen problemen gevonden   

2.4.4 Linkdoel (in context) 

(A) 

8 Op deze pagina staan meerdere links met tekst 

‘Bekijk’. Het doel van deze links, als ze bekeken 

worden buiten de context van de pagina, is 

onduidelijk. 

 

Gebruikers van 

hulpsoftware vragen vaak 

lijsten op van links op de 

pagina. Wanneer deze 

teksten geen duidelijke 

informatie geven, heeft 

een blinde gebruiker nog 

steeds geen overzicht. 

 

Een mogelijke oplossing is een 

extra span-element toe te 

voegen aan de link met 

verklarende tekst. Deze span 

kan vervolgens van het scherm 

verborgen worden met CSS clip 

methode of een alternatief. Let 

op! Gebruik hier geen 

display:none omdat deze code 

elementen verbergt niet alleen 
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van het scherm maar ook van de 

hulpsoftware. 

18 Op deze pagina komt een link met tekst ‘Read more’ 

twee keer voor. Het doel van deze links, als ze 

bekeken worden buiten de context van de pagina, is 

onduidelijk. 

 

Gebruikers van 

hulpsoftware vragen vaak 

lijsten op van links op de 

pagina. Wanneer deze 

teksten geen duidelijke 

informatie geven, heeft 

een blinde gebruiker nog 

steeds geen overzicht. 

Een mogelijke oplossing is een 

extra span-element toe te 

voegen aan de link met 

verklarende tekst. Deze span 

kan vervolgens van het scherm 

verborgen worden met CSS clip 

methode of een alternatief.  

9 Op deze pagina staan meerdere links met tekst ‘Lees 

verder’. Het doel van deze links, als ze bekeken 

worden buiten de context van de pagina, is 

onduidelijk. 

 

Gebruikers van 

hulpsoftware vragen vaak 

lijsten op van links op de 

pagina. Wanneer deze 

teksten geen duidelijke 

informatie geven, heeft 

een blinde gebruiker nog 

steeds geen overzicht. 

Een mogelijke oplossing is een 

extra span-element toe te 

voegen aan de link met 

verklarende tekst. Deze span 

kan vervolgens van het scherm 

verborgen worden met CSS clip 

methode of een alternatief.  

11 Onder ‘De OV-chipkaart’ staat een alinea tekst. Onder 

deze tekst staat een lege link die niet zichtbaar is voor 

een ziende gebruiker maar wordt wel door 

hulpsoftware voorgelezen als een link zonder doel. 

De voorleessoftware kan 

niet aan de gebruiker 

voorlezen wat het doel is 

van deze link. Een 

gebruiker kan de indruk 

krijgen dat hij content mist. 

Zorg voor een verklarende tekst 

in de link. 

2.4.5 Meerdere manieren 

(AA) 

22 In het PDF-document is wel een inhoudsopgave 

aanwezig, maar deze is niet interactief. Ook zijn geen 

Mensen met motorische 

beperkingen kunnen 

moeite hebben om (lange) 

Voeg bladwijzers toe aan dit 

document. 
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bladwijzers aanwezig. Er is dus maar één manier om 

door dit document te navigeren. 

 

documenten te navigeren 

door middel van alleen 

scrollen. 

 

2.4.6 Koppen en labels 

(AA) 

 Geen problemen gevonden   

2.4.7 Focus zichtbaar (AA) alle Op deze website is de focusring verwijderd van alle 

(interactieve) elementen met ‘outline: none’.  

 

Ziende 

toetsenbordgebruikers 

weten niet op welke 

elementen de focus zich 

bevindt. Ze kunnen 

ongewenst en per ongeluk 

links en knoppen activeren. 

De focus moet altijd 

zichtbaar zijn. 

Verwijder ‘outline: none’ of 

vervang de standaard focus 

door een eigen oplossing die 

aan contrasteisen voldoet. 

 

alle De skiplink mist de focusring wanneer deze link in 

focus is. De focus moet ook zichtbaar zijn bij skiplinks. 

Een gebruiker die alleen 

met het toetsenbord deze 

website bezoekt, weet niet 

wanneer hij op deze link 

belandt. 

Zorg ervoor dat de skiplink 

zichtbaar wordt wanneer het 

focus krijgt. 

alle De zoekknop (het button-element), de taalswitch en 

de knop om de zichtbaarheid van het menu te 

schakelen hebben geen focusindicator.  

Een gebruiker die alleen 

met het toetsenbord deze 

website bezoekt, weet niet 

wanneer hij op deze 

elementen belandt. 

Verwijder ‘outline: none’ of 

vervang de standaard focus 

door eigen oplossing die aan 

contrast eisen voldoet. 
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2.5.1 Aanwijzergebaren 

(A) 

 Niet van toepassing   

2.5.2 

Aanwijzerannulering (A) 

 Geen problemen gevonden   

2.5.3 Label in naam (A)  Geen problemen gevonden   

2.5.4 Bewegingsactivering 

(A)  

 Niet van toepassing   

3.1.1 Taal van de pagina 

(A) 

22 In de meta data van het PDF-document is de taal niet 

ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat 

hulpsoftware de informatie uit het bestand in de 

correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. 

 

Screenreaders lezen de 

pagina mogelijk niet in de 

juiste taal voor. 

 

De taal kan worden ingesteld via 

Bestand – Eigenschappen. 

3.1.2 Taal van onderdelen 

(AA) 

7 De afbeelding van de auto’s heeft een alternatieve 

tekst ‘Sustainable cars without emission1’. De 

alternatieve teksten dienen in de taal van de pagina te 

zijn. 

 

Deze teksten worden 

voorgelezen met de 

uitspraakregels van de taal 

die vastgesteld is in het 

lang-attribuut van de HTML 

van de pagina.  

 

Ga na of er nog meer 

Engelstalige alternatieve teksten 

gebruikt worden op deze 

website en verander ze in het 

Nederlands. Zie ook 

succescriterium 1.1.1 voor tips 

en voorbeelden van wel of geen 

gebruik van de alternatieve 

teksten. 

 

3.2.1 Bij focus (A)  Geen problemen gevonden   
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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)  Geen problemen gevonden   

3.3.2 Labels of instructies 

(A) 

 Geen problemen gevonden   

3.3.3 Foutsuggesties (AA)  Geen problemen gevonden   

3.3.4 Foutpreventie 

(wettelijk, financieel, 

gegevens) (AA) 

 Niet van toepassing.   

4.1.1 Parsen (A)  Geen problemen gevonden   

4.1.2 Naam, rol, waarde 

(A) 

1 Op de homepagina heeft een sectie onder ‘Blogs’ een 

knop met een pijl om door de blogs te bladeren. Deze 

knop heeft geen naam en geen rol. De knop is 

gebouwd met een a-element zonder href-attribuut.  

 

De voorleessoftware 

kondigt dit element niet 

aan als een interactief 

element en vertelt de 

gebruiker van hulpsoftware 

niet wat deze knop doet.  

 

Geeft deze knop een 

toepasselijke rol, bijvoorbeeld 

role=’button’ en zorg voor een 

goede naam.  

 

alle De knop om de taal te wisselen heeft geen rol en geen 
naam. 

Een schermlezer kan niet 

aan zijn gebruiker 

Geef deze knoppen een rol en 

een naam die hun functie 

beschrijft. 
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De knop om menu te openen en de knop om het 
menu te sluiten hebben geen rol en geen naam. Deze 
knoppen zijn opgemaakt als links. 
 

 

voorlezen dat dit een knop 

is en wat deze knop doet. 

 

 

1 Op de homepagina links van het logo staat een icoon 

van een vergrootglas. Als op dat icoon wordt geklikt, 

opent een zoekbalk. Het invoerelement heeft geen 

naam.  

 

Een ziende gebruiker ziet 

een afbeelding van een 

vergrootglas. Een gebruiker 

van hulpsoftware krijgt een 

naam van het element van 

een label of een 

alternatief. Dit invoerveld 

heeft geen label of 

alternatief, waardoor de 

hulpsoftware niet kan 

aankondigen wat in dit veld 

moet worden ingevuld. 

 

Geef dit invoerveld een naam. 

 

20 De zoekbalk op deze pagina heeft geen naam. Er 

ontbreekt een label of een alternatief om dit input 

een naam te geven. 

 

De voorleessoftware kan 

niet aan de gebruiker 

voorlezen wat dit inputveld 

doet. 

 

Zorg voor een naam voor dit 

element. 

 

alle Opmerking: In de footer van de website staan koppen 

die opgemaakt zijn met h3-elementen. Deze 

elementen hebben ook role=heading gekregen. Dit is 

 Hier wordt aangeraden om de 

eerste regel van ARIA te volgen: 

gebruik zo min mogelijk aria. 
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overbodig. H1 - h6 elementen hebben al alle 

kenmerken van een heading en hebben geen 

‘versterking’ nodig in de vorm van een aria code. 

 

Verander deze elementen in h3-

elementen. 

alle De zoekknop en de knop om de zichtbaarheid van het 

menu te schakelen hebben geen rol en geen naam.  

 

Zonder rol en naam weet 

de hulpsoftware niet dat 

deze elementen knoppen 

zijn en wat deze knoppen 

doen. 

 

Zorg ervoor dat deze 

zelfgemaakte interactieve 

elementen ook voor 

hulpsoftware toegankelijk zijn 

door middel van een naam, rol 

en in sommige gevallen status. 

 

19 De video op deze pagina staat in een iframe. Dit 

iframe mist een title-attribuut. 

Zonder title-attribuut heeft 

dit iframe geen naam en 

weet een gebruiker van 

hulpsoftware niet of hij/zij 

dit iframe wil gaan bekijken 

of wil overslaan. 

Zorg voor een goede 

beschrijvende title voor dit 

iframe. 

 

4.1.3 Statusberichten 

(AA) 

 Geen problemen gevonden   

 

 

  



 24 

Screenshots 

 

Figuur 1: Onnodige alt-tekst 
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Figuur 2: Klikbare afbeelding zonder tekst alternatief 
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Figuur 3: Op Samsung S7: Cookie banner geen afsluitknop 
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Figuur 4: Koppen zijn geen koppen 
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Figuur 5: Kleur datums voldoet niet 


