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Sample
Nr

Omschrijving

URL

1

Homepage

https://www.stimulus.nl

2

Contact (met formulier)

https://www.stimulus.nl/contact/

3

Subsidieprogramma’s en fondsen

https://www.stimulus.nl/europese-programmas/

4

Programma MIT-Zuid (met tabel en tabs)

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/

5

Veelgestelde vragen (met tabs en accordion)

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/faq/

6

Nieuws en agenda (met formulier)

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/nieuws/

7

Nieuwsbericht

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/uitnodiging-webinar-mit-zuid-rd-samenwerking/

8

Projecten (met filters en diagrammen)

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/projecten/

9

Over Stimulus

https://www.stimulus.nl/over-stimulus/

10

Verhaal Aquavalley (met diagram)

https://www.stimulus.nl/portfolio/aqua-valley/

11

Programmaperiode 2021-2017 (met tabs en tijdlijn)

https://www.stimulus.nl/programmaperiode-2021-2027/

12

Documenten overzicht

https://www.stimulus.nl/voucher-vab/voucherregeling-vab-home/documenten/

13

Zoekresultaten ‘milieu’ (in popup window vanaf home)

https://www.stimulus.nl/?ss360Query=milieu

14

Smart Sensored LED Solutions (met tabel en diagrammen)

https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/smart-sensored-led-solutions/

15

Oorlogsmuseum (artikel zonder titel)

https://www.stimulus.nl/avada_portfolio/oorlogsmuseum-overloon-verleiding-enbeleving/

16

Evenement Intakegesprek

https://www.stimulus.nl/lofbrabant/evenement/intakegesprek-lof/

2

Nr

Omschrijving

URL

17

PDF wijzingingsregeling 10 december 2019

https://www.stimulus.nl/voucher-vab/wpcontent/uploads/sites/10/2020/01/Wijzigingsregeling-10-december-2019.pdf

18

PDF verslag CvT 16 mei 2019

https://www.stimulus.nl/opzuid/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/Verslag-CvT-d.d.16-mei-2019.pdf

19

Random pagina

https://www.stimulus.nl/lofbrabant/de-meest-sportieve-vr-ervaring-ter-wereld/

20

Random pagina

https://www.stimulus.nl/uw-project-in-coronatijd-faqs/

Bevindingen
NB: 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

1

De afbeelding met het lampje en de bijbehorende
afbeelding met de pijl (die soms kort te zien is) hebben
geen alt tekst.

Bezoekers die de
afbeelding niet kunnen zien
weten niet wat voor
afbeelding dit is. Ook
missen ze dat hier een link
staat.

Deze afbeelding is voor
bezoekers -die de muis
gebruiken en de tekst met de pijl
kunnen lezen- een link. Maak
hier daarom een link element
van met een duidelijke linktekst
en geef de lamp afbeelding een
leeg alt attribuut (de afbeelding

3

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

is dan decoratief) en de pijl
afbeelding een alt attribuut met
de tekst die in de afbeelding
staat.
1

Het logo van ‘Stimulus Programmamanagement’ heeft
een lege alt tekst.

Bezoekers die de
afbeelding niet kunnen zien
weten niet wat voor
afbeelding dit is, en dat dit
een link is naar de
homepage.

Voeg in de alt tekst de tekst toe
die in het logo staat en
eventueel ‘Naar home’ omdat
het een link is.

1

De icoontjes bij de contactlinks in de header hebben
geen tekstalternatief.

Hierdoor is het
bijvoorbeeld niet duidelijk
dat het om een
telefoonnummer gaat en
dat de link met het
webportal uitklapbaar is.

Geef de telefoon icoon en het
pijltje icoon een alternatieve
tekst via bijvoorbeeld het arialabel.

8

De foto’s bij de projecten hebben geen alt attribuut.

Bezoekers die de
afbeeldingen niet kunnen
zien weten niet wat voor
afbeeldingen dit zijn.

Wanneer deze foto’s decoratief
zijn, kan het best een leeg alt
attribuut worden meegegeven.
Dan negeren screenreaders de
afbeeldingen, en dit voorkomt
een hoop ruis.

8, 14

De diagrammen (svg elementen) hebben geen goed
beschrijvende alternatieve tekst. Deze luidt nu ‘ A
chart’.

Bezoekers die de
afbeeldingen niet kunnen

Voeg een title element toe aan
de svg’s of link meer uitgebreide
informatie aan de afbeeldingen

4

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

zien weten niet wat voor
afbeeldingen dit zijn.

via een aria-describedby
attribuut. (De hover teksten zijn
nu niet beschikbaar voor
gebruikers van hulpsoftware en
toetsenbord.)

10

Het diagram (canvas element) heeft geen alternatieve
tekst.

Bezoekers die de
afbeelding niet kunnen zien
(en geen muis gebruiken)
missen deze informatie.

Zet een tabelletje onder het
diagram met de cijfers per
categorie, direct zichtbaar of via
een link.

18

Het Stimulus logo en de contactgegevens in het
document zijn buiten de codelaag geplaatst (als
decoratief) waardoor deze informatie tekstueel niet
beschikbaar is voor hulpsoftware.

Bezoekers die de
afbeeldingen niet kunnen
zien missen deze
informatie. Aangezien het
document ook geen titel
heeft, is de afzender geheel
onduidelijk.

Zet deze afbeeldingen in de
codelaag met goede alternatieve
teksten (of als gewone tekst).
Herhalende elementen hoeven
niet op elke pagina in de
codelaag terug te komen.

1.2.1 Louter-geluid en
louter-videobeeld (vooraf
opgenomen)

Niet van toepassing

1.2.2 Ondertiteling voor
doven en slechthorenden
(vooraf opgenomen)

Niet van toepassing

1.2.3 Audiodescriptie of
media-alternatief (vooraf
opgenomen)

Niet van toepassing

5

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

1.2.4 Ondertitels voor
doven en slechthorenden
(live)

Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie
(vooraf opgenomen)

Niet van toepassing

1.3.1 Info en relaties

Gevolg

Oplossingsrichting

1

In het blokje achter het lampje (de link naar het
jaarverslag) staat een titel (‘Van idee tot uitvoering’)
die in de code niet is opgemaakt als titel (bijvoorbeeld
h2, h3).

Gebruikers van
hulpsoftware missen deze
titel.

Maak hier een heading van.

2

De invoervelden in het formulier hebben geen
geassocieerde labels in de code.

Gebruikers van
hulpsoftware weten niet
waar dit invoerveld voor is.

Voeg label elementen toe om de
visuele label teksten en koppel
deze via ‘for=”#id” aan de
bijbehorende invoervelden.

6

De invoervelden in het nieuwsbrief formulier hebben
geen labels.

Voeg label elementen toe en
koppel deze via ‘for=”#id” aan
de bijbehorende invoervelden.
Dit geldt ook voor alle
checkboxes. Nu staat er 1 label
voor alle checkboxes, dit klopt
niet.

8

Het invoerveld om te zoeken binnen projecten heeft
geen label.

Voeg een label toe of een title
attribuut met een duidelijke
instructie.

6

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

9

Het invoerveld om te zoeken binnen contactpersonen
heeft geen label.

1

De pijltjes bij de carrousel worden geplaatst via CSS
(door middel van het pseudo-element :before en de
content property), maar zijn niet puur decoratief.

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

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

2

De plusjes iconen in de accordion die duidelijk maken
dat er iets uitgeklapt kan worden, worden geplaatst
via CSS (door middel van het pseudo-element :before
en de content property), maar zijn niet puur
decoratief. Zie screenshot Figuur 4.

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

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

Screenreadergebruikers
gebruiken vaak de
koppenstructuur om te
navigeren binnen pagina’s.
Deze structuur moet dan
een duidelijk beeld geven
van de inhoud en de
betreffende niveaus.

Zorg ervoor dat de pagina een
logische koppen hiërarchie
heeft, en dat er geen koppen
zijn waarachter geen content
staat die over dit onderwerp
gaat.

Opmerking: zonder CSS blijkt er ook nog een KPN
storingsmelding te staan uit mei 2020.
1,4

De koppenhiërarchie op de pagina is niet goed.
Bovenaan de pagina staat een h2 met ‘Stimulus
Programmamanagement’ en direct daaronder een h3
met ‘beheert en faciliteert bij het aanvragen van
subsidies en leningen’. Dit zijn geen koppen
waarachter content volgt. Deze teksten horen geen
kopopmaak te hebben. Hetzelfde geldt voor ‘Op de
hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in

7

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

Hulpsoftware kan de tabel
nu niet correct doorgeven.
Bijvoorbeeld screenreaders
lezen (correct aangegeven)
tabel headers voor bij elke

Zet de kopcellen in een <th>
element i.p.v. een <td> element.

voor onze nieuwsbrief’.‘.
‘Programma’s en fondsen’, ‘Verhalen uit de praktijk’
en ‘Nieuws en agenda’ zijn alle drie h1’s. De h1 is
bedoeld voor de belangrijkste titel van de pagina
(waar gaat deze webpagina over).
De tekst ‘Verhalen uit de praktijk’ is een h2. Deze valt
nu onder de content van ‘Nieuws en agenda’, wat niet
klopt.
Alle verhalen in de carrousel hebben ook koppen op
h2 niveau. Dit niveau zou een lager moeten zijn dan
‘Verhalen in de praktijk’, omdat zij hieronder vallen.
In de footer valt ‘Programma’s’ (h4) onder de agenda
(h2) en ‘Contact’ (h4) onder Laatste nieuws (h2). Dit
klopt ook niet.
Zie ook screenshot in figuur 5.
8

De koppenhiërarchie op de pagina is niet goed.
De pagina start met de h2 ‘Projecten’ en daaronder
hebben alle projecten een h1. Dit zou andersom
moeten zijn.
Onder Statistieken (h2) staat een tabel waarvan de
rijen zijn opgemaakt als h4. Dit horen geen koppen te
zijn.

4

De koppen in de tabel zijn niet als kop (th element)
opgemaakt, maar enkel vet gemaakt via <strong>.

8

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

cel, zodat het duidelijk is
wat waar onder valt.

4

Onder de tabs ‘instrumenten’ en
‘subsidiemogelijkheden’ staan 2 (geneste) lijsten met
elk 1 item, en daaronder losse paragrafen die onder de
lijst items zouden moeten vallen.

Voor screenreader
gebruikers is het erg
onduidelijk wat waarbij
hoort.

Maak hier 1 lijst van en ze de
paragrafen binnen de lijst items.

4,10,19

Onder de tab ‘Organisatie’ staan kopjes die niet als
kop zijn opgemaakt, maar enkel met het strong
element.

Hulpsoftware mist dat hier
kopjes staan.

Maak hier kopjes van op het
juiste niveau.

20

Er zijn visueel lijstjes met streepjes op de pagina, maar
deze zijn in de code niet als lijst opgemaakt, maar als
paragrafen met een ‘-‘ karakter ervoor.

Hulpsoftware herkent dit
niet als lijsten.

Maak hier <ul> elementen van.

8

Onder statistieken staat (visueel) een datatabel. Deze
is in de code niet als tabel opgemaakt.

Voor bezoekers die de
layout niet kunnen zien, is
deze tabel niet te
herkennen.

Zet de informatie in een
datatabel.

9

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

10

De quote “De samenwerking leidt tot beter en
efficiënter werken en kostenbesparing en versterkt zo
ieders concurrentiepositie“ is opgemaakt als h3 kop.

Voor screenreaders is dit
verwarrend en geeft extra
ruis.

Maak hier een blockquote
element van.

12

Visueel lijken de documenten in een lijst te staan,
maar in de code is dit een tabel. Voor een datatabel is
de code niet goed opgemaakt, er zijn bijvoorbeeld
geen kopcellen aangegeven.

Voor screenreaders kan het
erg verwarrend zijn
wanneer deze tabel wordt
voorgelezen.

Maak hier een lijst van i.p.v. een
tabel of voeg het attribuut
role=”presentation” toe op de
tabel zodat deze wordt
genegeerd dor hulpsoftware.

15

Opmerking: De hoofdcontent op deze pagina heeft
geen kop.

Gebruikers van
screenreaders die
navigeren via koppen
kunnen denken dat deze
pagina leeg is.

Voeg een h1 toe met de
hoofdkop van deze pagina.

16

De koppen op deze pagina kloppen niet. De visuele
koppen en die in de code komen niet overeen en de
hiërarchie klopt ook niet. Zie screenshot Figuur 6.

Voor screenreader
gebruikers is het erg
onduidelijk wat waarbij
hoort.

Maak alleen koppen van teksten
die ook echt koppen zijn en zet
deze in de goede volgorde.

17

De koppen in de PDF zijn niet als koppen opgemaakt
(maar als paragraaf).

Voor screenreader
gebruikers maakt dit het
lastiger het document te
lezen en erdoorheen te
navigeren.

Zet de koppen in header
elementen. Zet de footer en
header content niet in een tabel
of haal de tabelopmaak uit de
codelaag.

De header en footer staan in tabellen.

10

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

18

De structuur van de tabel is niet duidelijk. Er zijn geen
kopcellen en datacellen aangegeven. Ook zitten er
lege datacellen tussen.
De kopjes in het document (bijvoorbeeld ‘

Voor screenreader
gebruikers maakt dit het
lastiger het document te
lezen en erdoorheen te
navigeren. De structuur is
niet duidelijk.

Gebruik tabellen niet enkel voor
layout, maar zorg voor een
goede tabelopmaak. Dit kan het
beste in het brondocument
(bijvoorbeeld Word) worden
gedaan.

Gebruikers van
hulpsoftware en
toetsenbord springen
steeds heen en weer
tussen de pagina’s. Dit
maakt het lezen erg lastig.

Zorg dat de visuele (logische)
leesvolgorde en de
bronvolgorde met elkaar
overeen komen.

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. Opening en mededelingen: ‘) zijn niet als kop
opgemaakt maar als paragraaf.
Ook zijn er lijsten (met nummers en a,b,c) die niet als
lijsten zijn opgemaakt maar enkel als paragrafen.
1.3.2 Betekenisvolle
volgorde

17

De bronvolgorde en de visuele volgorde komen niet
met elkaar overeen.

1.3.3 Zintuiglijke
eigenschappen

Geen problemen gevonden

1.3.4 Weergavestand

Geen problemen gevonden

1.3.5 Identificeer het doel
van de input

2,6

De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals
naam en email hebben geen mechanisme waarmee de
invoer automatisch kan worden aangevuld.

11

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

1.4.1 Gebruik van kleur

1,3

De links binnen paragrafen worden alleen aangegeven
met behulp van kleur, bijvoorbeeld de link naar de
privacyvoorwaarden in de cookiemelding. Dit komt op
veel pagina’s voor.

Slechtzienden en
kleurenblinden kunnen
missen dat hier een link
staat.

Voeg een ander onderscheid
toe, bijvoorbeeld onderstreping.

5

De actieve pagina wordt in het menu alleen
aangegeven met behulp van kleur, blauw in het
hoofdmenu en geel in het submenu (welke ook te
weinig contrast heeft).

Slechtzienden en
kleurenblinden kunnen niet
onderscheiden welke link
de huidige pagina is.
Ook voor hulpsoftware is
dit niet duidelijk.

Voeg visueel bijvoorbeeld een
onderstreping toe en voeg ariacurrent=“page” toe aan het
actieve onderdeel voor
hulpsoftware.

Gebruikers die slechtziend
of kleurenblind zijn kunnen
de teksten moeilijker of
niet lezen.

Gebruik minimaal een contrast
van 4.5:1.

1.4.2 Geluidsbediening
1.4.3 Contrast

Niet van toepassing
1,9

De tekst ‘Waar kunnen wij u mee helpen?’ heeft te
weinig contrast (blauw op grijs, 1.9:1).
Dit komt voor bij meerdere zoeken invoervelden.

1

De tekst in de afbeelding ‘Bekijk ons jaarverslag’ heeft
te weinig contrast (geel op grijs/wit, 1.1:1). Zie
screenshot figuur 2.

1

De hover kleur voor de links heeft te weinig contrast
(geel op wit, 1.3:1).

1

De witte teksten in de groene balk (‘Op de hoogte
blijven van het laatste nieuws?’) hebben te weinig
contrast, 1.92:1.

1

De datum onder de nieuwsberichten in de footer
hebben te weinig contrast (3.24:1).

12

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

2

De rode teksten met de foutmeldingen hebben te
weinig contrast (3.99:1).

4

De grijze teksten in de tabs hebben te weinig contrast
(4.39:1).

4

Opmerking: De data en tijden in het agendablok
worden niet goed weergegeven, waardoor een deel
van de teksten slecht leesbaar is, o.a. door te weinig
contrast. Zie screenshot Figuur 3.

6

De datum in de nieuwsblokjes heeft te weinig contrast
(2.84:1).

11

De witte teksten in de groene vakjes van de tijdlijn
hebben te weinig contrast (1.9:1).

1.4.4 Herschalen van tekst

7

Het submenu voor de webportals valt deels buiten
beeld als je inzoomt tot 200%. Zie screenshot in Figuur
8. (Er kan ook niet heen gescrold worden.)

Slechtzienden die
inzoomen om de tekst
beter te lezen missen een
deel van de content.

Zorg via responsive bouwen dat
alle content altijd beschikbaar is.

1.4.5 Afbeeldingen van
tekst

1

De tekst ‘Bekijk ins jaarverslag’ staat in een afbeelding.

Slechtzienden kunnen deze
tekst niet vergroten. Bij het
inzoomen verdwijnt deze
afbeelding op den duur
ook.

Zet deze tekst in HTML.

1.4.10 Reflow

1

Wanneer je 250% of meer inzoomt (bij 1280px breed)
verdwijnen de webportal links. Deze staan dan ook
niet ergens anders op de pagina.
Na 125% verdwijnt ook de link naar het jaarverslag.

Bezoekers die inzoomen
om het te kunnen lezen
missen deze links.

Zorg via responsive bouwen dat
in ieder geval tot 400% alle
content en functionaliteit
beschikbaar blijft.
13

Criterium

1.4.11 Contrast van niettekstuele content

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

4,8,11,13,1
6

Op 400% ingezoomd (bij 1280px breed) vallen
sommige langere woorden buiten beeld, bijvoorbeeld
in de tabel.
Bij de projecten valt tekst buiten de blokjes en vallen
‘lees meer’ links over content heen.
Bij de tijdlijn vallen witte teksten buiten de groene
blokjes, waardoor ze onzichtbaar worden.
Bij de zoekresultaten zijn alleen de ‘resultaatblokjes’
(met aantallen) in beeld als je 300% of meer bent
ingezoomd. Bij de resultaten kun je niet komen. (Op
mobiel kan ik maar 1 resultaat zien.)
Bij een evenement worden de vorige en volgende links
onleesbaar door te weinig contrast (wit op lichtgrijs).

Slechtzienden die
inzoomen missen een deel
van de informatie.

1

In de cookiemelding staan invoervelden met vinkjes in
lichtgrijs. Deze hebben te weinig contrast. Zie
screenshot Figuur 1.

Voor slechtziende
gebruikers kan het erg
lastig zijn om deze
invoervelden te
onderscheiden. (Ze zijn hier
inactief – kunnen niet
uitgeschakeld worden- ,
maar het geeft wel
informatie te weten dat ze
zijn ingeschakeld.

Zorg voor een contrast van
tenminste 3:0:1 voor niettekstuele, informatieve
onderdelen.

2,4,6,9

De achtergrondkleur van de invoervelden van het
formulier heeft te weinig contrast t.o.v. de omliggende
ruimte.
Dit geldt ook voor verschillende zoeken invoervelden
op de site. Zie ook Figuur 9.

Slechtzienden kunnen
moeite hebben om te
bepalen waar ze input
kunnen geven.

Voeg een rand toe om de
invoervelden met een contrast
van tenminste 3.0:1 t.o.v. de
omliggende ruimte.

14

Criterium

1.4.12 Tekstafstand

1.4.13 Content bij hover or
focus

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

5

De ‘min-buttons’ (om in te klappen) van de accordeon
hebben te weinig contrast t.o.v. de achtergrond (2.1:1)

Slechtzienden kunnen
moeite hebben om te
bepalen waar ze input
kunnen geven.

Maak de achtergrondkleur
hetzelfde als bij het uitklappen.

10,14

De gele en groene onderdelen in het diagram hebben
te weinig contrast t.o.v. elkaar (en van de witte lijn er
tussen).

Slechtzienden en
kleurenblinden kunnen
moeite hebben om deze 2
onderdelen te
onderscheiden.

Maak aan elkaar grenzende
kleuren minimaal 3:0:1 t.o.v.
elkaar of voeg een andere
visuele indicator toe die het
onderscheid duidelijk maakt.

1

Het aanpassen van tekstafstand door de gebruiker is
onmogelijk gemaakt door in de eigen stylesheet
lijnhoogte af te dwingen via lineheight: 10px !important;

Gebruikers die voor de
leesbaarheid eigen
tekstafstand instellingen
gebruiken kunnen deze
hier niet toepassen.

Haal !important weg uit deze
declaratie.

3

Wanneer de tekstafstand wordt aangepast, past de
content niet meer in de blokjes, waardoor de Lees
meer links verdwijnen (met de muis) of door andere
content heen staan (toetsenbord). Zie screenshot
Figuur 7.

Zorg dat containers mee kunnen
groeien met de inhoud.

11

Wanneer de tekstafstand wordt aangepast, past de
content niet meer in de blokjes van de
contactpersonen (bij 100%).

Gebruikers die voor de
leesbaarheid eigen
tekstafstand instellingen
gebruiken, kunnen de
teksten niet goed meer
lezen.

4

De submenu’s kunnen alleen worden gesloten door de
muis of de toetsenbordfocus te

Mensen die
vergrotingssoftware
gebruiken moeten de muis
bewegen om delen van de

Zorg dat deze ook op een andere
manier gesloten kan worden,

verplaatsen.
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Criterium

2.1.1 Toetsenbord

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

pagina te bekijken.
Wanneer dan (onbedoeld)
hover content over iets
heen valt, moeten ze deze
met het toetsenbord weg
kunnen halen.

bijvoorbeeld met de escape
toets.

1

De cookiemelding in de popup is niet te bedienen met
het toetsenbord. De focus blijft op de onderliggende
pagina staan.

Voor
toetsenbordgebruikers is
het onmogelijk deze popup
te bedienen, teksten uit te
klappen en akkoord te
gaan.

Zorg dat bij een popup window
de focus alleen in dit gedeelte
staat totdat de popup weer
wordt gesloten.

1

De link naar het jaarverslag (achter het lampje) is niet
te bedienen met het toetsenbord.

Toetsenbordgebruikers
kunnen hier niet bij.

Maak hier een link element van.
Zie ook 1.1.1 en 4.1.2

8,14

Bij de diagrammen wordt per onderdeel via hover
informatie gegeven over de bedragen. Dit is niet
bereikbaar via het toetsenbord.

Toetsenbordgebruikers
hebben onvolledige
informatie.

Maak de hover informatie ook
beschikbaar via het toetsenbord
of laat deze informatie
standaard zien zonder dat daar
interactie voor nodig is.

4,9

De tabs kunnen niet geopend worden met het
toetsenbord.

Toetsenbordgebruikers
kunnen niet bij alle
informatie.

Maak de tabs werkend met het
toetsenbord volgens de
specificatie voor tabs, zie
https://www.w3.org/TR/waiaria-practices-1.1/#tabpanel.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

8

De filters kunnen niet gebruikt worden met het
toetsenbord.

Toetsenbordgebruikers
kunnen de resultaten niet
filteren.

Maak van de filter links buttons
en geef in tekst aan dat het hier
om filters gaat voor de
projecten.

5

De tabs en de accordeon kunnen niet bediend worden
met het toetsenbord.

Toetsenbordgebruikers
kunnen niet bij alle
informatie.

Maak de tabs werkend met het
toetsenbord volgens de
specificatie voor tabs, zie
https://www.w3.org/TR/waiaria-practices-1.1/#tabpanel.
Voeg in de accordion links of
buttons toe en aria-expanded
attributen.

Dit geeft gebruikers
nauwelijks mogelijkheid de
teksten te lezen.

Laat de melding staan totdat de
gebruiker akkoord heeft
gegeven of de popup heeft
gesloten (via een sluiten button
en/of de escape toets). (Check
ook AVG of dit wel zo mag.)

2.1.2 Geen toetsenbordval

Geen problemen gevonden

2.1.4 Enkel teken
sneltoetsen

Geen problemen gevonden

2.2.1 Timing aanpasbaar

1

De cookiemelding in de popup verdwijnt na enkele
seconden zonder dat deze verlengd kan worden.
(In Edge gebeurt dit op elke pagina opnieuw.)

1

De pagina bevat een animatie van bewegende blokjes.
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Criterium

Pagina(‘s)

2.2.2 Pauzeren, stoppen,
verbergen

1

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

In het blokje achter het lampje (de link naar het
jaarverslag) wordt de titel voortdurend automatisch
aangepast.

Voor gebruikers die last
hebben van bewegende
beelden kan dit erg storend
of zelfs gevaarlijk zijn.

Voeg een mogelijkheid toe om
deze animaties te stoppen. Dit
moet ook werken met het
toetsenbord. Het best is een
pauzeknop toe te voegen.

De carrousel kan niet gestopt worden.
Als je inzoomt gaan ook de nieuwsberichten bewegen.
Dit kan ook niet gestopt worden.
Geen problemen gevonden

2.3.1 Drie flitsen of
beneden drempelwaarde
2.4.1 Blokken omzeilen

1

Er is geen mechanisme om de items in de header en
het hoofdmenu over te slaan.

Toetsenbordgebruikers
moeten hierdoor op elke
pagina door alle menu-links
heen om bij de
hoofdcontent te komen.

Voeg een zogenaamde ‘skiplink’
toe waarmee het menu
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.

2.4.2 Paginatitel

18

Het document heeft geen titel.

Voor gebruikers van
hulpsoftware is het voor de
navigatie tussen
documenten belangrijk dat
de titel duidelijk maakt
waar ze zijn. Wanneer een
pdf geen titel heeft wordt
de bestandsnaam getoond,
deze is niet altijd even
duidelijk.

Voeg een goed beschrijvende
titel toe aan de pdf. Dit kan in
het bronbestand of in Acrobat.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

2.4.3 Focus volgorde

6,1

Opmerking: elk nieuwsblokje bevat 3 keer dezelfde
link (afbeelding, titel en lees verder). Het is
gebruiksvriendelijker om hier per blokje 1 link van te
maken.
Ditzelfde geldt voor de items in de slider op de
homepage, die bevat elke link 2 keer (afbeelding en
titel) en de links onder Contact in de footer (icoontje
en tekst).

Toetsenbordgebruikers en
screenreaders moeten
langs al deze links.

Zet in de code alleen een link
achter de h2. Maak via CSS/
JavaScript het gehele blok
aanklikbaar. Let erop dat dit
zowel met de muis als het
toetsenbord goed werkt.

2.4.4 Linkdoel

1

De link om het Stimulus logo heeft geen tekst.

Het is voor bijvoorbeeld
screenreader gebruikers
niet duidelijk wat dit voor
link is.

Voeg een goede alt tekst toe aan
de afbeelding binnen deze link.
Bijvoorbeeld ‘Logo Stimulus
Programmamanagement – Ga
naar de homepage’). Zie ook
1.1.1.

6,8

De pagina heeft meerdere ‘lees verder’ of ‘lees meer’
links.

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 (eventueel met CSS
verborgen) teksten toe aan de
link die duidelijk maken waar
het precies om gaat, zodat de
diverse links van elkaar te
onderscheiden zijn.

Het is niet duidelijk voor
gebruikers van
hulpsoftware waar deze
links heen gaan.

Haal deze links en afbeeldingen
(en lege lijst met social links)
weg wanneer ze niet gebruikt
worden. Wanneer ze wel weer

9, 11

De blokjes met teamleden bevatten links naar het
profiel zonder tekst. (Deze links staan om afbeeldingen

Of maak deze tekst onderdeel
van een link in een grotere
context (zie opmerking bij 2.4.3).
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

zonder alt tekst. Deze afbeeldingen worden
momenteel verborgen.)

Ook worden mensen die
navigeren via het
toetsenbord gedwongen
langs al deze onduidelijke
links te gaan (die naar lege
pagina’s leiden).

worden gevuld, voeg dan een
goede alt tekst toe bij elke
profielfoto of een linktekst plus
lege alt tekst.

Toetsenbordgebruikers
kunnen tijdens het
navigeren niet zien waar ze
zijn. Omdat dit op alle links
in de site weggehaald is, is
het erg lastig om de
website te gebruiken.

Voeg een duidelijk zichtbare
focus stijl toe via bijvoorbeeld
een outline of border met
voldoende contrast (minimaal
3:0:1).

2.4.5 Meerdere manieren

Geen problemen gevonden

2.4.6 Koppen en labels

Geen problemen gevonden

2.4.7 Focus zichtbaar

1, alle

De links hebben geen zichtbare focus. Er is geen eigen
style gedefinieerd en de standaard browserstijl is
weggehaald via outline:none.
Dit komt op de gehele site voor.

2.5.1 Aanwijzergebaren

Geen problemen gevonden

2.5.2 Aanwijzerannulering

Geen problemen gevonden

2.5.3 Label in naam

Geen problemen gevonden

2.5.4 Bewegingsactivering

Geen problemen gevonden

3.1.1 Taal van de pagina

Geen problemen gevonden

3.1.2 Taal van onderdelen

Niet van toepassing
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

3.2.1 Bij focus

1

Wanneer je bent ingezoomd en de nieuwsonderdelen
gaan bewegen, is het erg lastig om iets te selecteren,
omdat ook bij focus de berichten blijven wisselen.

Een bezoeker verwacht dat
als de focus op een link
staat, het onderdeel dan
niet verdwijnt voor je het
kunt selecteren. Dit is dus
nogal ongrijpbaar. Als je
verder bent ingezoomd zie
je ook de titel en de link
niet tegelijk.

Laat de carrousel stilstaan bij
focus zodat bezoekers de tijd
krijgen om iets te kiezen.

Het is verwarrend als de
homeknop soms weg is. Dan
kun je daar niet meer
gemakkelijk naar terug.

Wanneer de navigatie binnen
programma’s wijzigt, maak dit dan
duidelijk aan de bezoeker en biedt
ook nog een link aan naar de
‘echte’ homepage, in de header of
in de footer.

Het kan lastig zijn voor
bezoekers met
bijvoorbeeld screenreaders
om te weten wat er mis is
gegaan en hoe ze dit
moeten repareren.

Zorg voor een ‘eigen’ client
validatie met duidelijke,
Nederlandse teksten over wat er
fout gaat.

3.2.2 Bij input
3.2.3 Consistente navigatie

Geen problemen gevonden
4

3.2.4 Consistente
identificatie
3.3.1 Fout Identificatie

De home knop (het logo) verwijst niet altijd naar dezelfde
pagina. Op sommige pagina’s gaat die naar een
onderliggende pagina (van een programma) en kun je
niet meer naar de ‘echte’ homepage op stimulus.nl.

Geen problemen gevonden
6

Wanneer het aanmeldformulier niet verzonden kan
worden, wordt niet in tekst aangegeven welke velden
fout zijn ingevuld.
Er is alleen default HTML5 validatie gebruikt. Hoe deze
getoond wordt is afhankelijk van de browser. Hierdoor
is niet te testen of te weten of deze wel altijd
toegankelijk getoond wordt. Soms blijft een melding
bijvoorbeeld maar heel kort in beeld via een tooltip.

21

Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

3.3.2 Labels of instructies

2

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.

6

De invoervelden in het nieuwsbriefformulier hebben
geen labels. Een placeholder is niet voldoende, omdat
niet iedereen die kan zien. Ook verdwijnt deze bij het
typen.

Het is niet voor alle
bezoekers duidelijk wat
waar moet worden
ingevuld.

Voor label elementen toe bij de
invoervelden. Zie ook 1.3.1.

13

De gebruikte aria-labels in de popup window zijn in
het Engels (Search Results, Close Search Results,
Search Result Navigation).

Dit kan verwarrend zijn
voor gebruikers van
hulpsoftware.

Zet deze teksten in dezelfde taal
als de pagina.

Bij incorrecte opmaak kan
hulpsoftware de pagina
mogelijk lastiger
interpreteren.

Valideer de code en corrigeer de
nesting elementen.

3.3.3 Foutsuggesties

Geen problemen gevonden

3.3.4 Foutpreventie
(wettelijk, financieel,
gegevens)

Niet van toepassing

4.1.1 Parsen

5

Verschillende elementen (span, div) worden niet goed
afgesloten.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

4.1.2 Naam, rol, waarde

1

De rol van de popup window voor de cookiemelding is
niet aangegeven.

Hulpsoftware kan niet
uitlezen dat hier een popup
wordt geladen.

Dit kan worden gedaan door het
toevoegen van role=“dialog”. Zie
voor meer informatie
https://www.w3.org/TR/waiariapractices/#dialog_modal.

1

In de cookiemelding staan pijltjes buttons om
informatie uit te klappen. Dit zijn div elementen
zonder naam.

Hulpsoftware kan niet
uitlezen dat hier
uitklapbuttons zijn.

Voeg button elementen toe met
een goede naam en ariaexpanded attribuut om aan te
geven dat ze zijn in- of
uitgeklapt.

1

De pagina bevat interactieve elementen die verborgen
zijn voor hulpsoftware (via aria-hidden) maar wel
toetsenbordfocus ontvangen. Het gaat om de bullets
in de carousel en de ‘naar boven’ knop.

Het is erg verwarrend voor
gebruikers van
hulpsoftware dat ze op
elementen kunnen komen
die niet worden
aangegeven.

Haal de aria-hidden attributen
hier weg en voeg goede teksten
toe voor de buttons en link. (Een
title attribuut is niet voldoende
omdat deze slecht wordt
ondersteund door
hulpsoftware.)

1

De pijltjesknoppen in de slider hebben geen naam. Het
zijn div elementen zonder tekst.

Gebruikers van
hulpsoftware missen deze
functionaliteit.

Maak hier button elementen
van met een duidelijke tekst,
zoals ‘vorige’ en ‘volgende’.

1

Het zoekveld heeft als naam (aria-label) ‘Search’.

Dit kan verwarrend zijn
voor gebruikers van
bijvoorbeeld
screenreaders.

Geeft het veld een naam in de
taal van de pagina, bijvoorbeeld
‘Zoeken’.
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

1

Er staat een link achter de afbeelding van het lampje,
maar dit is in de code alleen een div element.

Deze link wordt niet gezien
door hulpsoftware.

Maak hier een link element van.
Zie ook 1.1.1

13

De popup window met zoekresultaten bevat buttons
die in een lijst staan (met de role ‘menubar’) die niet
volgens de specificatie is opgemaakt.

Dit kan verwarrend zijn
voor gebruikers van
hulpsoftware.

Maak hier een ‘gewone’ lijst van
of pas de specificatieregels toe
voor menubar:
https://www.w3.org/TR/waiaria-1.1/#menubar

13

De rol van de popup window is niet aangegeven.

Hulpsoftware kan niet
uitlezen dat hier een popup
wordt geladen.

Dit kan worden gedaan door het
toevoegen van role=“dialog”. Zie
voor meer informatie
https://www.w3.org/TR/waiariapractices/#dialog_modal.

1

Er wordt niet aangegeven in de webportal link of de
lijst is ingeklapt op uitgeklapt.
Dit is ook het geval bij de hoofdmenu-items die
subitems bevatten.

Gebruikers van
hulpsoftware weten niet of
het is uitgeklapt.

Voeg het ‘aria-expanded’
attribuut toe aan de link. Zie
voor meer info
https://www.w3.org/TR/waiaria-1.1/#aria-expanded

2

Er wordt niet aangegeven in de links in de accordion
met de provincies tal of het onderdeel is ingeklapt op
uitgeklapt.

Gebruikers van
hulpsoftware weten niet of
het is uitgeklapt.

Voeg het ‘aria-expanded’
attribuut toe aan de link.

4,5,8,9

De tabs hebben niet de juiste code-opmaak voor tabs,
het zijn nu enkel div en span elementen.

Deze tabs worden niet
uitgelezen door
hulpsoftware.

Zorg dat de code voor tabs is
opgemaakt volgens de
specificatie, zie ook
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Criterium

Pagina(‘s)

Beschrijving

Gevolg

Oplossingsrichting

https://www.w3.org/TR/waiaria-practices-1.1/#tabpanel.
5

4.1.3 Statusberichten

De buttons in de accordion zijn div elementen zonder
de rol van button.

Hulpsoftware kan deze
links niet uitlezen.

Maak hier button elementen
van en voeg een aria-expanded
attribuut toe om de status aan
te geven.

Wanneer je inzoomt wordt het hoofdmenu een
uitklapmenu. Er wordt in deze link niet aangegeven
wat de status is.

Gebruikers van
hulpsoftware weten niet of
het is uitgeklapt.

Voeg het ‘aria-expanded’
attribuut toe aan de link.

Niet van toepassing

25

Gebruikte systemen
Chrome 84 op Mac 10.15.5
Acrobat Pro DC 20.0 op Mac 10.15.5
Chrome 84 op Android 9
Edge 44 op Windows 10

Screenshots
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Figuur 1: cookiemelding in popup
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Figuur 2: link naar jaarverslag
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Figuur 3: agendablok
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Figuur 4: pagina gezien zonder de Stimulus CSS: de iconen zijn weg
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Figuur 5: koppen hiërarchie op de homepage via HeadingsMap
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Figuur 6: koppen bij een agendaitem
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Figuur 7: Op 100% en ingezoomd op 300% en aangepaste tekstafstand: de lees meer link valt onder het blok (Gezien met toetsenbordfocus. De rode focus
outline heb ik zelf toegevoegd om te kunnen zien waar ik ben.)
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Figuur 8: het submenu van de webportals gezien op 200% ingezoomd
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Figuur 9: Het zoekveld (en de tekst erin) verdwijnt snel bij slechter zicht (simulatie). Alleen het microfoontje is nog zichtbaar.
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