
WCAG: richtlijnen voor  
toegankelijke websites



Programma
• Even kennismaken 

• Digitale toegankelijkheid: voldoen aan WCAG 

• Principes van toegankelijke webcontent 

• Onderzoek naar kwaliteit websites 
patiëntenorganisaties 

• Groeien naar toegankelijkheid



Wie ben ik?
• Jaap van de Putte, The Internet Academy 

• Webcontent en webtoegankelijkheid 

• The Internet Academy: 

• 15 docenten 

• trainingen en opleidingen op het gebied van internet 

• Elk jaar een congres: het Nationaal Congres Digitale 
Toegankelijkheid



En wie zijn jullie?



En waar lopen jullie tegenaan 
bij het internetten?



Digitale toegankelijkheid:  
voldoen aan WCAG



Digitale toegankelijkheid
• Bruikbaarheid van digitale informatie voor 

mensen met een functiebeperking



Beperkingen
• Blind, slechtziend, doof, slechthorend, 

motorisch beperkt, aandachtsproblemen, 
laaggeletterdheid, enzovoort 

• Maar ook: 

• Tjjdelijke beperkingen 

• Instrumentele beperkingen



Digitale toegankelijkheid

• Bruikbaarheid van digitale informatie voor 
mensen met een functiebeperking 

• Richtlijnen: WCAG 2.1 level AA 

• WCAG: Web Content Accessibility Guidelines 

• 3 niveau’s: A, AA en AAA



4 principes WCAG
Principe 1: Waarneembaar 
Content is waarneembaar voor de zintuigen 
(zicht, gehoor en/of tast).

Principe 2: Bedienbaar 
Site is bedienbaar met bijvoorbeeld screenreader 
of alleen toetsenbord.

Principe 4: Robuust 
Site werkt goed in verschillende browsers

Principe 3: Begrijpelijk 
Informatie en de bediening van de 
gebruikersinterface zijn begrijpelijk.
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Opbouw WCAG
4 principes  

Waarneembaar | Bedienbaar 

Technieken 
Afdoende technieken 

Normatief 
(staat vast)

Informatief 
(verandert)

Hierop wordt  
getoetst

WCAG 2.0: 38 
WCAG 2.1: 17



NIET in WCAG 2.1 AA
• Laaggeletterdheid 

• Lage digitale vaardigheden 

• Lage cognitieve vaardigheden



Digitale toegankelijkheid
• Bruikbaarheid van digitale informatie voor 

mensen met een functiebeperking 

• Richtlijnen: WCAG 2.1 level AA 

• Wetgeving



Wetgeving 
 

• Overheden:  

• Wet Digitale Overheid 

• Gaat over eenzijdig overheidheidshandelen 

• Niet-overheden: 

• Wet Gelijke Behandeling Handicap of Chronisch Ziekte 

• Achtergrond: 

• VN Verdrag Handicap 

• Europese richtlijn



Digitale toegankelijkheid
• Bruikbaarheid van digitale informatie voor 

mensen met een functionele beperking 

• Richtlijnen: WCAG 2.1 level AA 

• Wetgeving 

• Ontoegankelijk mag, als je toegankelijk 
alternatief biedt



 Principes van toegankelijke 
webcontent  

Afgeleid van WebAIM: web accessibility in mind

https://webaim.org/


Principes van  
toegankelijke webcontent

1. Alternatieve tekst voor afbeeldingen

Bron: WebAIM



Niet-aanklikbare afbeeldingen

Brengt de afbeelding 
EXTRA betekenis over?

Informatief? Nee Geen alt-tekst
(Leeg alt-attribuut)

Afbeelding is decoratief

Informatie zit in omringende tekst



Afbeelding is niet informatief



Afbeelding is niet informatief



Afbeelding is niet informatief



Informatie staat in de tekst



Niet-aanklikbare afbeeldingen

Brengt de afbeelding 
EXTRA betekenis over?

Informatief?

Ja

Nee Geen alt-tekst
(Leeg alt-attribuut)

Alt-tekst is nodig

Maximaal 70 tekens

Alt-tekst, beschrijft  
betekenis afbeelding

alt=“connexxion”



Alt-tekst te lang: 103 tekens

alt="1 daagse Workshop 
“Feminine Presence” 
vrouwelijkheid voor 

jezelf, privé leven en in 
de zakelijke sfeer."



Alt-tekst nodig?



Infographics en 
stroomdiagramen

• Oplossing:  

• Uitleg in tekst 

• Geen alt-tekst bij afbeelding



Aanklikbare afbeeldingen
• Beschrijf bestemming



Aanklikbare afbeelding

"Twitter-icoon" of “Twitter"?



Fout: dubbele link

<h2><a title="Inwoner" href="/Inwoner">Inwoner</a></h2>
<a title="Inwoner" href="/Inwoner">
<img src=“/asdd.jpg” alt=“foto&nbsp;van Inwoner” />  
</a>



Extra richtlijnen WCAG 2.1
• Afbeeldingen van tekst 

mogen niet: 

• Beter in HTML/CSS



Banners: gebruik HTML/CSS



Extra richtlijnen WCAG 2.1
• Afbeeldingen van tekst 

• Bewegende afbeeldingen: 

• pauzeren of stoppen of verbergen 

• Maar eigenlijk liever niet



Extra richtlijnen WCAG 2.1

• Afbeeldingen van tekst 

• Bewegende afbeeldingen 

• Contrast van afbeeldingen: 

• Contrastratio minimaal 3.0



Principes van  
toegankelijke webcontent

2. Zorg voor juist gebruik van koppen en 
opsommingen

Bron: WebAIM



Betekenisvol opmaken
• Kopstijlen voor koppen 

• Elke kop heeft een kopstijl





Betekenisvol opmaken
• Kopstijlen voor koppen 

• Elke kop heeft een kopstijl 

• <h1> is voor titel pagina





Betekenisvol opmaken
• Kopstijlen voor koppen 

• Elke kop heeft een kopstijl 

• <h1> is voor titel pagina 

• Geen niveaus overslaan, dus niet van <h1> naar 
<h3>





Betekenisvol opmaken
• Kopstijlen voor koppen 

• Elke kop heeft een kopstijl 

• <h1> is voor titel pagina 

• Geen niveaus overslaan, dus niet van <h1> naar 
<h3> 

• Gebruik headings voor de structuur van de pagina 

• Geen heading als er geen content onder kop is



Principes van  
toegankelijke webcontent

3. Gebruik tabelkoppen voor datatabellen

Bron: WebAIM



Principes van  
toegankelijke webcontent

4. Maak formulieren toegankelijk

Bron: WebAIM



Maak formulieren toegankelijk
• Laat dit apart testen 

• Kijk ook goed naar de user journey



Principes van  
toegankelijke webcontent

5. Maak linkteksten betekenisvol



Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden



Linktekst niet relevant



Groeien naar toegankelijkheid  
niet-relevante links

1. Microcontent goed opgemaakt 

2. Met ARIA-label deel van de tekst weghalen 
voor screenreaders

Aria: Accessibility of Rich Internet Applications

<a href=“artikel/“>Lees artikel<span aria-hidden=“true”> 
FCIC zet aandoeningen IC-patiënt op de kaart</span></a>



Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden 

• Houd de linktekst kort: niet langer dan 60 tekens



Linktekst kort
• Liever geen volledige webadressen



Linktekst kort
• Meestal geen volledige webadressen 

• Titels in microcontent tot ongeveer max 70 
tekens

83 tekens



Linktekst te lang

Producten en diensten Het CIBG heeft een 
breed palet aan producten en diensten. Denk 
hierbij aan het BIG-register, Donorregister 
en lerarenregister.



Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden 

• Houd de linktekst kort 

• Link op de plek waar de lezer is





Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden 

• Houd de linktekst kort 

• Link op de plek waar de lezer is 

• Onderstreep geen tekst die geen link is 
(ook niet in pdf …)





Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden 

• Houd de linktekst kort 

• Link op de plek waar de lezer is 

• Onderstreep geen tekst die geen link is 

• Open liever geen nieuwe vensters of tabs



Nieuwe vensters/tabs
• Breaking the back button



Nieuwe vensters/tabs
• Breaking the back button 

• Het nieuwe web: de gebruiker bepaalt, niet jij 
als afzender



Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden 

• Houd de linktekst kort 

• Link op de plek waar de lezer is 

• Onderstreep geen tekst die geen link is 

• Open liever geen nieuwe vensters of tabs 

• Zorg dat hyperlinks duidelijk te herkennen zijn



Eisen vormgeving links
• Contrast met andere tekst: minimaal 3.0 

• Herkenbaar niet alleen met kleur,  

• Liefst ook zonder mouse-over …







Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden 

• Houd de linktekst kort 

• Link op de plek waar de lezer is 

• Onderstreep geen tekst die geen link is 

• Open liever geen nieuwe vensters of tabs 

• Zorg dat hyperlinks duidelijk te herkennen zijn 

• Maak duidelijk als het GEEN link naar een webpagina is



Geen webpagina
• Link naar e-mailadres 

• Link naar pdf



Hyperlinks
• Gebruik relevante inhoudswoorden 

• Houd de linktekst kort 

• Link op de plek waar de lezer is 

• Onderstreep geen tekst die geen link is 

• Geen dubbele links 

• Open liever geen nieuwe vensters of tabs 

• Zorg dat hyperlinks duidelijk te herkennen zijn 

• Title-attribuut: niet gebruiken



Title-attribuut bij links
• Bijna altijd dubbeling, dus overbodig en juist 

storend



Title-attribuut bij links
• Bijna altijd dubbeling, dus overbodig en juist 

storend 

• Title is niet bruikbaar op touchscreens



Title-attribuut bij links
• Bijna altijd dubbeling, dus overbodig en juist 

storend 

• Title is niet bruikbaar op touchscreens 

• Is title-tekst belangrijk, maak het zichtbaar 
voor iedereen, bijvoorbeeld in de linktekst



Title-attribuut bij links
• Bijna altijd dubbeling, dus overbodig en juist 

storend 

• Title is niet bruikbaar op touchscreens 

• Is title-tekst belangrijk, maak het zichtbaar voor 
iedereen, bijvoorbeeld in de linktekst 

• Title-attribuut als tooltip:  

• moeilijk voor mensen met minder goede digitale 
vaardigheden



Title-attribuut bij links
• Bijna altijd dubbeling, dus overbodig en juist 

storend 

• Title is niet bruikbaar op touchscreens 

• Is title-tekst belangrijk, maak het zichtbaar voor 
iedereen, bijvoorbeeld in de linktekst 

• Title-attribuut als tooltip 

• Conclusie: title-attribuut niet gebruiken



Principes van  
toegankelijke webcontent

6. Maak video en audio toegankelijk



Video en audio
• Begrijpelijk voor doven: ondertiteling



Ondertiteling
• Closed captions: 

• ondertiteling zit in los bestand 

• Open captions: 

• ondertiteling zit in de video (‘ingebakken’)



Nadelen open captions
• Wijzigen tekst is ingewikkeld 

• Tekst niet groter bij kleiner scherm 

• Ondertiteling kun je niet uitzetten 

• Geen mogelijkheid voor verschillende talen



Video en audio
• Begrijpelijk voor doven: ondertiteling 

• Begrijpelijk voor blinden: audiodescriptie



Audiodescriptie
• Extra spraak als tekst alleen te zien is (en niet 

te horen) 

• Is ingewikkeld: platforms bieden niet 
mogelijkheid voor extra audiospoor 

• Dus: probeer audiodescriptie te voorkomen



Video en audio
• Begrijpelijk voor doven: ondertiteling 

• Begrijpelijk voor blinden: audiodescriptie 

• Begrijpelijk voor doof/blinden: transcript



Video en audio
• Begrijpelijk voor doven: ondertiteling 

• Begrijpelijk voor blinden: audiodescriptie 

• Begrijpelijk voor doof/blinden: transcript 

• Toegankelijke player



Principes van  
toegankelijke webcontent

7. Maak niet-html-documenten toegankelijk



Downloads en WCAG
• Alles moet toegankelijk zijn, dus ook pdf … 

• … maar pdf mag ontoegankelijk, mits 
toegankelijk alternatief 

• Eis voor open format (PDF/A) vervalt, want is 
eis van de Webrichtlijnen



Pdf-toegankelijkheid:  
net als html

• Koppen met kopstijlen 

• Taal 

• Titel 

• Juiste volgorde 

• Betekenisvolle afbeeldingen alternatief



Aanpak pdf-probleem
• Kijk of pdf wel het beschikte formaat is. 

• Wees pragmatisch en realistisch 

• "Toptaakinformatie" moet toegankelijk 

• Moeilijke onderwerpen: 

• Ingekomen stukken bij de raad 

• Bestemmingsplannen



Pdf op de site
• Maak duidelijk dat het een pdf is 

• Meld formaat en grootte bestand in linktekst 

• Wel / niet openen in nieuw venster? 

• Wel nieuw venster? Meld dit in de titel.



Pdf op de site
Maak in de linktekst duidelijk dat het pdf is



 Goede pdf-link?



 Goede pdf-link?



Principes van  
toegankelijke webcontent

8. Bied de mogelijkheid om content over te slaan



Bied de mogelijkheid om 
content over te slaan

• Skip-link: niet verplicht, wel handig



Bied de mogelijkheid om 
content over te slaan

• Skip-link: niet verplicht, wel handig 

• Headings: maak tussenkoppen betekenisvol



Bied de mogelijkheid om 
content over te slaan

• Skip-link: niet verplicht, wel handig 

• Headings: maak tussenkoppen betekenisvol 

• HTML5 sectioning of ARIA landmarks



HTML sectioning
<header>

<nav>

<main>

<article> 

<h1>

<p>

<article>

<footer>



Principes van  
toegankelijke webcontent

9. Breng geen betekenis over met kleur alleen



Betekenis met kleur



Betekenis met kleur



Betekenis met kleur



Principes van  
toegankelijke webcontent

10. Maak content relevant, begrijpelijk en leesbaar



Maak content relevant, 
begrijpelijk en leesbaar

• Relevante content: help je bezoeker met het 
uitvoeren van zijn taak 

• Begrijpelijk: schrijf in verzorgde spreektaal 

• Leesbaar: 

• Leesbaar lettertype, regelafstand en lay-out 

• Goed contrast



Principes van  
toegankelijke webcontent

11. Zorg voor correcte html



Principes van  
toegankelijke webcontent

12. Maak de site toetsenbordtoegankelijk



Toetsenbordtoegankelijk

• RSI Vereniging 

• Tabben door de site 

• Dwarslaesievereniging

https://axesslab.com/hand-tremors/ 

https://rsi-vereniging.nl/
https://www.dwarslaesie.nl/
https://axesslab.com/hand-tremors/


Onderzoek naar kwaliteit  
websites patiëntenorganisaties



Onderzoek naar kwaliteit 
websites patiëntenorganisaties

• Voorjaar 2019 

• 10 sites onderzocht op kwaliteit



Conclusies onderzoek

• Zendergericht



Grote headerfoto,  
niet relevante content



Carrousel



Conclusies onderzoek

• Zendergericht 

• Slecht gebruik headings



Headings ontbreken



Headings ontbreken (2)



Lege headings



Geen h1



Conclusies onderzoek

• Zendergericht 

• Slecht gebruik headings 

• Slecht contrast



Slecht contrast



Vaak oranje op wit



Conclusies onderzoek

• Zendergericht 

• Slecht gebruik headings 

• Slecht contrast 

• Geen ondertiteling bij video



Geen ondertiteling



Conclusies onderzoek

• Zendergericht 

• Slecht gebruik headings 

• Slecht contrast 

• Geen ondertiteling bij video 

• Geen skip-link



Skiplink



Conclusies onderzoek

• Zendergericht 

• Slecht gebruik headings 

• Slecht contrast 

• Geen ondertiteling bij video 

• Geen skip-link 

• Veel technische fouten 



Veel technische fouten (1)



Veel technische fouten (2)



Groeien naar toegankelijkheid



Groeien naar toegankelijkheid

1. Behoefte klant centraal: 

• Vastleggen in visie 

• Site richten op toptaak bezoeker 

•  …  en dat is vooral niet meer zenden 

• maar gebruik maken van feiten



Carrousel: voor de klant?

http://shouldiuseacarousel.com/ 
www.ncfs.nl en www.scoliose.nl

http://shouldiuseacarousel.com/
https://www.ncfs.nl/
http://www.scoliose.nl


Headerfoto: voor de klant?



Groeien naar toegankelijkheid

1. Behoefte klant centraal 

2. Minder, minder, minder 



Hoeveel pagina’s 
heeft jullie site?

• Tool: ScreamingFrog 

• Zie e-book Webtechniek

https://books.theinternetacademy.nl/webtechniek/


Minder content en functionaliteit

• Minder functionaliteit 

• 75 % minder pagina’s 

• 75 % minder content per pagina



Minder functionaliteit



Groeien naar toegankelijkheid

1. Behoefte klant centraal 

2. Minder content, minder functionaliteit 

3. Maak de taak eenvoudig en snel uit te 
voeren



Kwaliteit website
• Usability of gebruiksvriendelijkheid 

• Toegankelijkheid 

• Vindbaarheid



Kwaliteit website



User journey
• Bedenk een taak die bezoekers uitvoeren op 

je site. 

• Doorloop zelf alle stappen. 

• Hoe ging het?



Groeien naar toegankelijkheid

1. Behoefte klant centraal 

2. Minder content, minder functionaliteit 

3. Maak de taak eenvoudig en snel uit te 
voeren 

4. Professionaliteit in het webbeheer



Webteam
• Centraal 

• Beslist over de website 

• Is professioneel



Groeien naar toegankelijkheid

1. Behoefte klant centraal 

2. Minder content, minder functionaliteit 

3. Maak de taak eenvoudig en snel uit te voeren 

4. Professionaliteit in het webbeheer 

5. Flexibele samenwerking met webbouwer 



Flexibele samenwerking  
met webbouwer

• Direct contact  

• Aanpassingen zijn snel mogelijk, tegen reële 
kosten 

• Open source?



Problemen met overtuigen? 
Noem het 'Google'



Nog vragen?



Dank voor jullie aandacht!


