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Scope  

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/ 

Binnen scope: inloggen voor ondernemers 

Buiten scope: inloggen voor particulieren 

 

Sample 

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

Nr Omschrijving URL 

1 Startpagina https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/ 

2 Inloggen of account 

aanmaken 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/Login.jsp 

3 Account aanmaken https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/Aanmelden.jsp 

4 Emailadres 

bevestigen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/EmailadresBevestigen.jsp?action=init&arg0=7da926a4-12d3-46f0-b542-34a8369481f7 

5 Wachtwoord wijzigen https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/WachtwoordWijzigen.jsp 

6 Welkom in 

dashboard 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/Dashboard.jsp 

7 Beschikbare 

regelingen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/RegelingOverview.jsp 

8 Mijn aanvragen https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/ZakelijkAanvraagOverview.jsp 

9 Toegang https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagtoegang/AanvraagToegang.jsp 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/Login.jsp
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/Aanmelden.jsp
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Nr Omschrijving URL 

10 Aanvraagwizard 

Quickscan 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapQuickscan.jsp?action=create&arg0=dntfbmpkffbpcfhhhhhrhrbshshfbhbj 

11 Aanvraagwizard 

Verdiepingsvragen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapQuickscan.jsp?action=verder 

 

12 Aanvraagwizard 

Projectinformatie 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapVerdiepingsvragen.jsp?action=verder 

 

13 Aanvraagwizard 

NAW gegevens 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapProjectinformatie.jsp?action=verder 

 

14 Aanvraagwizard 

Deskundigen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapNAW.jsp?action=verder 

 

15 Aanvraagwizard 

Indicatoren 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapDeskundigen.jsp?action=verder 

 

16 Aanvraagwizard 

Begroting 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapIndicatoren.jsp?action=verder 

 

17 Aanvraagwizard 

Bijlagen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapBegroting.jsp?action=verder 

 

18 Aanvraagwizard 

Controleren en 

bevestigen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapBijlagen.jsp?action=verder 

 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapQuickscan.jsp?action=create&arg0=dntfbmpkffbpcfhhhhhrhrbshshfbhbj
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapQuickscan.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapVerdiepingsvragen.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapProjectinformatie.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapNAW.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapDeskundigen.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapIndicatoren.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapBegroting.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapBijlagen.jsp?action=verder
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Nr Omschrijving URL 

19 Aanvraagwizard 

Aanvraag ingediend 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapBevestigen.jsp?action=verder 

 

20 Aanvraag detail (met 

tabs) (via Dashboard 

en Bekijken) 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/AanvraagZakelijkDetail.jsp?action=read&arg0=dtfphtbpdbhdbbcsgfcdbfhbffbsbnbpclhmhfhtbmhlhbhd 

 

21 PDF Brief:beschikking https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/AanvraagZakelijkBestandDownload.jsp?action=download&arg0=fpmbbpbgdtchhsgtgjhdblbfflhbhmhdbhbphqbnkcbpcpghcdbqhfhfhjhjhn 

23 Wijzigingsverzoek 

stap 1 Vragen en 

toelichting 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekVragen.jsp?action=initByAanvraag&arg0=jslpccbndmhbcrcgghblbsbjfgchhphqhlhnbfbthlbbbj

bk&arg1=AanvraagVerzoekType_WIJZIGING 

24 Wijzigingsverzoek 

stap 2 Bijlagen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekBestanden.jsp?action=initByAanvraagVerzoek&arg0=ctsdrgjkdhbfhtggghblbfhcfkhjcqcdhscjb

mbrhthj 

 

25 Wijzigingsverzoek 

stap 3 Bevestigen 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekBevestigen.jsp?action=initByAanvraagVerzoek&arg0=jfphlgdlkchlhnghcpbhbfhjjghdcpclhmb

ghlhghsbl 

 

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. 

https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraagwizard/AanvraagWizardStapBevestigen.jsp?action=verder
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/AanvraagZakelijkDetail.jsp?action=read&arg0=dtfphtbpdbhdbbcsgfcdbfhbffbsbnbpclhmhfhtbmhlhbhd
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekVragen.jsp?action=initByAanvraag&arg0=jslpccbndmhbcrcgghblbsbjfgchhphqhlhnbfbthlbbbjbk&arg1=AanvraagVerzoekType_WIJZIGING
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekVragen.jsp?action=initByAanvraag&arg0=jslpccbndmhbcrcgghblbsbjfgchhphqhlhnbfbthlbbbjbk&arg1=AanvraagVerzoekType_WIJZIGING
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekBestanden.jsp?action=initByAanvraagVerzoek&arg0=ctsdrgjkdhbfhtggghblbfhcfkhjcqcdhscjbmbrhthj
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekBestanden.jsp?action=initByAanvraagVerzoek&arg0=ctsdrgjkdhbfhtggghblbfhcfkhjcqcdhscjbmbrhthj
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekBevestigen.jsp?action=initByAanvraagVerzoek&arg0=jfphlgdlkchlhnghcpbhbfhjjghdcpclhmbghlhghsbl
https://acceptatie.eloket.snn.eu/eloket/zakelijk/aanvraag/aanvraagverzoek/AanvraagVerzoekBevestigen.jsp?action=initByAanvraagVerzoek&arg0=jfphlgdlkchlhnghcpbhbfhjjghdcpclhmbghlhghsbl
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Gebruikte systemen tijdens het onderzoek 

Chrome 83 op Mac 10.15.5 met VoiceOver (primair) 

Chrome 83 op Android 9 

Edge 44 op Windows 10 
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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. 

 

Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1.1.1 Niet-tekstuele 

content 

1,5 De alt-tekst van het logo is ‘SNN’. In de afbeelding staat echter 

ook nog ‘Samenwerkingsverband Noord-Nederland’. 

Screenreader gebruikers 

krijgen onvolledige 

informatie. 

Maak de alt tekst compleet. 

7 De logo’s bij de regelingen hebben geen alt tekst. Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeelding dit is.  

Voeg alt teksten toe. 

13 Bovenaan de pagina staat een logo met de tekst VIA Versneller 

Innovatieve Ambities. De alt tekst is echter leeg. 

Screenreader gebruikers 

weten niet wat voor 

afbeelding dit is. 

Voeg alt tekst toe. 

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   
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

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 7 Onder ‘VIA 2020 organisatie-innovatie’ staat een genummerde 

lijst die niet correct is opgemaakt. De lijst bevat namelijk ook 

paragrafen die niet onder een list item vallen. 

Bij onjuiste opmaak kan het 

lastig zijn voor hulpsoftware 

zoals screenreaders om de 

content juist voor te lezen. 

Zet de paragrafen binnen een li-

element of geheel buiten de lijst. 

11 Het label ‘Indien ja: vul dan hier project(en) met 

projectnummer(s) in:’ en het label ‘Indien u de vorige vraag met 

ja of N.v.t. heeft beantwoord, verzoeken wij u uw antwoord toe 

te lichten’ zijn niet geassocieerd met het invoerveld (een 

textarea).  

Gebruikers van hulpsoftware 

weten niet waar deze 

invoervelden voor zijn.  

Voor een id toe om label en 

invoerveld met elkaar te 

verbinden. 

12,16, 

23 

Meerdere labels zijn niet correct geassocieerd met de 
invoervelden. 

Gebruikers van hulpsoftware 

weten niet waar deze 

invoervelden voor zijn. 

Corrigeer de gebruikte id’s in de 

labels. 

14,15,17

, 24 

De invoervelden hebben geen labels. Gebruikers van hulpsoftware 

weten niet waar deze 

invoervelden voor zijn. 

Voeg labels toe. 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

20 Opmerking: De tabellen bevatten labels, maar geen 
invoervelden. 

Dit kan verwarrend zijn voor 

gebruikers van 

hulpsoftware. 

Haal de labels weg uit de header 

cellen. 

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

hulpsoftware zoals screenreaders 

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. Wanneer de codelaag 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. 

 

Gebruikers van hulpsoftware 

kunnen deze PDF lastig 

lezen. 

Pas het bronbestand aan en 

exporteer als gecodeerde PDF. 

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 

13 De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en 

adres 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 

Voeg ‘autocomplete’ attributen 

toe bij de invoervelden. Zie voor 

meer 

informatie https://www.w3.org/

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

tijd kost omdat dit via 

speciale hulpmiddelen gaat 

zoals bijvoorbeeld het 

aanwijzen van letters. 

WAI/WCAG21/Techniques/html/

H98 

 

1.4.1 Gebruik van 

kleur 

19 De link ‘het persoonlijke eLoket’ wordt alleen onderscheiden van 

de omliggende tekst via kleur. 

Bezoekers die deze kleur 

niet kunnen onderscheiden 

weten niet dat dit een link 

is. 

Voeg een andere indicatie toe dan 

kleur, zoals onderstreping of vette 

tekst. 

20, 6 De focus op de buttons ‘Aanvullen’ en ‘Intrekken’ wordt alleen 

aangegeven met kleur. 

Voor kleurenblinden of 

slechtzienden kan het 

onduidelijk zijn of de button 

in focus is. 

Voeg een andere indicatie toe dan 

kleur, zoals een border. 

1.4.2 

Geluidsbediening 

 Niet van toepassing   

1.4.3 Contrast 1 De titel ‘Welkom op mijn SNN’ heeft te weinig contrast met (de 

meeste delen van) de achtergrondfoto. 

Gebruikers die slechtziend 

of kleurenblind zijn kunnen 

de teksten moeilijker of niet 

lezen.  

Gebruik minimaal een contrast 

van 4.5:1. 

3 De foutmeldingen in rood hebben te weinig contrast (3.99:1). 

Dit geldt voor alle rode teksten en links. 

3 De aanmeldknop (wit op oranje) heeft te weinig contrast 

(2.35:1). 

Dit geldt voor alle oranje-wit knoppen. 

3 De tekst in de footer met ‘een product van SNN’ heeft te weinig 

contrast (2.43:1). 

4 De tekst loopt door de foto heen, waardoor het contrast laag is 

en het erg moeilijk is te lezen. Zie screenshot ‘email bevestigen’. 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

De knoppen met witte tekst op blauw zoals ‘bevestig emailadres’ 

hebben te weinig contrast (3.63:1). 

2 De link ‘wachtwoord vergeten?’ in rood heeft te weinig contrast 

(4.1:1). 

De witte tekst op het blauwe vlak heeft te weinig contrast (4.1:1). 

5 De blauwe links in de header (de naam en uitloggen) hebben te 

weinig contrast (4.25:1), net als de witte menu-items op de 

blauwe achtergrond links op de pagina. 

6 De teksten in het blauwe contactblokje hebben te weinig 

contrast (3.04:1). 

7 De blauwe titels van de regelingen hebben te weinig contrast 

(4.35:1). 

8 De rode teksten (tabs) hebben te weinig contrast (4.31). 

20 De grijze teksten in het kader ‘Processtappen hebben te weinig 

contrast (2.7:1). 

 

1.4.4 Herschalen van 

tekst 

6 Opmerking: Op 150% inzoomen (en ik zie dit ook in de standaard 

weergave op mobiel) is er een groot leeg vlak in de layout, 

waardoor bezoekers kunnen missen dat er nog content onder 

staat. Zie screenshot ‘150%’. 

  

1.4.5 Afbeeldingen 

van tekst 

 Geen problemen gevonden   



 11 

Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

1.4.10 Reflow  6 Wanneer je inzoomt tot 200% en meer worden de teksten van de 

stappen deels onleesbaar. Zie screenshot ‘stappen afgebroken.’ 

Bij 400% vallen de opties in de header buiten beeld en moet er 

horizontaal gescrold worden om hier bij te komen. Zie screenshot 

‘400%’. Ook valt nu de ‘Geef uw mening’ knop over de knop van 

‘Volgende stap’ heen, waardoor deze onleesbaar is geworden. 

 

Slechtzienden die gebruik 

maken van zoom missen een 

deel van de content.  

 

Maak de layout zodanig 

responsive dat de teksten bij 

inzoomen goed leesbaar blijven 

en er niet horizontaal gescrold 

hoeft te worden. 

1.4.11 Non-Text 

Contrast  

20 De actieve en gefocuste tabs hebben enkel een lichte schaduw. Voor slechtzienden kan het 

lastig of onmogelijk zijn om 

te onderscheiden welke tabs 

actief of gefocust zijn. 

Geef de schaduw een hoger 

contrast (minimaal 3:1) of voeg 

een border toe. 

1.4.12 Text Spacing   Geen problemen gevonden   

1.4.13 Content on 

Hover or Focus  

 Geen problemen gevonden   

2.1.1 Toetsenbord 10 De informatie-icoontjes zijn niet te openen met het toetsenbord. Bezoekers die navigeren via 

het toetsenbord kunnen niet 

bij deze informatie. 

Maak de functionaliteit 

bereikbaar met het toetsenbord. 

Tip: links werken alleen met het 

toetsenbord als de ‘href’ 

aanwezig is. 
6 De knop en het formulier van ‘Geef uw mening’ kan niet worden 

gebruikt met het toetsenbord. 

Bezoekers die navigeren via 

het toetsenbord kunnen via 

deze optie hun mening niet 

geven. 

2.1.2 Geen 

toetsenbordval 

 Geen problemen gevonden   

2.1.4 Character Key 

Shortcuts  

 Geen problemen gevonden   
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

2.2.1 Timing 

aanpasbaar 

 Niet van toepassing   

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 

6 Er is geen mechanisme om de items in de navigatie 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 21 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. 

2.4.3 Focus volgorde 20 Na het activeren van een tab gaat de focus niet meteen in het 

tabpanel (de geopende content), maar eerst naar de andere tabs.  

 

Voor 

screenreadergebruikers kan 

deze volgorde verwarrend 

zijn. Tabs werken vaak met 

Maak het toetsenbordgedrag 

volgens de standaardmanier voor 

tabs. Zie ook 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

pijltjestoetsen, links en 

buttons in de content met 

tabs. 

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

practices-1.1/#tabpanel 

2.4.4 Linkdoel 6,17,20 De link om de actie weg te gooien (icoon met prullenbak) heeft 

geen tekst. 

Dit geldt ook voor het icoontje om de aanvraag te downloaden 

als pdf. Een title attribuut is niet voldoende omdat deze slecht 

wordt ondersteund door hulpsoftware. 

Het icoontje om de aanvraag te bekijken (een map icoon) heeft 

ook geen tekst. 

Voor bezoekers die het 

icoon niet kunnen zien, is 

het niet duidelijk waar deze 

link voor is. 

Daarnaast is het ook voor 

mensen die het icoon wel 

kunnen zien soms nog lastig 

om een functie als zodanig 

te herkennen, zoals bij het 

folder icoon op pagina 20. 

Voeg linkteksten toe. 

 7 Er staan veel links op de pagina met teksten die niet duidelijk 

maken waar de link precies heen gaat. Zo zijn er veel duplicate 

linkteksten met ‘Aanvragen’, ‘hier’, en ‘Klik hier voor meer 

informatie over de regeling.’, zonder dat wordt vermeld over 

welke specifieke regeling dit gaat. 

 

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.  

2.4.5 Meerdere 

manieren 

 Geen problemen gevonden   

2.4.6 Koppen en 

labels 

 Geen problemen gevonden   

2.4.7 Focus zichtbaar 6 De links in de navigatie, in de header en het menu in de linker 

zijbalk, hebben geen zichtbare focus. 

Ziende 

toetsenbordgebruikers 

Voeg een focusstijl toe, 

bijvoorbeeld een outline (met 

minimaal contrast van 3:1). 
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Criterium Pagina Beschrijving  Gevolg Oplossingsrichting 

De link in het Contactblokje heeft wel een zichtbare focusstijl, 

maar deze verbergt de linktekst, zie screenshot ‘focus wit’. 

komen langs links waarvan 

ze niet weten wat dit zijn.  

 

2.5.1 Pointer Gestures   Geen problemen gevonden   

2.5.2 Pointer 

Cancellation  

 Geen problemen gevonden   

2.5.3 Label in Name   Geen problemen gevonden   

2.5.4 Motion 

Actuation  

 Geen problemen gevonden   

3.1.1 Taal van de 

pagina 

1,3 De pagina heeft geen taal gespecificeerd. Screenreaders lezen de 

pagina mogelijk niet in de 

juiste taal voor.  

Stel de juiste taal in op het html 

element. 

 21 Het document heeft geen taal gespecificeerd. Screenreaders lezen het 

document mogelijk niet in 

de juiste taal voor. 

 

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   
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3.3.1 Fout 

Identificatie 

 Geen problemen gevonden   

3.3.2 Labels of 

instructies 

3 Er wordt niet aangegeven welke velden verplicht zijn (voor het 

invullen van het formulier). 

Dit geldt voor alle formulieren. 

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 altijd van tevoren aan welke 

velden verplicht zijn. 

3.3.3 Foutsuggesties  Geen problemen gevonden   

3.3.4 Foutpreventie 

(wettelijk, financieel, 

gegevens) 

 Geen problemen gevonden   

4.1.1 Parsen 9 Het id “menu” komt 2 keer voor op de pagina. Hierdoor kan software de 

pagina mogelijk lastiger 

interpreteren. 

 

Maak id’s uniek. 

10 Binnen de modal (popup window) komt het id ‘activateModal’ 

meerdere keren voor. 

4.1.2 Naam, rol, 

waarde 

3 In de feedback tekst na het aanmelden staat een kruisje, dit is 

een button die alleen met de muis kan worden bediend. Het 

icoon wordt door middel van het pseudo-element :after en de 

content property in de CSS op de pagina gezet. De content 

property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur 

decoratieve content.  

Het kan zijn dat het icoon 

wegvalt, bijvoorbeeld voor 

mensen die een eigen CSS 

gebruiken, of wanneer de 

CSS niet geladen wordt. Ook 

kunnen mensen die met het 

toetsenbord navigeren tekst 

niet sluiten. 

Plaats het icoon in de html, 

bijvoorbeeld als img-element met 

een alternatieve tekst of een svg 

met een title-attribuut die 

duidelijk maakt dat dit een 

sluiten/weghalen knop is. (Nu 

staat er alleen ‘X’.) 
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10 De button met het kruisje in de modal is verborgen voor 

hulpsoftware, maar kan wel toetsenbordfocus krijgen.  

Het kan verwarrend zijn 

voor gebruikers waar deze 

button voor is.  

Maak verborgen elementen niet 

focusable of geef de button een 

zichtbare, goede naam. 

20 Er wordt gebruik gemaakt van tabs. In de code is deze rol echter 

niet duidelijk, waardoor het ook niet duidelijk is welke informatie 

geopend is (de status).  

 

Voor 

screenreadergebruikers is 

het niet duidelijk welke tab 

open staat (en dat er tabs 

zijn). 

Maak in de code gebruik van tab 

en tabpanel. Zie ook 

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

1.1/#tab 

10 De actieve stap (status) wordt alleen via stijl weergegeven, niet in 

tekst. 

Gebruikers van hulpsoftware 

krijgen deze informatie niet 

mee. 

Voeg een ‘aria-current’ attribuut 

toe aan de actieve stap. Zie ook 

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

1.1/#aria-current 

6 De status van de dropdown onder de accountnaam wordt niet 

juist weergegeven. Het aria-expanded attribuut staat altijd op 

false, ook wanneer het menu geopend is. 

Voor gebruikers van 

hulpsoftware is het niet 

duidelijk wanneer de opties 

open of gesloten zijn. 

Pas het attribuut aan zodat de 

status klopt met de situatie. 

4.1.3 Status Messages 7 Opmerking: er zijn live-regions (via ‘role=alert’) op deze pagina 

met de tekst ‘Is gesloten per 01-05-2020 12:00, maar is toch 

aanvraagbaar omdat dit Acceptatie is.’. Deze staan by default op 

‘assertive’ terwijl dit geen berichten zijn die tijdsgevoelig zijn. Als 

zulke berichten op deze manier ook op de productie-omgeving 

voorkomen (dit heb ik nu niet kunnen testen), is dat wel een 

afkeuring onder dit criterium. 

Waar dit wel nuttig kan zijn, is bij formulieren waarin fouten zijn 

gevonden, als melding bovenaan de pagina dat het formulier niet 

verzonden kon worden/ de stap niet kon worden afgerond. Nu is 

dat mogelijk voor screenreadergebruikers niet duidelijk en 

Screenreadergebruikers 

krijgen boven aan de pagina 

meteen deze berichten te 

horen en het is niet duidelijk 

waar deze op slaan. 

Haal de role=alert hier weg, 

gebruik deze alleen bij berichten 

die tijdsgevoelig zijn en belangrijk 

voor het doorgaan op de site. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#status-messages
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moeten ze handmatig op zoek gaan naar een veld met een 

foutmelding.  

 

 

Screenshots 
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Screenshot: email bevestigen 
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Screenshot: focus wit 
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Screenshot:150% 
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Screenshot: stappen afgebroken 
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Screenshot: 400% 


