Aan de slag met
digitale
toegankelijkheid

een praktisch handboek

Werk je mee
aan digitale
toegankelijkheid?

Dit handboek is een initiatief van Stichting Accessibility.
Het kwam tot stand met steun van:

geefomtoegankelijkheid.nl

Voorwoord

Voor één op de acht Nederlanders is digitale
toegankelijkheid niet vanzelfsprekend. Zij hebben
iets extra’s nodig om mee te kunnen doen in onze
digitale samenleving. Samen met jou kunnen we

Onze wereld wordt steeds digitaler; winkelen
doen we online, afspraken met het ziekenhuis

daarvoor zorgen. In dit draaiboek leest je daar alles
over.

maken we online, gamen, video’s bekijken en veel
communicatie verloopt online. Daarnaast komen er
steeds meer apparaten in huis, zoals energiemeters,
lampen en wasmachines, met digitale interfaces.
Steeds vaker bevatten projecten, diensten en
producten ook een digitaal component, zoals een

Niet alle elementen van digitale toegankelijkheid
worden hier behandeld, enkel de meest
voorkomende en diegene met de meeste impact.
Dit praktische handboek is ook te downloaden op
www.geefomtoegankelijkheid.nl

website of app. Men moet zich bijvoorbeeld online
aanmelden voor een evenement of online een
kaartje bestellen om bij een voorstelling aanwezig te
kunnen zijn.
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Inhoud
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Introductie
Digitale toegankelijkheid; wat is het? Waarom is het
belangrijk? Wie heeft er baat bij?
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Digitale
Digitale
toegankelijkheid
Door
Door rekening
rekening te
te houden
houden met
met digitale
digitale
toegankelijkheid
toegankelijkheid zijn
zijn veel
veel mensen
mensen geholpen.
geholpen. U
Jij
zorgt
zorgt ervoor
ervoor dat
dat meer
meer mensen
mensen gebruik
gebruik kunnen
kunnen
maken
maken van
van digitale
digitale ontwikkelingen
ontwikkelingen en
en daardoor
daardoor
deel
deel kunnen
kunnen uitmaken
uitmaken van
van een
een maatschappij
maatschappij waarin
waarin
digitalisering
digitalisering een
een steeds
steeds grotere
grotere rol
rol speelt.
speelt.

gebruiken in bepaalde situaties zoals het werken in
een trein.
We onderscheiden een viertal groepen
functiebeperkingen: zicht, gehoor, motorisch
en cognitief. Daarnaast hebben we ook met een
groep te maken die laaggeletterd is en daardoor

Niet
Niet alleen
alleen mensen
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met een
een permanente
permanente beperking
beperking
zijn
zijn geholpen,
geholpen, maar
maar ook
ook diegene
diegene die
die tijdelijk
tijdelijk beperkt
beperkt

ook baat heeft bij toegankelijke websites en andere
projectresultaten.

zijn
zijn doordat
doordat ze
ze bijvoorbeeld
bijvoorbeeld hun
hun arm
arm hebben
hebben
gebroken.
gebroken. Daarnaast
Daarnaast zorgt
zorgt een
een toegankelijk
toegankelijk ontwerp
ontwerp

Alles samengenomen spreken we over een groep

er
er ook
ook voor
voor dat
dat het
het mogelijk
mogelijk is
is om
om de
de producten
producten te
te

van 4 miljoen Nederlanders waarvoor digitale
toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is.
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Aan de slag
Praktische aanwijzingen en tips om jouw website,
app, pdf of ander digitaal middel toegankelijk te
maken
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Drie Digitale
categorieën
toegankelijkheid
We hebben ook gekeken naar wat de meest

voorkomende fouten m.b.t. toegankelijkheid
op
websites
vantefondsen.
lichten we in dit
Door
rekening
houdenDeze
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hoofdstuk
toe aanzijn
de hand
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een drietal categorieën binnen

informatie
en dat
praktische
tips kunnen
ookkunnen
worden
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meer mensen
gebruik

digitale toegankelijk, namelijk: content, ontwerp en
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aanvragers
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We onderscheiden een viertal groepen
techniek.

die
website
of app maken.
veel gevallenwaarin
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deeleen
kunnen
uitmaken
van eenInmaatschappij
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beperking gebruik maakt van het internet. Wanneer
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app
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de
deze groep
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Nietdigitale
alleen toegankelijkheid
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Ontwerp:
gaat over
bij toegankelijke
het gebruik websites
van kleur en
en andere

orde
is geldt ditmaar
ook ook
voordiegene
80% vandie
detijdelijk
anderebeperkt
zijn geholpen,

projectresultaten.
vormgeving
van een website of app.

functiebeperkingen.
zijn doordat ze bijvoorbeeld hun arm hebben

Techniek: de code van de website en alles dat ervoor

gebroken. Daarnaast zorgt een toegankelijk ontwerp

Alles samengenomen
zorgt
dat een website spreken
of app bedienbaar
we over een
is. groep

er ook voor dat het mogelijk is om de producten te

van 4 miljoen Nederlanders waarvoor digitale
toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is.

14

15

Linkdoel
Een linkdoel is de locatie waar de gebruiker op terecht
komt na het klikken op een link in de tekst of een knop.
Knoppen en links moeten een duidelijke beschrijving
hebben, zodat gebruikers weten wat er gebeurt
wanneer zij hierop klikken en waar ze dan terecht
komen. Gebruikers van voorleessoftware vragen vaak
een lijst op van alle links en koppen op een website.
Zo hebben zij een snel het overzicht van wat er op een
pagina te vinden is. Een omschrijving als ‘lees meer’ of
‘klik hier’ zegt een gebruiker van voorleessoftware niets
en is dus niet helpend in het navigeren. Ook knoppen
dienen een duidelijke omschrijving te hebben, om
dezelfde reden.

Content
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Communicatiemedewerker, wist je dat…

Tekst alternatieven
Iemand die blind of zeer slechtziend is maakt vaak
gebruik van voorleessoftware. Deze software leest de
informatie op het scherm voor. Om herkend te worden

In de meeste content management systemen
(CMS) dit gemakkelijk is in te vullen. Vaak is
dit aangegeven als: ‘geef een omschrijving’ of
‘alternatieven tekst’.

door de voorleessoftware moet informatie wel op de
juiste manier in het systeem aanwezig zijn. Afbeeldingen

Dit is ook makkelijk te controleren. Klik op de

bijvoorbeeld, moeten omschreven worden. Deze

betreffende pagina op jouw rechtermuisknop.

omschrijving wordt een ‘tekst alternatief’ of afgekort

Kies voor de optie ‘element inspecteren’. Nu kun

‘alt-tekst’ genoemd en kan gemakkelijk worden

je klikken op de knop ‘een element van de pagina

meegegeven aan een afbeelding op websites en in
documenten.

kiezen’. Klik vervolgens op de afbeelding op
jouw pagina om te zien of deze een alternatieven

In veel gevallen gaat dit onder andere mis bij het logo.

tekst heeft. Dit zie je in de code aangegeven als

Hier mist de alt-tekst of is deze niet compleet. In het

alt=“ “. Tussen de aanhalingstekens dient dan de

geval van een logo moet er in de alt-tekst staan dat het

omschrijving te staan.

een logo betreft, gevolgd door alle tekst die ook in het
logo staat.
Een tekstueel alternatief is ook nodig bij iconen.
Bijvoorbeeld wanneer er een vergrootglas icoon is
gebruikt om aan te geven dat iets een zoekbalk is. Dit
geldt ook voor sociaal media knoppen.
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Communicatiemedewerker, wist je dat…

Informatie en relaties

In de meeste content managementsystemen kun

Voorleessoftware leest alles in een website of app

je een keuze maken voor bijvoorbeeld <H2>. Dit

voor. Zoals iemand die goed kan zien begrijpt dat een

betekent dat de tekst opgemaakt als <H2> wordt

invoerveld in een formulier hoort bij de vraag die ernaast
staat, zo moet dat ook direct duidelijk zijn voor de

weergeven als titel met niveau 2.
Van belang is dat er een logische hiërarchie zit in

gebruiker met een visuele beperking. De relatie tussen

het koppengebruik. Dus onder een H1 zit altijd

de verschillende stukken informatie moet beschreven

een H2 en niet direct een H3. Dit zie je ook terug

zijn. We zien dit bijvoorbeeld vaak niet goed gaan bij de

komen in Word.

labels van inlogschermen en bij de aanvraagformulieren.
Ook in opmaak van teksten zien we dat informatie en
relaties niet altijd duidelijk zijn. Bijvoorbeeld bij koppen
in de tekst. Iemand die voorleessoftware gebruikt
kan een overzicht opvragen van alle koppen op een
pagina om zo snel te navigeren en de structuur van een
document te begrijpen. Deze koppen moeten daarvoor
ook speciaal zijn opgemaakt als een kop. Het enkel
dikgedrukt maken van een stuk tekst maakt dat stuk tekst
dus niet automatisch een kop die herkend wordt door
de voorleessoftware.
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Communicatiemedewerker, wist je dat…

Paginatitel
Een goede paginatitel is belangrijk voor bezoekers met
verschillende beperkingen. Het biedt houvast bij het
navigeren door de website en de browser; de bezoeker

De paginatitel wordt weergegeven in de
tabbladen van jouw browser? Hier zie je ook
meteen of deze een goede beschrijving heeft en
uniek is ten opzichte van de andere pagina’s.

weet direct waar een pagina over gaat. Een paginatitel,
genaamd: ‘home’ is daarom niet voldoende, het geeft
namelijk geen informatie van welke website dit de
home pagina is. Iedere pagina binnen een website dient
een unieke paginatitel te hebben, die goed past bij de
inhoud van de pagina.
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Kleurgebruik
Gebruik kleur niet als enige manier om informatie over
te brengen. Niet iedereen kan kleuren waarnemen.
Gebruik daarom ook niet alleen kleuraanwijzingen in
de tekst, maar geef ook kleur-onafhankelijke informatie
zoals een onderstreepte opmaak bij een link.
Dit geldt ook voor formulieren. Geef niet alleen met
kleur aan dat een invoerveld verkeerd is ingevuld, maar
ook middels een icoontje of tekstueel.

Ontwerp
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Ontwerper, wist je dat…

Contrast
Met een goed kleurcontrast help je slechtziende en

Het kleurcontrast gemakkelijk te testen is met
een gratis tool? Deze heet de Colour Contrast

kleurenblinde gebruikers. Contrast is bij het bouwen van

Analyser en kun je downloaden op de website van

een digitaal product eenvoudig mee te nemen. Achteraf

de Paciello Group.

aanpassen van contrast in een bestaande applicatie is
lastiger omdat kleurgebruik dan vaak al vastligt in een
huisstijl. Toch is het de moeite waard om te kijken of de
huisstijl op een andere manier kan worden toegepast
zodat contrastproblemen worden opgelost. Tekst
over een afbeelding plaatsen resulteert bijna altijd in
een te laag contrast en daarmee slechte leesbaarheid
voor slechtziende en kleurenblinde gebruikers. Ook bij
knoppen en tekst in de footer is dit een issue.
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Toetsenbordgebruik
Voor een grote groep mensen is een muis onbruikbaar.
Bijvoorbeeld voor mensen die blind zijn of voor mensen
die een motorische beperking hebben die het gebruik
van een muis onmogelijk maakt. Zij werken alleen met
het toetsenbord.
Wanneer een bezoeker een website met
schermresolutie 1024 bij 768 sterk ingezoomd bekijkt,
op 200%, is in veel gevallen het ‘hamburgermenu’ niet
bereikbaar of het kan niet worden geopend met het
toetsenbord. Het hamburger menu is het menu dat
vaak wordt weergegeven als drie horizontale streepjes
wanneer de website in een in- of juist uitgezoomde
weergave wordt bekeken.

Techniek
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IT-er, wist je dat…

Focus zichtbaarheid
Een ander onderdeel dat te maken heeft met
toetsenbord-toegankelijkheid is focus zichtbaarheid.
Wanneer alleen het toetsenbord wordt gebruikt om te

Toetsenbordtoegankelijk gemakkelijk zelf te
controleren is, gebruik enkel jouw tab en pijltjestoetsen om door de website te navigeren. Start
hiervoor boven aan in uw adresbalk.

navigeren op een webpagina dient te allen tijde ook
visueel zichtbaar te zijn waar de focus zich bevindt.

Op Android en Apple apparaten standaard
voorleessoftware is geïnstalleerd? Op Android

Deze focus moet ook volgens een juiste en logische

heet dit ‘TalkBack’ en op Apple producten

volgorde worden weergegeven. Wanneer er een inlog

‘VoiceOver’. In plaats van een tab-toets swipt de

scherm wordt geopend dient de focus meteen te

gebruiker over het scherm om van link naar link

worden geplaatst in het venster. Bij formulieren dient na

te springen.

het geven van het antwoord de focus automatisch naar
de volgende vraag te gaan.
Tenslotte, het mag nooit zo zijn dat een bezoeker “vast”
komt te zitten, wanneer hij of zij met het toetsenbord
navigeert.
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IT-er, wist je dat…

Skiplink

Je kunt de aanwezigheid van een skiplink

Een skiplink is een link die alleen verschijnt wanneer

gemakkelijk zelf controleren, begin met de tab-

iemand met een toetsenbord door de website

toets boven aan de pagina, verschijnt er dan een

navigeert. Hiermee kan de gebruiker de menustructuur

‘direct naar content’-knop?

die meestal bovenaan een pagina staat overslaan
(‘skippen’) en direct naar de content navigeren.
Voorleessoftware begint altijd bovenaan de pagina met
voorlezen. Het kan voor een blinde gebruiker en/of
toetsenbordgebruiker als vervelend worden ervaren dat
hij steeds door het hele menu moet klikken voordat hij
bij de hoofdcontent is.
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Formulieren

Pauzeren, stoppen en
verbergen

In formulieren moet duidelijk zijn wat men moet

Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch

invullen in de invulvelden. Een placeholder tekst (dit

actualiserende content kan gebruikers afleiden bij

is tekst die in het invulveld staat en verduidelijkt wat

het gebruik van de rest van de pagina. Voorkom dit

gevraagd wordt) is in dit geval niet de oplossing,

type content of zorg dat deze kan worden gestopt of

aangezien deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met

gepauzeerd. Bewegende, knipperende, scrollende of

typen. Duidelijke instructies of labels die de gebruikers

automatisch actualiserende content kan gebruikers

ondersteunen met het invullen zijn wel een passende

afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina.

oplossingen.

Voorkom dit type content of zorg dat deze kan worden
gestopt of gepauzeerd.
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IT-er, wist je dat…

Parsen

Dit is gemakkelijk zelf te onderzoeken via deze

Webpagina’s moeten kunnen parsen. Dit betekent dat

online tool op de w3c pagina: https://validator.

een pagina geen grammaticale fouten mag bevatten

w3.org/.

binnen de code. Fouten in de code kunnen er toe
leiden dat de website niet volledig geschikt is voor
hulpapparatuur. Denk hierbij aan het missen van een
haakje.
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IT-er, wist je dat…

Herschalen
Slechtziende gebruikers zoomen vaak in op een
website, deze moet dan herschalen. Een groot deel van

Herschalen ook van belang is voor gebruikers die
jouw website of tool bekijken op hun telefoon of
tablet?

deze gebruikersgroep zijn ouderen. Inzoomen moet
mogelijk zijn op desktop, laptop, mobiel en tablet. Er
mag geen informatie verdwijnen wanneer de gebruiker
inzoomt.
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Naam, rol en waarde
Dit onderdeel heeft te maken met de manier hoe items
zijn aangegeven in de code. Het is daarom een wat
meer technisch onderwerp. Alles moet altijd een naam,
rol en waarde hebben. Vaak bij interactieve items is
alleen middels kleur aangegeven wat de status is van
het item. Bijvoorbeeld bij uitklapmenu’s, dan is het van
belang dat in de code wordt aangegeven wat de status
van dit menu is, dit kan zijn ingeklapt of uitgeklapt.
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Organisatie
Wat is de rol van de organisatie bij de uitvoering en
waarborging van digitale toegankelijkheid
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Toegankelijkheid
Digitale
in de organisatie
toegankelijkheid
De drie gebieden van toegankelijkheid, content,

ontwerp en techniek, blijken in de praktijk vaak
Door
rekening te houden
de verantwoordelijkheid
temet
zijn digitale
van verschillende
toegankelijkheid
zijn veel mensen geholpen. U
personen of afdelingen.
zorgt ervoor dat meer mensen gebruik kunnen
maken
digitale ontwikkelingen
en daardoor
Digitalevan
toegankelijkheid
is daarom nooit
de taak van
deel
kunnen
uitmaken
vanvan
eende
maatschappij
waarin
slechts
één afdeling,
maar
gehele organisatie.
digitalisering
steeds grotere
rolPR
speelt.
Iedereen, van een
management
tot HR,
tot webteam

Techniek

Organisatie

en communicatiemedewerker moet samenwerken
Niet
alleen
mensen met te
een
permanente
beperking
om de
toegankelijkheid
waarborgen.
Het
is
zijn
geholpen,
maarom
ookhiermee
diegenegezamenlijk
die tijdelijk beperkt
daarom
van belang
zijn
doordat
zeaan
bijvoorbeeld
arm
hebben
als fonds
mee
de slag te hun
gaan.
Zorg
dat een

Ontwerp

Content

gebroken.
Daarnaast
zorgt inziet.
een toegankelijk ontwerp
iedereen het
belang ervan
er ook voor dat het mogelijk is om de producten te
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Test zelf op
toegankelijkheid
Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld, maar veel
van de toegankelijkheidseisen kun je zelf testen. De
controlevragen hierna zijn hiervan een samenvatting.
Ze omvatten niet alle elementen van WCAG, maar
ze geven een basisindicatie van de toegankelijkheid.
Sommige vragen zijn specifiek voor het web, maar
andere kunnen generiek worden toegepast. Deze
kunnen voor jouw eigen website worden gebruikt,
maar ook om projectresultaten te controleren.

46

47

Video
□□Hebben video’s een goede ondertiteling en
audiodescriptie voor mensen met een auditieve of
visuele beperking?

□□Kan de videospeler met het toetsenbord worden

□□Kunt u met enkel de tab-toets op de website/app
navigeren?

□□Wanneer u alleen de tab-toets gebruikt om te
navigeren, kunt u dan altijd waarnemen waar de
focus is?

bedient?

□□Hebben alle pagina’s een unieke naam?
Kleur
□□Is het kleurcontrast op alle plekken voldoende?
□□Is alles duidelijk wanneer enkel grijswaarden
worden weergegeven?

Online formulier
□□Is het duidelijk wat waar moet worden ingevuld?
□□Zijn eventuele foutmeldingen duidelijk en
gekoppeld aan de vraag?

Website en app
□□Blijft alle content zichtbaar wanneer u inzoomt tot

□□Kan het formulier met enkel het toetsenbord
worden ingevuld?

200%?

□□Zijn alle knoppen groot genoeg, kan iemand
gemakkelijk hierop klikken?

□□Is alles zichtbaar in zowel liggend als in staande
modus bij telefoon en tablet?

□□Is het mogelijk om bewegend beeld te pauzeren?
□□Hebben alle knoppen en links een beschrijvende

Online documenten/teksten (PDF,
Word, PowerPoint en HTML)
□□Is er gebruik gemaakt van header-elementen,
zoals <H1>?

□□Hebben alle afbeeldingen een beschrijvende tekst
die wordt voorgelezen door voorleessoftware?

naam?
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Stichting
Accessibility
Stichting Accessibility (ANBI) is het
onafhankelijke Nederlandse expertise- en
onderzoeksinstituut voor ICT-toegankelijkheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen
op het gebied van internet, software en
elektronische toepassingen.

Digitale toegankelijkheid voor iedereen
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Met onze dienstverlening, expertise en ons netwerk
ondersteunen wij organisaties bij de ontwikkeling en het
beheer van toegankelijke websites en apps.
We helpen ook in het toegankelijk maken van
reeds bestaande toepassingen, doen onderzoek en
ontwikkelen proof of concepts op het gebied van
ICT-toepassingen. Dit doen we voor mensen met
een beperking maar ook voor andere groepen zoals
senioren.
Accessibility is een sociale onderneming, zonder
winstoogmerk. Onze inkomsten vloeien terug in
onderzoek en ontwikkeling die bijdragen aan onze
missie: een drempelloze digitale wereld voor iedereen.
Het team bestaat uit een vaste staf van specialisten
en projectmedewerkers, waaronder altijd een aantal
ervaringsdeskundigen. Naast de vaste staf biedt
Accessibility ruimte voor studenten om binnen de
organisatie te werken aan onderzoek en innovatie.
Dit pas helemaal binnen onze visie op kennisdelen

Stichting Accessibility heeft uiteraard een bestuur
maar daarnaast ook een Comité van Aanbevelingen;
een groep mensen die de stichting een warm hart
toedragen en met raad en daad ons onderzoeks- en
voorlichtingswerk ondersteunen.
Vanuit een gezamenlijke historie heeft Stichting
Accessibility een convenant gesloten met Stichting
Bartiméus en het Bartiméus Fonds. Binnen het
convenant wordt samengewerkt aan toegankelijke ICT
innovaties voor mensen met een visuele beperking.
Onze gedeelde ambitie is het bevorderen van een
inclusieve samenleving.
Stichting Accessibility
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
030 - 239 82 70
www.accessibility.nl

en vernieuwen.
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Digitale toegankelijkheid voor iedereen

Dit draaiboek is te downloaden op
www.geefomtoegankelijkheid.nl

