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Onderdeel

Status Opmerkingen

Afbeeldingen
Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstueel alternatief
Combineer afbeeldingen en teksten die naar dezelfde pagina linken
Geef afbeeldingen die als link worden gebruikt een alt‐tekst die het doel van de link beschrijft
Zorg dat decoratieve afbeeldingen door hulptechnologieën genegeerd kunnen worden
Geef een langere beschrijving als de alt‐tekst niet voldoende ruimte biedt
Gebruik geen afbeeldingen van tekst maar echte tekst

V
V
V
V
V
V

Alle afbeeldingen hebben een "ALT‐tekst"

Animaties
Laat elementen niet zodanig flitsen dat bezoekers er een toeval door kunnen krijgen.
Zorg dat bezoekers automatische veranderingen aan een webpagina uit kunnen zetten.
Zorg dat bezoekers alles dat knippert, scrollt of beweegt kunnen uitzetten.

V
V
V

De slider heeft een transitie‐tijd van 4000 milliseconden
N.v.t.
De slider kan worden gepauzeerd door de muis erop te plaatsen

Audio en Video
Geef audio en video een kort tekstueel alternatief.
Voeg ondertiteling toe aan filmpjes.
Voeg een audiobeschrijving toe aan bewegend beeld en filmpjes.
Plaats een transcript voor bewegend beeld, geluid en filmpjes.
Maak CAPTCHA’s toegankelijk voor iedereen.
Audio of video als media‐alternatief voor tekst.
Zorg dat geluid dat automatisch begint te spelen uitgezet kan worden of automatisch stopt.

V
‐
‐
‐
V
‐
V

Zie ook: www.theinternetacademy.nl/artikelen/toegankelijke‐video‐op‐je‐site
Het iframe met de externe video heeft een ALT‐tekst en title
De (externe) video heeft geen ondertiteling
Er is geen audiodescription beschikbaar
Er is geen transcript beschikbaar voor de video
Er worden geen captcha's toegepast op de site
Er is geen alternatieve audio of video voor tekst
Het geluid bij de video kan worden uitgezet

Formulieren
Geef een alternatieve tekst aan afbeeldingen die als knop worden gebruikt.
Geef duidelijke instructies bij invoervelden.

V
V

Er worden geen formulieren gebruikt op de website
N.v.t.

N.v.t.

Zorg dat bezoekers geen last hebben van een tijdslimiet.
Gebruik niet alleen visuele aanwijzingen in formulieren.
Laat een formulierveld dat focus krijgt geen grote gebeurtenis in gang zetten.
Toon waar de fout zit en geef suggesties ter verbetering.
Zorg dat de bezoeker fouten kan voorkomen bij belangrijke formulieren.
Zorg dat formulieren met het toetsenbord te bedienen zijn.

V
V
V
V
V
V

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Navigatie
Zorg dat onderdelen die vaak herhaald worden overgeslagen kunnen worden.
Schrijf een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk af te leiden is.
Laat de items van navigatie‐blokken telkens in dezelfde volgorde terugkomen.
Combineer afbeeldingen en teksten die naar dezelfde pagina linken.
Geef afbeeldingen die als link worden gebruikt een alt‐tekst die het doel van de link beschrijft.
Zorg dat elke pagina van een website op meerdere manieren te vinden is.
Open links niet in een nieuw venster, behalve in specifieke gevallen.

V
V
V
V
V
V
V

Er worden geen onderdelen herhaald
Alle links hebben een logische benaming
Navigatie is overal gelijk
N.v.t.
Alle afbeeldingen en buttons hebben een ALT‐tekst
Alle pagina's zijn via het menu en via de sitemap bereikbaar
Alleen externe links en links naar bestanden openen in een nieuw tabblad

PDF documenten
Geef informatieve afbeeldingen in pdf een tekstueel alternatief.
Zorg dat decoratieve onderdelen van een pdf document genegeerd kunnen worden.
Maak bladwijzers in pdf documenten.
Zorg voor een correcte tab‐ en leesvolgorde in pdf documenten.
Markeer koppen op de juiste wijze in pdf documenten.
Geef in het pdf bestand aan wat de taal van de tekst is.
Geef de titel aan van een pdf document.
Markeer lijsten op de juiste wijze in pdf bestanden.
Geef duidelijke instructies en foutmeldingen bij invoervelden in een pdf formulier
Markeer in een pdf document woorden en zinnen die in een andere taal zijn geschreven.
Plaats links en linkteksten op de juiste wijze in pdf documenten.
Leg de structuur van tabellen vast in pdf documenten.
Plaats formulier‐elementen op de juiste wijze in pdf documenten.

‐
V
V
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V
V

Er worden geen ALT‐teksten gebruikt in de PDF's
Er zijn in alle PDF's bladwijzers beschikbaar
Koppen hebben een afwijkende kleur
De taal wordt niet vermeld
De PDF's hebben een logische titel
N.v.t.
N.v.t.
Gebruikte links werken niet
N.v.t.
N.v.t.

Tabellen
Gebruik de juiste HTML‐code voor tabellen.
Plaats een bijschrift of een samenvatting voor een datatabel.
Associeer tabelkoppen met data bij complexe datatabellen.

V
V
V

Er worden geen tabellen gebruikt op de website

Techniek en code
Gebruik de juiste HTML‐elementen voor structuur en tekst.
Geef in de code aan wat de taal van de webpagina is .
Scheid inhoud en structuur van presentatie.
Zorg dat alle functionaliteiten via het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn, in logische volgord
Zorg dat onderdelen die vaak herhaald worden overgeslagen kunnen worden.
Zorg dat de inhoud op een logische volgorde gelezen kan worden door alle bezoekers.
Zorg dat tekst 200 procent groter kan worden gemaakt zonder verlies van inhoud of functionaliteit.
Pas de programmeertaal die u gebruikt volgens de regels van die taal toe.
Geef onderdelen met dezelfde functie telkens dezelfde beschrijving of vormgeving.

V
V
V
V
V
V
V
V
V

De website is opgemaakt volgens de HTML‐5 standaarden
Doctype HTML is gedeclareerd
Opmaak wordt verzorgd in een extern CSS‐document
De semantiek is logisch en consistent
Er worden geen onderdelen herhaald
Gecontroleerd met Google Read Aloud
Website is volledig responsive
Code goedgekeurd volgens de standaard van het W3C.
N.v.t.

Tekst
Gebruik de knoppen van de editor voor de structuur.
Draag informatie niet alleen over door vormgeving van tekst.
Gebruik de juiste code om een wisseling in tekstrichting / anderstalige woorden te markeren.
Geef webpagina's een titel die de inhoud van de pagina beschrijft.
Maak geen kolommen, tabellen of speciale teksteffecten met spaties of tabs.
Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende inhoud beschrijven.

V
V
V
V
V
V

N.v.t.
Alle pagina's hebben een unieke titel

Vormgeving
Gebruik niet alleen kleur, vorm of locatie om informatie over te dragen.
Gebruik niet alleen visuele aanwijzingen in formulieren.
Gebruik voldoende contrast.
Draag informatie niet alleen over door vormgeving van tekst.
Laat de items van navigatie‐blokken telkens in dezelfde volgorde terugkomen.
Plaats vaste pagina‐onderdelen telkens in dezelfde volgorde.

V
V
V
V
V
V

Headings consistent toegepast

Er worden geen formulieren gebruikt

