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Scope  

https://www.groningerarchieven.nl/ 

Evaluatiemethode 

Dit onderzoek is handmatig uitgevoerd volgens de WCAG-EM evaluatiemethode met ondersteuning van automatische test tools. 

De pagina’s uit de sample zijn onderzocht op alle 50 criteria onder WCAG 2.1 A en AA, vereist in de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. 

Sample 

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

 

Nr Omschrijving URL 

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

2 Nieuwsbericht https://www.groningerarchieven.nl/actueel/nieuws/480-plan-studiezaalbezoek-via-nieuw-reserveringssysteem 

3 Nieuwsoverzicht https://www.groningerarchieven.nl/actueel/nieuws 

4 Agenda https://www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda 

5 Agenda-item (wisselend met welke 

beschikbaar is die dag) 

https://www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda/131-reserveren-studiezaal-onderzoek-week25 

6 Contact (met formulier) https://www.groningerarchieven.nl/over-ons/contact 

7 Onderzoek middenstand https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/middenstand 

8 Onderzoek digitale bronnen https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/digitale-bronnen 

9 Publicaties https://www.groningerarchieven.nl/over-ons/publicaties 

https://www.groningerarchieven.nl/
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
https://www.groningerarchieven.nl/
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/nieuws/480-plan-studiezaalbezoek-via-nieuw-reserveringssysteem
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/nieuws
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda/131-reserveren-studiezaal-onderzoek-week25
https://www.groningerarchieven.nl/over-ons/contact
https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/middenstand
https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/digitale-bronnen
https://www.groningerarchieven.nl/over-ons/publicaties
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Nr Omschrijving URL 

10 Publicatie beleidsplan 2021-2024 https://www.groningerarchieven.nl/over-ons/publicaties/478-beleidsplan-2021-2024 

11 Zoeken (start) https://www.groningerarchieven.nl/zoeken 

12 Zoekresultaten fietsen + bibliotheek 

(tabel) 

https://www.groningerarchieven.nl/bibliotheek?mivast=5&miadt=5&mizig=278&miview=tbl&mizk_alle=fietsen 

13 Zoekresultaten fietsen + archieven https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&miadt=5&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=fietsen 

14 Zoekresultaten fietsen + archieven + 

films en filmfragmenten  

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=38&miadt=5&milang=nl&mizk_alle=fietsen&miv

iew=ldt 

15 Filmfragmenten Mussert bezoekt 

Stadskanaal (video zonder geluid) 

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=317&miadt=5&miaet=14&micode=2209&minr=

1374112... 

16 Open het stadsbestuur (met video) https://www.groningerarchieven.nl/publiek/maak-geschiedenis/354-open-het-stadsbestuur 

17 Blog artikel https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/466-grappige-fragmenten-open-het-stadsbestuur 

18 Rondleidingen en opdrachten op 

maat 

https://www.groningerarchieven.nl/publiek/educatie/primair-onderwijs/86-rondleidingen-en-opdrachten-op-

maat 

19 Random pagina https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/open-data 

20 Random pagina https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/188-henny-thijssing-boer 

21 Onderzoek in studiezaal (agenda) https://www.groningerarchieven.nl/actueel/reserveren/onderzoek-studiezaal 

22 Reserveren studiezaal (formulier) https://www.groningerarchieven.nl/actueel/reserveren/onderzoek-

studiezaal/booking?rid=1&tsid=3&date=2020-09-29... 

23 PDF vervolgonderzoek middenstand https://www.groningerarchieven.nl/images/onderzoeksgids/Vervolgonderzoek-middenstand.pdf 

24 PDF Beleidsplan 2021-2024 https://www.groningerarchieven.nl/images/over-ons/Beleidsplan-Gr-Archieven-2021-2024_web.pdf 

https://www.groningerarchieven.nl/over-ons/publicaties/478-beleidsplan-2021-2024
https://www.groningerarchieven.nl/zoeken
https://www.groningerarchieven.nl/bibliotheek?mivast=5&miadt=5&mizig=278&miview=tbl&mizk_alle=fietsen
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&miadt=5&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=fietsen
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=38&miadt=5&milang=nl&mizk_alle=fietsen&miview=ldt
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=38&miadt=5&milang=nl&mizk_alle=fietsen&miview=ldt
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=317&miadt=5&miaet=14&micode=2209&minr=1374112&milang=nl&misort=bst%7Cdesc&mizk_alle=fietsen&miview=ff
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=317&miadt=5&miaet=14&micode=2209&minr=1374112&milang=nl&misort=bst%7Cdesc&mizk_alle=fietsen&miview=ff
https://www.groningerarchieven.nl/publiek/maak-geschiedenis/354-open-het-stadsbestuur
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/466-grappige-fragmenten-open-het-stadsbestuur
https://www.groningerarchieven.nl/publiek/educatie/primair-onderwijs/86-rondleidingen-en-opdrachten-op-maat
https://www.groningerarchieven.nl/publiek/educatie/primair-onderwijs/86-rondleidingen-en-opdrachten-op-maat
https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/open-data
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/188-henny-thijssing-boer
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/reserveren/onderzoek-studiezaal
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/reserveren/onderzoek-studiezaal/booking?rid=1&tsid=3&date=2020-09-29&wd=2
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/reserveren/onderzoek-studiezaal/booking?rid=1&tsid=3&date=2020-09-29&wd=2
https://www.groningerarchieven.nl/images/onderzoeksgids/Vervolgonderzoek-middenstand.pdf
https://www.groningerarchieven.nl/images/over-ons/Beleidsplan-Gr-Archieven-2021-2024_web.pdf
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Nr Omschrijving URL 

25 Filmfragmenten Montageadvies voor 

Een trouwe vriend / Tiemen Pama, 

1977 (video met geluid) 

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=317&miadt=5&miaet=14&micode=2209... 

 

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 85 en Safari 13.1.2 met VoiceOver op Mac 10.15.6  

Adobe Acrobat Pro DC 2020.012.20043 op Mac 10.15.6 

Chrome 84 op Android 9 

Edge 44 op Windows 10 

Bevindingen 

NB: bevindingen die op meerdere pagina’s in vergelijkbare vorm voorkomen, worden niet op alle pagina’s benoemd. 

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=317&miadt=5&miaet=14&micode=2209&minr=13097473&milang=nl&misort=bst%7Cdesc&mizk_alle=fietsen&mif4=Ja&miview=ff
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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 iframe met de kaart bevat afbeeldingen zonder alt 

attribuut. 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeelding dit is.  

Zorg bij het embedden van een 

kaart dat deze voldoet aan 

toegankelijkheidseisen zoals alt 

teksten. 

6 De alt tekst voor de afbeelding met de captcha code is 

‘ik ben geen robot’. Dit klopt niet. Ook is er geen 

alternatieve methode voor bezoekers die geen 

afbeeldingen kunnen zien.  

Bezoekers die de code in 

de afbeelding niet kunnen 

zien, zoals screenreader 

gebruikers, kunnen het 

formulier niet verzenden.  

Gebruik een 

validatiemechanisme die ook 

blinden en slechtzienden 

kunnen gebruiken, zoals een 

vraag of een checkbox (of 

validatie ‘achter de schermen’ 

waar de bezoeker niks voor 

hoeft te doen.) 

12 Er staat een (visueel verborgen) afbeelding op de 

pagina die wel zichtbaar is voor hulpsoftware. Het id is 

‘mipreserveurl’. 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeelding dit is. 

Verberg deze afbeelding ook in 

de toegankelijkheidslaag via 

display:none of aria-hidden. 

13 Er is een creative commons afbeelding zonder alt 

tekst. 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeelding dit is. 

Voeg als alt tekst ‘CC Zero’ toe. 

15 De afbeeldingen van de fragmenten hebben geen alt 

attribuut. 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeelding dit is. 

Maak de alt teksten hier leeg, 

zodat screenreaders de plaatjes 

negeren en alleen de (al 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

bestaand) beschrijvingen 

oplezen. 

1 Bij het nieuwsartikel over Groningens Ontzet staat een 

foto van mannen op paarden met als alt tekst “new-

block”. Dit komt bij meerdere nieuwsitems voor. 

Dit geeft verkeerde 

informatie aan 

screenreader gebruikers. 

Corrigeer de tekst of laat de alt 

tekst leeg als het als decoratief 

kan worden beschouwd. 

1,8,13 De alt teksten bij de afbeeldingen van de agenda-

items zijn een herhaling van de linktekst. 

Dit zorgt voor ruis omdat 

alle teksten dubbel worden 

opgelezen. Bijvoorbeeld 

een linktekst luidt nu ’27 

AUGStudiezaalreservering: 

10:45 Reserveer nu: 

Bouwdossiers 10.45 

Reserveer nu : 

Bouwdossiers’. 

Maak de alt teksten van deze 

afbeeldingen leeg, dus alt=” “. 

2,6,7 In de alt tekst van de foto van de studiezaal staat 

dezelfde tekst als in de caption eronder (en in de title 

attribuut.) 

Ook hoort copyright informatie niet in een alt tekst te 

staan (dat is niet te zien op de foto). 

Dit zorgt voor ruis, dezelfde 

tekst wordt nu 2 of 3 keer 

opgelezen.  

Maak de alt tekst leeg en haal 

de title attribuut weg (dit heeft 

geen nut voor toegankelijkheid). 

Of voeg een nuttige alt tekst 

toe, zoals ‘mensen aan het 

studeren aan tafels’. 

12 De alt tekst bij de pdf icoontjes luidt ‘1906852264‘. Dit geeft verkeerde 

informatie aan 

screenreader gebruikers. 

Maak hier ‘pdf’ van of andere 

formaten die aangeboden 

worden. (Of laat het leeg als dit 

niet relevant is.) 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

12 Bij het uitklappen van een zoekresultaat staan er 

icoontjes met een kruis, een folder en 3 stippen. Er is 

hiervoor geen tekstueel alternatief. 

Zie screenshot 1. 

Screenreadergebruikers 

weten niet waar deze 

afbeeldingen voor zijn.  

Visueel is het mogelijk ook 

niet voor iedereen duidelijk 

wat deze icoontjes 

betekenen en dat dit 

buttons zijn. 

Maak hier button elementen 

van met een duidelijke tekst. 

12 In de popup voor het inloggen bij Mijn Studiezaal 

staan afbeeldingen met logo’s. De alt teksten zijn hier 

leeg, terwijl het wel informatie overbrengt. (Er staan 

title attributen bij met de namen, maar deze werken 

alleen met mousover. Voor toegankelijkheid voor 

hulpsoftware voegt dit niks toe.) 

Screenreadergebruikers 

weten niet waar deze 

afbeeldingen van zijn. 

Voeg alt teksten toe. 

14 De alt teksten bij alle afbeeldingen zijn ‘thumbnail’. Het is niet duidelijk voor 

screenreadergebruikers 

wat voor afbeeldingen dit 

zijn. Omdat er links 

omheen staan, zijn de links 

ook niet duidelijk. 

Voeg een linktekst toe en laat de 

alt tekst leeg (of maak een 

goede beschrijving van wat er 

getoond wordt). 

1.2.1 Louter-geluid en 

louter-videobeeld (vooraf 

opgenomen) 

15 Bij de filmfragmenten staan tekstuele beschrijvingen, 

maar deze zijn in de code niet gelinkt aan de video. 

 

Gebruikers van 

hulpsoftware zoals 

screenreaders worden nu 

niet gewezen op het 

tekstalternatief waardoor 

ze mogelijk niet weten dat 

deze teksten er zijn. 

Geef elk videofragment een 

aria-labelledby attribuut die 

verwijst naar de betreffende 

paragraaf met beschrijving. 

En/of bied het gehele transcript 

aan (als volledige tekst) via een 

link bij de video. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1.2.2 Ondertiteling voor 

doven en slechthorenden 

(vooraf opgenomen) 

25 Er is geen ondertiteling van de voiceover. Doven en slechthorenden 

missen deze informatie. 

Voeg ondertiteling toe van alle 

gesproken tekst. 

1.2.3 Audiodescriptie of 

media-alternatief (vooraf 

opgenomen) 

16 De video ‘Open het stadsbestuur’ laat teksten zien die 

niet worden uitgesproken. 

Mensen die deze teksten 

visueel niet kunnen 

waarnemen, missen deze 

informatie. Zij horen alleen 

muziek. 

 

Voeg een audiospoor toe of bied 

een transcript aan bij de video. 

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 1 Het invoerveld om te zoeken heeft geen label. 

Het invoerveld om in te schrijven voor de nieuwsbrief 

heeft geen label. 

Placeholder teksten zijn niet voldoende, want die 

kunnen niet door iedereen worden uitgelezen. 

Gebruikers van 

hulpsoftware weten niet 

waar dit invoerveld voor is. 

Bij de nieuwsbrief kan het 

ook voor ziende gebruikers 

nog onduidelijk zijn. 

Voeg een label element toe bij 

het zoeken invoerveld. 

Er staat al wel een label met ‘E-

mail *’ in de code, maar deze is 

verborgen. Maak deze zichtbaar 

voor zowel ziende gebruikers als 

hulpsoftware. 

6 Het invoerveld voor de captcha mist een label. 

 

Gebruikers van 

hulpsoftware weten niet 

waar dit invoerveld voor is. 

Voeg een label toe. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

6 In de labels wordt verwezen naar tooltip id’s (via 

ariadescribedby) die niet bestaan op deze pagina. 

Dit kan verwarrend zijn 

voor gebruikers van 

hulpsoftware. 

Voeg de tooltip informatie toe 

of haal deze attributen weg. 

7 Onder ‘Aan de slag’ staat visueel een genummerde 

lijst, maar dit is geen <ol> in de code. Het is nu 1 

paragraaf met nummers er in. 

Dit kan verwarrend zijn 

voor gebruikers van 

hulpsoftware. 

Maak hier een genummerde lijst 

van via de tools in het CMS. 

12,13,14,15 Er is een link met de tekst ‘Zoektips!’ welke een rol 

heeft van ‘tablist’, maar welke geen tabs bevat.  

Hetzelfde geldt voor de link meer/minder onder 

trefwoorden en uitklappijltjes op andere pagina’s. 

Dit kan verwarrend zijn 

voor gebruikers van 

hulpsoftware. 

Deze link bevat geen tabs, maar 

is in feite een button die extra 

content openklapt. Maak hier 

een button element van met 

een aria-expanded attribuut dat 

aangeeft wanneer de content 

open of dicht is. Haal de rol 

‘tablist’ weg’. Door er een 

button van te maken, werkt het 

ook met het toetsenbord. 

12 Er zijn invoervelden zonder label: 

Zoeken (label is verborgen voor hulpsoftware) 

Sorteren op jaar 

Oplopend/aflopend 

Paginanummer (onder en boven) 

Gebruikers van 

hulpsoftware weten niet 

waar dit invoerveld voor is. 

Zorg dat elk invoerveld een label 

heeft dat geassocieerd is met 

het invoerveld (via een id of 

genest). 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

17 Opmerking: delen van de citaten zijn gemarkeerd 

(<em></em>) als belangrijk. Dit zijn echter vaak delen 

van woorden, bijvoorbeeld: 

 ‘<br /> D' H. Heeren Borgem<em>este</em>ren ende 

Raadt<br />’. Voor screenreaders worden deze stukjes 

nu apart opgelezen. Ik weet niet of dit de bedoeling is. 

  

5 Visueel staat er een tabel (met categorie, datum etc), 

maar in de code is deze structuur niet aanwezig. 

Voor gebruikers van 

hulpsoftware is de 

structuur van deze 

informatie niet duidelijk, 

het lijkt losse tekst. 

Maak hier een datatabel van of 

definition list (<dl>), zodat de 

relatie tussen de 

informatiedeeltjes duidelijk is. 

1 De koppenstructuur klopt niet: ‘Bezoekadres’ en 

‘Postadres’ zijn h4 koppen en vallen daarmee qua 

hiërarchie onder de h2 kop ‘Onder de aandacht’. 

Voor screenreader 

gebruikers die navigeren 

via de koppenstructuur is 

het niet duidelijk welke 

content waaronder valt.  

Zet de koppen in de footer op 

het juiste niveau, eventueel 

onder een visueel verborgen 

kop, bijvoorbeeld een h2 met 

‘Contactinfromatie’. 

2 Er staat een h4 kop op de pagina dat geen kop is, maar 

een link: Nieuwsoverzicht. 

Screenreader gebruikers 

die navigeren via koppen 

kunnen hierdoor in 

verwarring raken omdat ze 

denken dat ze content 

missen (die na een kop 

hoort te komen). 

Haal de h4 om deze link weg. 

3 Opmerking: In de lijst met paginanummers is via de 

vormgeving (rode cirkel) te zien op welke pagina je je 

Screenreader gebruikers 

kunnen niet nagaan op 

Voeg aria-current=“page” toe 

aan de actieve list item. 
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

bevindt. Dit is echter voor hulpapparatuur niet af te 

leiden uit de code.  

welke pagina ze zich 

bevinden. 

11 De koppenstructuur op deze pagina is niet logisch: 

eerst volgen h2 koppen met alle categorieën en 

daarna de h1 kop met het aantal resultaten. De 

resultaten onder de h2 koppen vallen hier echter niet 

onder (dat zijn er dan te veel). 

Voor screenreader 

gebruikers die navigeren 

via de koppenstructuur is 

het niet duidelijk welke 

content waaronder valt. 

Voeg een h1 kop toe bovenaan 

de pagina met het totaal aantal 

resultaten in alle bronnen. Maak 

van de (nu alleen visuele) 

koppen onder de ‘Resultaten op 

deze website’ ook h2 koppen. 

Op deze manier is het 

consistent. 

16 De introductietekst is in het geheel in <strong> gezet. 

Dit element is hier niet voor bedoeld, maar om enkel 

een of een paar woorden uit te lichten. 

Dit kan als effect hebben 

dat screenreadergebruikers 

deze gehele paragraaf 

krijgen ‘toegeschreeuwd’. 

Maak introductieteksten vet via 

de CSS. 

17,20 De naam van de auteur staat in een h1 kop. Dit is niet 

logisch. 

Dit maakt het navigeren via 

koppen verwarrend. 

Haal de kop om deze tekst weg. 

18 Visueel staat bovenaan de pagina een opsomming, 

maar in de code is het een paragraaf (dus een lange 

tekst). 

Het kan lastig zijn voor 

screenreadergebruikers als 

ze dit als een paragraaf 

krijgen voorgelezen. 

Maak hier een datatabel van of 

een (definition) list.  

23 De kopjes in het document zijn niet als kop (h1,h2 etc) 

opgemaakt, maar als paragraaf. 

Voor hulpsoftware is het 

niet duidelijk welke teksten 

koppen zijn en hierdoor is 

er geen duidelijke 

documentstructuur. 

Maak koppen markup toe in het 

brondocument of in Acrobat.  
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Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

24 De PDF heeft geen tags (codelaag).  

Wanneer de codelaag wel aanwezig is en aan de 

richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist 

weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed 

opgebouwde HTML-pagina's het geval is. 

Voor hulpsoftware zoals 

screenreaders is er geen 

informatie beschikbaar om 

de PDF te interpreteren. 

Deze codelaag wordt 

aangemaakt in het bronbestand 

(bijvoorbeeld Word of Indesign) 

en moet van daaruit goed 

worden 

geëxporteerd. 

1.3.2 Betekenisvolle 

volgorde 

 Geen problemen gevonden   

1.3.3 Zintuiglijke 

eigenschappen 

 Geen problemen gevonden   

1.3.4 Weergavestand  Geen problemen gevonden   

1.3.5 Identificeer het doel 

van de input 

5,22 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 7 Opmerking: links worden binnen paragrafen alleen 

aangegeven met behulp van kleur. Omdat het verschil 

tussen de blauwe linkkleur en de zwarte body tekst 

net voldoende is, is dit geen afkeuring. Maar omdat er 

wel kans is dat slechtzienden of kleurenblinden lastig 

onderscheid kunnen maken tussen gewone tekst en 

  

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


 13 

Criterium Pagina(‘s) Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

links, wordt wel aangeraden hier een onderstreping 

toe te voegen. 

21 De beschikbaarheid van data wordt alleen aangegeven 

met behulp van kleur (en 1 icoontje). 

 

Zie screenshot 4 en 5. 

 

 

Blinden, slechtzienden en 

kleurenblinden krijgen 

deze informatie niet of 

heel slecht mee. 

Voeg bijvoorbeeld een letter toe 

voor de verschillende 

categorieën, zoals B = 

beschikbaar. Zet deze in de 

legenda en de datumblokjes. 

Randen en arceringen kunnen 

ook verduidelijken. Voor blinden 

moet er echter ook altijd een 

tekst (eventueel verborgen in de 

layout) beschikbaar zijn. (Nu 

staat er als tekst in de legenda 

‘hhh’ en alt=‘mehrfach buchbar‘. 

) 

1.4.2 Geluidsbediening 25 De audio (in de video) begint automatisch te spelen 

wanneer de pagina opent. Er is geen link bovenaan de 

pagina om dit te pauzeren. Ook lukt het niet de speler 

te stoppen in de pauzeknop van de video (Chrome). 

Bezoekers moeten zelf 

controle kunnen 

uitoefenen over geluid op 

een pagina omdat dit kan 

interfereren met andere 

toepassingen zoals een 

screenreader. 

Start de video/audio niet 

automatisch maar laat dit over 

aan de gebruiker. Bij wel 

automatisch starten: zet een 

pauzeknop bovenaan de pagina 

zodat een gebruiker daar niet 

eerst hoeft heen te navigeren. 

1.4.3 Contrast 1,4 De teksten van de maanden op de rode blokjes en de 

paginanummers (wit op rood) hebben te weinig 

contrast (4.23:1). 

Gebruikers die slechtziend 

of kleurenblind zijn kunnen 

Gebruik minimaal een contrast 

van 4.5:1. 
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1 De placeholder teksten ‘Zoeken door alle bronnen’ en 

‘Schrijf u in voor de nieuwsbrief’ hebben te weinig 

contrast (1.6:1). 

de teksten moeilijker of 

niet lezen. 

2 De ‘home’ link in het broodkruimelpad heeft te weinig 

contrast (3.59:1). 

7 De actieve, rode link ‘Middenstand’ in het menu heeft 

te weinig contrast (4.23:1). 

11 De webadressen in grijs onder de aantallen hebben te 

weinig contrast (3.6:1). 

De rode links (zoals /onderzoek/beginnen-met-

onderzoek) hebben te weinig contrast (3.61:1). 

13 De grijze teksten (laatste wijziging etc) op de grijze 

ondergrond onder de resultaten hebben te weinig 

contrast (3.54:1). 

1 Het openingstijdenblok heeft te weinig contrast in de 

de focus state (lichtblauw op blauw), zie screenshot 2. 

Hetzelfde probleem is bij de link naar het reserveren 

van een studiezaal (blauwe tekst op rood). Deze 

laatste heeft in de ‘normal’ state ook te weinig 

contrast (wit op rood). 

17 De tekstfragment in de blockquotes (zijn dit citaten?) 

hebben te weinig contrast (3.45:1). 

21 De data (dagen) in de kalender hebben te weinig 

contrast (zowel grijs, geel als groen). 
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6 Wanneer het formulier niet verzonden kan worden, 

worden er teksten in rood gezet. Dit heeft niet 

voldoende contrast (verschillende waardes voor rood 

voldoen niet). 

24 Op pagina 22 in de PDF staat er witte tekst op een 

rode foto-achtergrond. Het contrast is hier niet overal 

voldoende. 

1.4.4 Herschalen van 

tekst 

 Geen problemen gevonden   

1.4.5 Afbeeldingen van 

tekst 

 Geen problemen gevonden   

1.4.10 Reflow  1 Bij het inzoomen (vanaf 200%) en op mobiel valt de 

tekst ‘reserveren studiezaalbezoek’ over de titel heen. 

Zie screenshot 3. 

Voor bezoekers die 

inzoomen om de tekst 

beter te kunnen lezen, of 

de website op mobiel 

bezoeken, is de titel slecht 

leesbaar. 

Zorg via responsive bouwen dat 

bij inzoomen elementen goed 

zichtbaar en bruikbaar blijven. 

Zet hoogtes en breedtes van 

blokken niet vast in pixels maar 

laat deze meegroeien met de 

content. 
2 Op 400% ingezoomd (bij 1280px breed) vallen 

sommige teksten weg/buiten beeld, zoals de titel 

‘Plan uw studiezaalbezoek via nieuw 

reserveringssysteem 

‘ en de placeholder tekst ‘Schrijf u in voor de 

nieuwsbrief’. Zie screenshot 6. 

Voor bezoekers die 

slechtziend zijn en 

inzoomen is een deel van 

de tekst niet leesbaar. 

12 Bij het inzoomen valt de link voor het inloggen over 

die van de bibliotheek heen, waardoor deze laatste 
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niet meer geopend kan worden. Zie screenshot 8. 

Daarnaast moet er bij de zoekopties in 2 richtingen 

worden gescrold om alle teksten te kunnen lezen en 

invoeren/bedienen. 

In de tabel met resultaten verdwijnen kolommen 

wanneer je inzoomt. Alleen Nummer en Beschrijving 

blijven beschikbaar.  

In de inloggen in de Mijn Studiezaal popup valt een 

deel van het inlogformulier buiten beeld. Zie 

screenshot 10. 

22 Op 400% ingezoomd vallen label teksten (deels) weg 

onder de invoervelden. Zie screenshot 9. 

24 Het document is niet te lezen in eenkolomsweergave 

(Acrobat: Beeld > Zoomen > Opnieuw plaatsen). De 

teksten zijn dan verdwenen. 

Voor bezoekers die 

slechtziend zijn en 

inzoomen moet tekst in 

een verticale kolom 

gelezen kunnen worden 

(zonder in 2 richtingen te 

hoeven scrollen). Dat kan 

niet met deze PDF. 

Maak de PDF toegankelijk of 

zorg voor een toegankelijk 

alternatief, bijvoorbeeld in 

HTML of een simpele 

tekstversie. 

1.4.11 Contrast van niet-

tekstuele content 

 Geen problemen gevonden   

1.4.12 Tekstafstand  11 Bij het aanpassen van de regelafstand wanneer 

ingezoomd vallen delen ven de teksten en url’s soms 

weg. Zie screenshot 7. 
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1.4.13 Content bij hover 

or focus  

 Geen problemen gevonden   

2.1.1 Toetsenbord 12,13,14 Het uitklappen van content werkt op de meeste 

plekken niet met het toetsenbord: 

 Het pijltje om het venster met meer 

zoekopties te openen  

 De links met ‘Zoektips!’  

 Meer/minder links 

 Uitklappen van content onder zoekresultaten 

in tabellen (bijvoorbeeld ‘Mussert bezoekt 

Stadskanaal….’.) 

 Het uitklappen van uitleg bij een i icoontje (bij 

bibliotheek) 

 Het delen van informatie, verkrijgen van de 

duurzame url etc 

Toetsenbordgebruikers 

kunnen deze content niet 

bereiken. 

Maak hier een button van (zie 

ook 1.3.1.). 

12 De link om in te loggen bij Mijn Studiezaal werkt niet 

met het toetsenbord. 

Toetsenbordgebruikers 

kunnen deze content niet 

bereiken. 

Maak hier een button van. 

1 In het hoofdmenu kun je alleen bij de items onderzoek 

en zoeken komen met het toetsenbord. 

Op de ingezoomde/mobiele weergave kun je het 

menu ook niet zien, want deze kan niet geopend 

worden met het toetsenbord. 

Toetsenbordgebruikers 

kunnen het hoofdmenu 

niet gebruiken om te 

navigeren.  

Maak van de hoofditems ook 

een link (het is nu een span), of 

zorg dat het span element 

toegankelijk wordt. 
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Maak van de menuknop een 

button element (zie ook 4.1.2). 

15 De losse fragmenten zijn niet te starten met het 

toetsenbord, alleen met de muis. Het is ook niet 

mogelijk de pijltjes bovenaan te gebruiken om tussen 

de fragmenten te navigeren. 

Toetsenbordgebruikers 

kunnen geen gebruik 

maken van deze 

functionaliteit. 

Bezoekers die de 

filmfragmenten niet (goed) 

kunnen zien, kunnen wel 

de teksten met 

beschrijvingen van de 

fragmenten laten 

voorlezen. Hier kunnen ze 

nu echter niet bij komen. 

 

11 De paginatielinks werken niet met het toetsenbord. Toetsenbordgebruikers 

kunnen niet navigeren naar 

de volgende resultaten. 

Maak hier links van, nu zijn het 

enkel list items die geen focus 

kunnen ontvangen. 

12 De knop om de filters te openen/sluiten (wanneer 

ingezoomd) werkt niet met het toetsenbord. 

Toetsenbordgebruikers 

kunnen de filteropties niet 

gebruiken. 

Maak van de knop een button 

element (zie ook 4.1.2). 

2.1.2 Geen 

toetsenbordval 

 Geen problemen gevonden   

2.1.4 Enkel teken 

sneltoetsen  

 Geen problemen gevonden   

2.2.1 Timing aanpasbaar  Niet van toepassing   
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2.2.2 Pauzeren, stoppen, 

verbergen 

 Niet van toepassing   

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 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 items in 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. 

24 Het document heeft geen bladwijzers. Bij documenten met veel 

pagina’s geven bladwijzers 

de gebruiker de 

mogelijkheid om meteen 

naar bepaalde content te 

springen. Dat is hier niet 

mogelijk. 

Voeg bladwijzers toe aan de PDF 

via koppen. Dit kan automatisch 

of handmatig, afhankelijk van 

het gebruikte programma. 

Zie ook 1.3.1 i.v.m. de 

ontbrekende codelaag. 

2.4.2 Paginatitel 23,24 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 

Voeg een goed beschrijvende 

titel toe aan de pdf. Dit kan in 

het bronbestand of in Acrobat. 
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de bestandsnaam getoond, 

deze is niet altijd even 

duidelijk.  

 

2.4.3 Focus volgorde 15 Bij het laden van de pagina begint de video 

automatisch af te spelen. De focus gaat er echter niet 

naar toe. 

Gebruikers die niet kunnen 

zien weten niet dat er een 

video aan het spelen is. 

Voor ziende gebruikers die 

het willen pauzeren, 

moeten er eerst naartoe 

navigeren. 

Zet de focus als eerste op de 

pauzeknop, of zorg dat de video 

niet automatisch begint te 

spelen. 

6 De focus gaat als eerste naar de velden in het 

formulier. Dit komt niet overeen met de visuele 

volgorde, waarbij je eerst nog een introductietekst 

krijgt. 

Voor ziende 

toetsenbordgebruikers is 

dit verwarrend omdat je 

heen en weer springt op de 

pagina. Voor screenreader 

gebruikers kan dit 

verwarrend zijn omdat zij 

informatie missen. 

Houd de focusvolgorde gelijk 

aan de visuele volgorde. 

12 De extra opties om te zoeken krijgen ook focus 

wanneer deze zijn ingeklapt. 

Voor ziende 

toetsenbordgebruikers is 

dit verwarrend, omdat zij 

niet zien waar de focus op 

staat. Ook moeten 

toetsenbordgebruikers die 

lineair de pagina afgaan 

steeds weer langs al deze 

Zorg dat elementen die visueel 

verborgen/ingeklapt zijn, geen 

toetsenbordfocus kunnen 

krijgen. 
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opties, ook als ze er niks 

mee doen. 

2.4.4 Linkdoel 2 De links om te delen op facebook en twitter hebben 

geen tekst. 

Voor gebruikers van 

hulpsoftware is het niet 

duidelijk waar deze links 

voor zijn. 

Er staan span teksten binnen de 

links met ‘Twitter’ en 

‘Facebook’, maar deze zijn 

verborgen voor hulpsoftware via 

display:none. Maak deze 

beschikbaar in de 

toegankelijkheidslaag door de 

teksten niet te verbergen of 

alleen visueel te verbergen via 

een andere CSS techniek. 

12,13,14 De toggle button om meer zoekopties te openen heeft 

als tekst ‘>’. 

Het kruisje om de popup te sluiten heeft als tekst ‘x’. 

Deze tekst maakt niet 

duidelijk wat de link doet. 

Maak hier bijvoorbeeld van 

‘meer zoekopties’ en ‘sluiten’. 

21 De pijltjes in de agenda hebben geen tekst. Voor gebruikers van 

hulpsoftware is het niet 

duidelijk waar deze links 

voor zijn. 

Voeg linkteksten toe. 

2.4.5 Meerdere manieren 1 De zoekfunctie werkt niet voor alle pagina’s op de site. 

Als ik bijvoorbeeld op de homepage zoek op ‘educatie 

MBO’ krijg ik geen resultaten. Er is ook geen sitemap. 

Een pagina zoals 

https://www.groningerarchieven.nl/publiek/educatie/

mbo kan ik dus alleen vinden via het hoofdmenu.  

Dit kan een probleem 

vormen voor bezoekers die 

lastig of niet gebruik 

kunnen maken van het 

hoofdmenu, zoals 

toetsenbordgebruikers. 

Voeg een sitemap toe en/of 

maak de zoekfunctie bruikbaar 

voor alle pagina’s op de site. 

2.4.6 Koppen en labels  Geen problemen gevonden   

https://www.groningerarchieven.nl/publiek/educatie/mbo
https://www.groningerarchieven.nl/publiek/educatie/mbo
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2.4.7 Focus zichtbaar 1 De focus op de home knop (het logo) is niet zichtbaar. 

De focus op het zoeken invoerveld en het inschrijven 

invoerveld is niet zichtbaar. 

Het is voor ziende 

toetsenbordgebruikers niet 

duidelijk wanneer zij op 

deze links staan. 

Zorg dat de focusrand ook hier 

zichtbaar is. 

11 De focus op de zoekresultaten uit diverse bronnen is 

niet zichtbaar. 

12 De focus op de onderdelen in de tabellen is niet 

zichtbaar. 

Voor ziende 

toetsenbordgebruikers is 

het erg lastig/onmogelijk 

om naar resultaten te gaan 

en deze te bekijken omdat 

ze niet kunnen zien waar ze 

zijn. 

1,3 In Edge (op Windows) is de focus op de 

nieuwsblokken niet zichtbaar. 

Het is voor ziende 

toetsenbordgebruikers niet 

duidelijk wanneer zij op 

deze links staan. 
21 In Edge (op Windows) is de focus op de dagen niet 

zichtbaar. 

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   Niet van toepassing   
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3.1.1 Taal van de pagina 24 Het document heeft geen taal gespecificeerd. Screenreaders lezen de pdf 

mogelijk niet in de juiste 

taal voor. 

Stel de juiste taal in bij de 

documenteigenschappen in 

Acrobat. 

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   

3.3.1 Fout Identificatie 22 Wanneer het formulier niet verzonden kan worden, 

wordt er niet uitgelegd wat er fout is gegaan. Er 

worden alleen een paar velden rood gemaakt, maar 

dit kan niet iedereen zien. 

Screenreader gebruikers 

krijgen geen informatie 

wat er fout is gegaan en 

wat ze dus moeten 

corrigeren om verder te 

kunnen gaan. 

Geef bovenaan het formulier 

een melding dat het formulier 

niet verzonden kon worden en 

geef ook aan (bovenaan en/of 

bij de velden zelf) welke velden 

gecorrigeerd moeten worden en 

hoe. Bijvoorbeeld: ‘het gegeven 

emailadres voldoet niet aan het 

juiste formaat 

naam@domein.nl’. 

3.3.2 Labels of instructies  Geen problemen gevonden   

3.3.3 Foutsuggesties  Geen problemen gevonden   
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3.3.4 Foutpreventie 

(wettelijk, financieel, 

gegevens) 

 Niet van toepassing   

4.1.1 Parsen 5,11 Id’s komen meer dan 1 keer voor op de pagina. 

 

Wanneer id’s meerdere 

keren op een pagina 

voorkomen kan 

hulpsoftware de code niet 

goed interpreteren. 

Zorg dat id’s maar 1 keer per 

pagina voorkomen. 

4.1.2 Naam, rol, waarde 1,11 De button om te zoeken heeft geen tekst. Voor gebruikers van 

hulpsoftware is het niet 

duidelijk waar deze button 

voor is. 

Zet de tekst ‘zoeken’ in het 

button element (binnen het 

element verborgen met CSS of 

als aria-label attribuut). 

1 De iframe met de kaart 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. 

 16 De iframe met de video mist een title attribuut. 

21 De pijltjes in de agenda hebben geen tekst. Voor gebruikers van 

hulpsoftware is het niet 

duidelijk waar deze links 

voor zijn. 

Voeg linkteksten toe. 

1 De knop om het hoofdmenu (ingezoomd en op 

mobiel) te openen is een div element met een plaatje 

zonder alternatieve tekst. Hierdoor is de naam 

Gebruikers van 

hulpsoftware kunnen deze 

knop niet gebruiken. 

Maak hier een button element 

van met een duidelijke naam en 

waarde via het aria-expanded 

attribuut. 
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(menu), rol (button) en waarde (open of gesloten) niet 

aangegeven. 

12 De knop om de filters te openen en sluiten is een div 

element met een plaatje zonder alternatieve tekst. 

Hierdoor is de naam (menu), rol (button) en waarde 

(open of gesloten) niet aangegeven 

Gebruikers van 

hulpsoftware kunnen deze 

knop niet gebruiken. 

Maak hier een button element 

van met een duidelijke naam en 

waarde via het aria-expanded 

attribuut. 

12 De rol van de popup window bij het inloggen bij Mijn 

Studiezaal is niet aangegeven.  

De link om de popup te sluiten heeft geen tekst (het 

kruisje) en werkt niet met het toetsenbord. De escape 

toets werkt ook niet. 

Voor hulpsoftware is het 

niet duidelijk dat er een 

popup is geopend. Het 

sluiten is onduidelijk of 

onmogelijk. 

Voeg role=“dialog” aan de 

popup. Zie voor meer informatie 

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

ariapractices/#dialog_modal. 

Maak van het kruisje een button 

met ‘sluiten’ tekst en zorg dat 

de popup ook gesloten kan 

worden met de escape toets. 

4.1.3 Statusberichten  Niet van toepassing   
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Screenshots 

 

 
Screenshot 1: uitklap van resultaat 
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Screenshot 2: de link naar de openingstijden in focus 
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Screenshot 3: titel wordt deels bedekt door de link 
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Screenshot 4: reserveren zonder de layout 
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Screenshot 5: reserveren zonder kleuren te kunnen zien 
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Screenshot 6: ingezoomd op 400% 
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Screenshot 7: delen van de tekst vallen weg bij inzoomen en aanpassen van de tekstafstand 
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Screenshot 8: op 400% vallen links over elkaar heen 
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Screenshot 9: op 400% vallen label teksten deels weg 
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Screenshot 10: op  400% is een deel van het formulier onbereikbaar 

 


