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WCAG check voor ZLB - Maastricht Bereikbaar en alle 

onderliggende platformen 

 

In Nederland zijn er zo’n 4,5 miljoen mensen met een beperking en dit aantal blijft jaarlijks 

groeien. Denk hierbij aan mensen die moeite hebben met lezen door laaggeletterdheid, 

(kleuren)blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend zijn of een andere fysieke dan wel 

verstandelijke beperking hebben. Om ook voor deze bezoekers een website zo toegankelijk 

mogelijk aan te bieden, zijn er de zogeheten toegankelijkheidsrichtlijnen, ook wel de Web 

Content Accessibility Guide Lines genoemd (WCAG). Hierdoor kan erop toegezien worden dat 

er niemand buitengesloten kan én mag worden van (digitale) informatie.  

 

 

 

Een toegankelijke website betekent een betere ervaring voor iedereen. In dit rapport komen 

verbeterpunten naar voren die uiteindelijk zorgen voor een betere ervaring voor ál je website bezoekers.  

 

 

 In Nederland heeft naar schatting  

 25% van de bevolking een vorm van     

 functiebeperking.   

 

 

Websites die goed scoren op het gebied van digitale toegankelijkheid hebben een groter bereik. Met 

een goede score staan ze hoger in ranking bij Google of andere zoekmachines. 

De WCAG 2.1 kent drie niveaus, A, AA of AAA-status. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen dient 

er minimaal de dubbel A (AA) status behaald te worden. Dit is een optelsom van de richtlijnen die horen 

bij de A status en de aanvullende richtlijnen van de AA-status. In onze rapportage houden wij rekening 

met de A en AA-meldingen die uit de scan naar voren zijn gekomen.  
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De richtlijnen van de WCAG hebben over het algemeen betrekking op techniek, design én content. Wij 

hebben deze scan op jullie platformen doorgevoerd zodat we inzichtelijk krijgen óf en welke wijzigingen 

er aangebracht dienen te worden. Naast het toepassen van de toegankelijkheidseisen dient de website 

ook te beschikken over een toegankelijkheidsverklaring. In deze verklaring wordt opgenomen welke 

maatregelen genomen zijn om de toegankelijkheid te borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de genomen 

maatregelen op het gebied van content en hoe deze WCAG-compliant wordt gehouden.  

Er zijn 4 uitgangspunten waar we rekening mee dienen te houden als het gaat om de richtlijnen van de 

WCAG 2.1.  

1. Waarneembaar 

Zorg dat informatie waarneembaar is op verschillende manieren. Denk hierbij bijvoorbeeld  

aan: 

• Tekstalternatieven voor afbeeldingen 

• Ondertiteling of audiodescriptie bij video’s 

 
2. Bedienbaar 

 

• Zorg dat onderdelen en de navigatie van de website door iedereen te gebruiken is, 

bijvoorbeeld: 

• Zorg dat je door de website kan navigeren met een toetsenbord 

• Zorg dat het doel van een link uit de linktekst gehaald kan worden (dus niet ‘klik hier’) 

 
3. Begrijpelijk 

 

• Zorg dat de website begrijpelijk is; 

• Simpele, begrijpelijke taal 

• Een voorspelbare bediening van de pagina’s 

 
4. Robuust 

 
Zorg dat de website zó gebouwd is, dat hij door huidige browsers en hulptechnologieën  

(zoals screenreaders) geïnterpreteerd kan worden, maar ook door toekomstige browsers en 

hulptechnologieën. 
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Onderzoeksgegevens 
 

Opdrachtgever   : Gemeente Maastricht 

Onderzochte websites : MaastrichtBereikbaar.nl  

ZuidLimburgBereikbaar.nl 

Maakdebeweging.nl 

Logistiekbereikbaar.nl 

Energieakkoordmaastricht.nl      

Type onderzoek  : WCAG 2.1 inspectie Niveau A - AA 

Versie rapportage  : 1.0 

Datum rapportage  : 13 april 2021 

Uitvoerder   : Nexwork bv Maastricht 

 

Uitvoering van het onderzoek 

De scans hebben plaatsgevonden over alle pagina’s van de online platformen. Hieruit hebben wij 

steekproefsgewijs enkele templates/ pagina’s, op basis van URL’s, genomen en verder uitgelicht om 

aan te geven wat er aangepast dient te worden om te voldoen aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen. In de 

rapportage hebben wij screenshots bijgevoegd ter verduidelijking. 

 

Inspectiemethode 

Dit onderzoek maakt gebruik van onze eigen tool, de Nexwork WCAG-checker. Daarbovenop maken 

wij ook nog gebruik van tools en extensies van derde partijen zodat wij een extra controle over de 

afgegeven error- en foutmeldingen uitvoeren. (Siteimprove – Axe – Wave) 

 

Toegepaste norm 

WCAG 2.1 ( www.w3.org/Translations/WCAG21-nl ). 

 

Gebruikte technieken 

Tijdens het uitvoeren van de scans en de bijbehorende onderzoeken, hebben wij gebruik gemaakt van 

de ondersteunende richtlijnen zoals deze bekend zijn bij W3.org.  

Zie: www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS  en www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques  

 

Gebruikte Tools 

Basis    : Nexwork WCAG Checker 1.0 

Extra    : Siteimprove Web Extension  

Wave Versie 3.1.3 Web Extension 

Lighthouse 7.0.0 Rapportages voor Homepage websites (zie 

bijlage) 

http://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques
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Testresultaten Nexwork WCAG tool maastrichtbereikbaar.nl 

 

 

Testresultaten Nexwork WCAG tool zuidlimburgbereikbaar.nl 

 

Testresultaten Nexwork WCAG tool maakdebeweging.nl 
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Testresultaten Nexwork WCAG tool logistiekBereikbaar.nl 

 

 

Testresultaten Nexwork WCAG Tool: energieakkoordmaastricht.nl 
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Scan resultaat voor de homepage van 

maastrichtbereikbaar.nl 

  

 

 

 

 

 

Uit de scan van de homepage zijn onderstaande punten naar voren gekomen: 

 

Foutmeldingen   9   Contrast waarschuwingen 6 

Waarschuwingen  59   Features die al goed zijn 35 

Structuur van elementen 59   ARIA    107 
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Legenda 
 

• ARIA’s 

ARIA staat voor Accessible Rich Internet Applications en is een specificatie van de W3C (World 

Wide Web Consortium). ARIA is bedoeld om interface-elementen te kunnen voorzien van 

context en hun werking om de toegankelijkheid te verbeteren. Met nette HTML kom je al een 

heel eind zonder ARIA te hoeven toepassen. Veel elementen in HTML geven al semantische 

waarde af die door screenreaders gebruikt kunnen worden.  

• Contrastwaarschuwingen 

Zorg dat het contrast tussen voor- en achtergrondkleuren voldoet aan WCAG 2.1 AA contrast 

ratio drempels. Deze ratio is 4.5:1. Voor maastrichtbereikbaar.nl zijn er contrast problemen die 

verholpen moeten worden wil men voldoen aan de WCAG 2 AA status. (Dit zit alleen in kijk ook 

op gedeelte). Dit is een platform breed gedeelte en zal dus op iedere website gelden en dus 

ook opgelost worden.  

• Features die al correct zijn  

Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen zijn die ook al een alternatieve tekst hebben in de alt-

tag. Zo zullen er voor de diverse pagina’s binnen het platform bepaalde features zijn die al 

correct werken volgens de regels van de WCAG 2.1 AA status. 

• Foutmeldingen 

Deze dienen altijd 0 zijn. Willen we een website opleveren met een WCAG 2.1 AA status, dan 

zullen we deze fouten moeten oplossen. Dit kunnen technische fouten zijn, maar ook 

contentfouten die vanuit het CMS in de website worden geplaatst. Het gebruik van tools van 

derden kunnen wij niet aanpassen (Een specifiek voorbeeld hiervan is de map - kaart). Mochten 

er meldingen naar voren komen afkomstig uit de kaart, dan kunnen wij deze helaas niet 

oplossen. 

• Structuur van elementen 

Voor bepaalde elementen moet vanuit de techniek ook de juiste technische structuur worden 

bepaald. Zo heeft een header meestal een navigatie en bestaat deze uit een lijstje van links. 

Vanuit de front-end zal dit op een correcte wijzen moeten worden gecodeerd. Wanneer dit niet 

op de juiste manier wordt doorgevoerd, dan wordt dit bij de waarschuwingen meegenomen. 

Daarbij laat deze melding ook zien waar het gebruik van de koppen wordt toegepast en of de 

koppen op de juiste manier zijn doorgevoerd. Zie ook de H1 problemen. 

• Waarschuwingen 

Deze kunnen bijvoorbeeld zijn het gebruik van koppen (h1-h6). Als deze niet op een correcte 

manier geplaatst worden zal de WCAG check een waarschuwing geven. Maar denk 

bijvoorbeeld ook het gebruik van iframes. Hierin moet altijd een title worden meegegeven die 

aangeeft waar de iframe overgaat. Alle video’s die vanaf 23 september 2020 worden 

gepubliceerd, moeten volledig toegankelijk zijn. Voor video’s die tijdens dit onderzoek online 

staan, wordt ervan uitgegaan dat deze toegankelijk moeten zijn. En zo zullen er in dit onderzoek 

nog meer waarschuwingen worden uitgelegd. Daarnaast maakt Zuid Limburg Bereikbaar ook 

gebruik van Fontawesome, deze library zorgt voor de iconen set die gebruikt wordt. Deze omvat 

een i als html-tag, terwijl deze in de regel gebruikt wordt voor cursieve teksten. Dit mag dus niet 

meer en gebruik hier dan een <span> voor. Dit zullen we vanuit de Front-end moeten 

aanpassen. 

Bovenstaande regels gelden voor alle platformen van Zuid Limburg Bereikbaar die conform opdracht 

gescand en onderzocht worden en zullen in de rapportage niet opnieuw worden herhaald per platform. 

Bij de gevonden problematieken zullen deze elementen verder worden toegelicht.  
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Contrast kleuren | Huisstijl 
 

Een van de aandachtspunten waarnaar gekeken zal moet worden is het kleurgebruik van de website 

(uitgangspunt: waarneembaar). De resultaten op de pagina - 1.4.3 – contrast, geeft hier meer informatie 

over. Op de homepage van maastrichtbereikbaar.nl zijn een paar elementen met een kleurachtergrond. 

Het contrast is hier volgens de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA te min waardoor deze voor mensen met 

een visuele beperking niet goed waarneembaar zijn. Gelukkig zitten deze meldingen op een plek die 

voor alle platformen geldt en dit zouden we dan ook in één keer voor alle platformen kunnen aanpassen. 

(Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitklapbare gedeelte). We dienen ook nog twee slider-knoppen 

genoeg contrast mee te geven.  

 

1.1.1 – Non-tekst Content (WCAG) | A 

 

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, dient een tekstalternatief 

te hebben.  

 

Voorbeeld 

Website url:  https://www.maastrichtbereikbaar.nl/  

 

 

 

 

 

Oplossing: 

Voor alle afbeeldingen die gebruikt worden op de Zuid Limburg Bereikbaar-platformen zal gekeken 

moeten worden naar een juiste Alt-tag of eventuele Aria-labels, ook als hier een link aan gekoppeld is.  

Voor het logo zal er een betere omschrijving moeten komen van de alt-tag: logo Maastricht Bereikbaar 

zou het beste kunnen worden omschreven als: Logo Maastricht Bereikbaar, ga naar de homepage. 

Op deze manier beschrijf je zowel de afbeelding maar ook het doel van de link.  

  

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/
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1.3.1 – Info en relaties (WCAG) | Niveau A 

 

Een logische structuur zorgt ervoor dat de bezoekers op een juiste manier de webpagina 

raadplegen. Het lijkt logisch om koppen, opsommingstekens, lijsten of vetgedrukte woorden te 

gebruiken, maar voor mensen met een beperking kunnen deze elementen essentieel verschil 

maken tussen het begrijpen en het verlaten van een website.  

Bezoekers scannen in eerste instantie een website, voordat ze daadwerkelijk alles gaan lezen. De kop 

van een tekst is het meest belangrijke. Een bezoeker besluit hier meestal al of de content hem 

aanspreekt en of er verder gelezen zal worden.  

Bij het gebruik van input velden, dienen deze een WAI-ARIA te omvatten met een attribute aria-label. 

(Dit zal in de code worden opgenomen) 

 

Voorbeeld 

Website url:  https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/producten-en-diensten/ (overal) 

  

 

 

Oplossing: (html structuur aanpassen) 

• Verdeel inhoud altijd op een juiste manier. Koppen en subkoppen gebruiken. 

• Gebruik de juiste HTML voor alle structurele elementen.  

• Gebruik overal geldige HTML (zie ook input velden zoals hierboven) 

• Gebruik duidelijke labels op formulieren. 

• Er mag geen i-tag gebruikt worden dit is namelijk voor teksten (cursief) 

 

Het gebruik van Landmarks ontbreekt. Landmark roles zijn noodzakelijk voor screenreaders. Ze 

gebruiken dit om snel te kunnen springen naar verschillende delen van de pagina. We zullen pagina’s 

nader bekijken om deze landmarks toe te voegen. → Zie ook 1.3.1 – Info en Relaties blz. 12 

  

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/producten-en-diensten/
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1.3.1 – Info en Relaties (WCAG) - Niveau A 

 

Wanneer er HTML5- of WAI-ARIA-oriëntatiepunten worden gebruikt, is het een goede gewoonte 

om alle inhoud op de pagina in oriëntatiepunten op te nemen. Op deze manier kunnen gebruikers 

van ondersteunende technologieën de oriëntatiepunten gebruiken om door de pagina te 

navigeren zonder de inhoud uit het oog te verliezen. 

Voorbeeld 

Website url:  https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/reizigersinfo/auto/  

 

  

Oplossing:  

• WAI-ARIA-specificaties toevoegen op elementen 

o Dit geeft handvaten aan code om websites toegankelijk te maken 

• ARIA-rollen toevoegen 

o Abstracte rollen, zoals role=section 

o Widget rollen, zoals role=alert of role=button 

o Document structuur, zoals role=article, role=list, role=note 

o Landmarks gebruiken, zoals role=main (zie afbeelding), role=navigation, role=search. 

• ARIA-attributen toevoegen. Voorbeelden kunnen zijn: 

o Aria-hidden=true, om aan te geven dat content niet zichtbaar hoeft te zijn voor 

screenreaders, bijvoorbeeld bij iconen 

o Aria-label, extra beschrijving om dat de werkelijke content niet genoeg is. Let wel op 

dat je ook de title blijft gebruiken bij bijvoorbeeld links. 

o Aria-labelledby gebruiken om unieke namen mee te geven aan de landmark zodat 

duidelijk is waar het voor bedoeld is. 3x een role=nav mag niet als je een hoofdmenu 

en een submenu hebt. (Zie screenshot hierboven)  

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/reizigersinfo/auto/
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1.4.3 – Contrast (minimaal) (WCAG) | Niveau AA 

 

De contrastverhouding tussen tekst en achtergrond dient minimaal 4.5:1 te zijn. Een goed 

contrast is niet alleen van belang voor bezoekers met een visuele beperking. Iedereen heeft hier 

voordeel van. Omdat gebruikers met een visuele beperking vaak een sterker contrast nodig 

hebben, is het advies om sowieso de minimale vereisten door te voeren.  

Voorbeeld 

Website url:  https://www.maastrichtbereikbaar.nl 

 

We krijgen een melding over onderstaande screenshot. Er is hier spraken van een contrastprobleem 

vanuit de CSS. We zullen de kolom waarin de websites staan ook een achtergrond moeten meegeven. 

Mocht iemand de website bezoeken en de CSS uit hebben staan, dan zullen deze blokken in de huidige 

situatie op een witte achtergrond staan met witte link-teksten erop.  

 

 

In de documentatie die wij op 2 april jl.hebben verkregen van Zuid-Limburg Bereikbaar zien wij terug 

dat er ook een scan is gedaan voor een WCAG-AAA.. Tijdens de bouw van het platform is er vanuit de 

aanbesteding van WCAG-AA status uitgegaan. (double A in plaats van Tripple A). Mocht het wenselijk 

zijn dat wij dit aanpassen en ons conformeren aan de AAA status, dan zal de rode kleur aangepast 

moeten worden in combinatie met nog enkele andere kleuren. (Gehele huisstijl)  

 

  

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/
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1.4.5 – Afbeeldingen van tekst | Niveau AA 

 

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt er tekst 

gebruikt om informatie over te brengen, in plaats van afbeeldingen van tekst. Behalve in de 

volgende gevallen 

• Aanpasbaar: de afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de 

eindgebruiker 

• Essentieel: een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt 

overgebracht. Zorg ervoor dat de alt-teksten zijn gevuld met de juiste beschrijving. Alt-teksten 

(ook wel alt-tags genoemd) worden ingevuld als titel van een afbeelding en geven een 

samenvatting van wat er te zien is op de afbeelding. Niet alleen voor mensen met een visuele 

beperking zijn alt-tags handig, maar ook voor zoekmachines is een alt-tag belangrijke extra 

informatie omdat deze de afbeelding niet kunnen lezen.  

 

Voorbeeld 

website url: https://www.maastrichtbereikbaar.nl/  (hele website) 

 

  

 

Oplossing:  

Alle afbeeldingen dienen voorzien te zijn van een alt-tag.  

Dit is vooral voor screenreaders van belang.   

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/
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2.4.3 – Volgorde (WCAG) | Niveau A 

 

Pagina’s moeten in een juiste tab order zijn opgemaakt. De gebruikers die op de website/ 

platform komen moeten hun weg op de juiste manier kunnen vinden in een opeenvolgende en 

zinvolle volgorde. Dit is te regelen met een focus volgorde die is aan te roepen met het 

toetsenbord. (Tab) 

Sommige gebruikers kunnen namelijk niet altijd een muis gebruiken en zullen door middel van een tab-

toets de website toch goed moeten kunnen gebruiken. De goede volgorde die hier gehanteerd dient te 

worden is gebaseerd op logica. Van “skip inhoud’, direct door naar het logo – menu – header – main 

inhoud – Footer. 

Het is zelf eenvoudig te testen door de muis los te koppelen en enkel gebruik te maken van het 

keyboard. Zo wordt inzichtelijk of een pagina op een juiste manier door de website heen navigeert.  Over 

eventuele iframes hebben wij geen invloed.  

Website url: https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/over-ons  

 

  

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/over-ons
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2.4.6 – Koppen en Labels (WCAG) | Niveau AA 

 

Een goed geschreven pagina is altijd onderverdeeld met duidelijke en beschrijvende koppen. Ze 

maken het gemakkelijker voor jouw gebruikers om te scannen en het gedeelte te vinden waarin 

ze geïnteresseerd zijn. Koppen verdelen ook grote delen van tekst zodat de inhoud niet 

overweldigend is om te lezen.  

Sommige van jouw gebruikers profiteren verder van pagina’s met semantische koppen en labels. 

Koppen helpen vooral mensen met visuele beperkingen, die vaak tussen koppen overslaan wanneer ze 

een schermlezer gebruiken. 

Koppen hoeven niet te worden verlaagd van 1 naar 6 op elke pagina. Hoewel je niet alle koppen hoeft 

te gebruiken, moeten ze toch sequentieel zijn. Vermijd bijvoorbeeld overslaan van H2 naar H4. 

 

Website url: https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/over-ons/   

 

Oplossing:  
De opbouw van een webpagina bestaat altijd uit 

verschillende koppen. Van H1 t/m H6. Op deze pagina 

wordt er begonnen met een H1. Erna volgt het 

kruimelpad, maar dan volgt er weer een H1.    

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/over-ons/
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2.4.7 – Toetsenbord begeleiding (WCAG) | Niveau AA 

 

 

Zorg ervoor dat de toetsenbord begeleiding duidelijk en helder is. Bezoekers dienen hun weg op 

de juiste manier en in een opeenvolgende en zinvolle volgorde te kunnen vinden. Wanneer en 

gebruik wordt gemaakt van een toetsenbord (tabtoets) om door de website te navigeren, dan zal 

een bezoeker op elk gewenst moment moeten kunnen zien welk element geactiveerd is. De beste 

manier om dit te doen is om een zichtbare rand of omtrek rond het gebruikte element te stijlen.   

Voorbeeld 

Website url: https://www.maastrichtbereikbaar.nl/  

Onderstaand voorbeeld laat zien dat bij gebruik van de tabtoets, je niet ziet welk element op dat moment 

geselecteerd is. Als gebruiker weet je hierdoor niet waar je je op dat moment bevindt.   

 

Door het gebruik van een zogenaamde outline kan de gebruiker direct zien (bij gebruik van de tabtoets) 

welk element is “geselecteerd” en waar hij zich bevindt op de pagina.  

Oplossing: 

• Maak de toetsenbord focus zichtbaar op alle elementen (menu-items, formuliervelden, 

koppelingen, enz. …). 

• Gebruik CSS om een visueel hulpmiddel toe te passen voor toetsenbord focus – een rand en/ 

of onderstreping is het beste. 

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/


18 
 

3.2.2 – Labels of instructies (WCAG) | Niveau AA 

 

Iedereen maakt fouten. Voor mensen met bepaalde functiebeperkingen is het echter nog 

moeilijker om foutvrij gegevens in te voeren. Bovendien kan het voor hen lastiger zijn om te 

ontdekken dat ze een fout hebben gemaakt. De gebruikelijke foutmeldingsmethoden zijn voor 

hen mogelijk niet duidelijk vanwege een beperkt gezichtsveld, beperkte kleurwaarneming of 

gebruik van hulptechnologie. Deze richtlijn probeert het aantal gemaakte fouten te beperken en 

de kans te vergroten dat alle fouten door de gebruiker zullen worden opgemerkt zodat het de 

gebruikers helpt om te begrijpen wat ze zouden moeten doen om hun fout te verbeteren. Zie ook 

voor deze specifieke foutmelding: 4.1.2 – Form is missing button 

Voorbeeld 

Website url: https://www.maastrichtbereikbaar.nl 

 Er dient een extra knop te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: 

• Het gebruik van een besturingselement (zoals het selecteren van ja of nee) mag de actie niet 

automatisch uitvoeren (bijvoorbeeld het selecteren van een abonnement op een nieuwsbrief in 

een selectievakje mag jouw gebruiker niet automatisch abonneren. Er dient altijd fysiek op een 

verzendknop geklikt te kunnen worden om een beslissing/ keuze te bevestigen. 

 

• Formulieren mogen niet automatisch worden verzonden op het moment dat alle velden zijn 
ingevuld. Gebruikers dienen altijd in de mogelijk te zijn om de velden te kunnen controleren en 
te bewerken voordat ze bevestigen om te verzenden. 
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4.1.2 – Parsing (WCAG) | Niveau A   

 

Het doel van deze richtlijn is om de samenwerking tussen huidige en toekomstige systemen te 

ondersteunen, met name hulptechnologie-systemen. Naast een goede structuur dient ook de 

HTML op een juiste manier gecodeerd zijn. Het kan voorkomen dat er fouten worden gemaakt 

die vanuit het CMS erin sluipen. Een efficiënte manier om de markeringen te controleren, is door 

een HTML-validatie te gebruiken. Hierdoor wordt het inzichtelijk of de structuur van de 

webpagina HTML-fouten bevat. Deze fouten komen niet altijd overeen met toegankelijkheids-

fouten, desondanks geldt: hoe schoner de programmeercode, hoe beter.  

Ook gebruikers profiteren van een website die opgebouwd is met schone HTML-code. De website werkt 

dan naar behoren in alle webbrowsers en op alle soorten apparaten. Van computers tot tablets en 

smartphones.  

 

Website url:   

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/reizigersinfo/auto/ (overal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: 

• Zorg ervoor dat HTML-elementen, waar nodig, de volledige start (<>) en eind (</>) tags hebben. 

• Nest alle HTML-elementen correct (bijvoorbeeld lijstobjecten in een geordende of ongeordende 
lijst). 

• Zorg dat alle code in de website correct en foutloos is opgebouwd. Door programmeertaal op 
de juiste wijze te gebruiken kunnen webpagina’s goed gelezen worden door hulptechnologieën 
en webbrowsers. 

• Zorg ervoor dat de inputs de juiste aria-labels meekrijgen. (Zie ook het voorbeeld van de 
smileys)  

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/reizigersinfo/auto/
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4.1.2 – Iframe heeft een titel attribute 

 

Het is voor screenreadergebruikers niet makkelijk te begrijpen welke informatie in dit component 

te vinden is. Daardoor is het voor hen lastig om te bepalen of zij de content willen overslaan of 

niet. Geef daarom een title-attribuut aan het iframe-element dat kort en bondig beschrijft wat er 

in het iframe te zien is. Dus als er nieuwe video’s geplaatst worden vanuit YouTube of Vimeo, 

dan moet er in de code vanuit het CMS <> een title attribute worden toegevoegd die kort 

beschrijft wat er te zien is.  

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van programmeercode van derden partijen, bijvoorbeeld de 

chatfunctie, dan zal derde partij deze herstel wijzigingen moeten doorvoeren daar wij geen toegang 

hebben tot deze broncode.  

Voorbeeld 

Website url:  https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/plattegrond-maastricht/  

 

 

Als we de foutmelding zouden willen weghalen zouden we in de opgegeven video een title attribute 

moeten plaatsen vanuit het CMS. Dit is op meerdere plekken het geval binnen de websites van Zuid 

Limburg Bereikbaar. (Voorbeeld is de kaart en eventuele kaartwidgets/ YouTube video’s)  

 

Oplossing:  

• Ervoor zorgen dat de webpagina’s een toegankelijke structuur hebben, is tegelijkertijd een 

eenvoudige en complexe taak. De moeilijkheidsgraad hangt af van de complexiteit van de 

pagina’s op de website; een pagina met meerdere IFRAMES kost meer werk dan een blogpost 

met één IFRAME. 

• IFRAMES dienen altijd een title attribuut krijgen. 

 

  

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/plattegrond-maastricht/
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Scan resultaat voor de homepage van 

ZuidLimburgbereikbaar.nl 
 

 

 

 

 

 

Bij de scan van de Homepage zien we de volgende punten: 

Foutmeldingen   8  Contrast waarschuwingen 4 

Waarschuwingen  80  Features die al goed zijn 24 

Structuur van elementen 58  ARIA    96 

 

 

Voor de website zuidlimburgbereikbaar.nl zullen wij alleen de punten bespreken die anders zijn t.o.v. 

de website maastrichtbereikbaar.nl. Aangezien het platform op dezelfde URL wordt aangeroepen is de 

onderliggende techniek gelijk, waardoor dezelfde meldingen uit de scans naar voren zijn gekomen. Dit 

betekent dat wanneer de we foutmeldingen en waarschuwingen verhelpen op maastrichtbereikbaar.nl, 

dit automatisch aangepast is op de overige websites. Uitzonderingen zullen wij uiteraard kort toelichten. 

Voor de legenda van de opgesomde scores verwijzen we naar pagina 9  

 

• 1.1.1 Non Tekst Content 

• 1.3.1  Info en Relationships 

• 1.4.5  Images of Tekst 

• 2.2.1 Timing adjustable 

• 2.4.3  Focus Order 

• 2.4.4  Link Purpose (In Context) 

• 3.2.2 on Input 

• 4.1.2  Name, Role, Value  
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Scan resultaat voor de homepage van 

Maakdebeweging.nl 
 

 

 

 

 

 

Bij de scan van de Homepage zien we de volgende punten: 

Foutmeldingen   8  Contrast waarschuwingen 23 

Waarschuwingen  44  Features die al goed zijn 40 

Structuur van elementen 64  ARIA    172 

 

Voor de website maakdebeweging.nl zullen wij alleen de punten bespreken die anders zijn t.o.v. de 

website maastrichtbereikbaar.nl. Aangezien het platform op dezelfde URL wordt aangeroepen is de 

onderliggende techniek gelijk, waardoor dezelfde meldingen uit de scans naar voren zijn gekomen. Dit 

betekent dat wanneer de we foutmeldingen en waarschuwingen verhelpen op maastrichtbereikbaar.nl, 

dit automatisch aangepast is op de overige websites. Uitzonderingen zullen wij uiteraard kort toelichten. 

Voor de legenda van de opgesomde scores verwijzen we naar pagina 9  

 

• 1.1.1 Non Tekst Content 

• 1.3.1  Info en Relationships 

• 1.4.5  Images of Tekst 

• 2.2.1 Timing adjustable 

• 2.4.3  Focus Order 

• 2.4.4  Link Purpose (In Context) 

• 3.2.2 on Input 

• 4.1.2  Name, Role, Value  
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1.3.1 – Info en relaties (WCAG) | Niveau A 

 

Een logische structuur zorgt ervoor dat de bezoekers op een juiste manier de webpagina 

raadplegen. Het lijkt logisch om koppen, opsommingstekens, lijsten of vetgedrukte woorden te 

gebruiken, maar voor mensen met een beperking kunnen deze elementen essentieel verschil 

maken tussen het begrijpen en het verlaten van een website.  

Bezoekers scannen in eerste instantie een website, voordat ze daadwerkelijk alles gaan lezen. De kop 

van een tekst is het meest belangrijke. Een bezoeker besluit hier meestal al of de content hem 

aanspreekt en of er verder gelezen zal worden.  

Er dienen geen B, U of I tags gebruik worden in je HTML. Op dit moment is het in de opmaak van de 

slider gedaan. Dit zal op technisch niveau aangepast moeten worden.  

Website: https://www.maakdebeweging.nl/nl/reisadvies/ en https://www.maakdebeweging.nl/  

 

 

 

 Slimme kaart widget. 

  

https://www.maakdebeweging.nl/nl/reisadvies/
https://www.maakdebeweging.nl/
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1.3.1 – Info en relaties (WCAG) | Niveau A 

 

Een logische structuur zorgt ervoor dat de bezoekers op een juiste manier de webpagina 

raadplegen. Het lijkt logisch om koppen, opsommingstekens, lijsten of vetgedrukte woorden te 

gebruiken, maar voor mensen met een beperking kunnen deze elementen essentieel verschil 

maken tussen het begrijpen en het verlaten van een website.  

Bezoekers scannen in eerste instantie een website, voordat ze daadwerkelijk alles gaan lezen. De kop 

van een tekst is het meest belangrijke. Een bezoeker besluit hier meestal al of de content hem 

aanspreekt en of er verder gelezen zal worden.  

Bij het gebruik van input velden, dienen deze een WAI-ARIA te omvatten met een attribute aria-label. 

(Dit zal in de code worden opgenomen) 

 

Voorbeeld 

Website url:  https://www.maakdebeweging.nl/nl/producten-en-diensten/veilig-en-zuinig-in-

de-auto/slimme-bandenpomp/ + https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/veilig-in-het-verkeer-wat-

kun-je-zelf-doen/ en meerdere pagina’s 

 

 

 

 

In bovenstaande voorbeelden is er gebruik gemaakt van een iframe (YouTube video). De controle hierop 

wordt meegegeven vanuit YouTube en dus hebben we daar geen rechtstreekse invloed op. Er mogen 

geen inline-CSS meegegeven worden en dat gebeurt wel als je een iframe van YouTube plakt. 

  

https://www.maakdebeweging.nl/nl/producten-en-diensten/veilig-en-zuinig-in-de-auto/slimme-bandenpomp/
https://www.maakdebeweging.nl/nl/producten-en-diensten/veilig-en-zuinig-in-de-auto/slimme-bandenpomp/
https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/veilig-in-het-verkeer-wat-kun-je-zelf-doen/
https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/veilig-in-het-verkeer-wat-kun-je-zelf-doen/
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1.4.3 – Contrast (minimaal) (WCAG) | Niveau AA 

 

De contrastverhouding tussen tekst en achtergrond dient minimaal 4.5:1 te zijn. Een goed 

contrast is niet alleen van belang voor bezoekers met een visuele beperking. Iedereen heeft hier 

voordeel van. Omdat gebruikers met een visuele beperking vaak een sterker contrast nodig 

hebben, is het advies om sowieso de minimale vereisten door te voeren.  

Voorbeeld 

Website url:  https://www.maakdebeweging.nl/nl/  

 

 

Er is gekozen om een afwijkende header te maken voor de homepage van maakdebeweging.nl. Er is 

tijdens de designfase een voorstel gedaan met het standaard rode blok en daarop de tekst. Vanuit 

WCAG-oogpunt is dit beter. Het contrast is namelijk nu te min en zal aangepast moeten worden. Er is 

destijds gekozen om dit niet uit te voeren aangezien de wens er was om af te wijken van de andere 

platformen.  

 

 

  

https://www.maakdebeweging.nl/nl/
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1.4.5 – Afbeeldingen van tekst | Niveau AA 

 

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt er tekst 

gebruikt om informatie over te brengen, in plaats van afbeeldingen van tekst. Behalve in de 

volgende gevallen 

• Aanpasbaar: de afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de 

eindgebruiker 

• Essentieel: een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt 

overgebracht. Zorg ervoor dat de alt-teksten zijn gevuld met de juiste beschrijving. Alt-teksten 

(ook wel alt-tags genoemd) worden ingevuld als titel van een afbeelding en geven een 

samenvatting van wat er te zien is op de afbeelding. Niet alleen voor mensen met een visuele 

beperking zijn alt-tags handig, maar ook voor zoekmachines is een alt-tag belangrijke extra 

informatie omdat deze de afbeelding niet kunnen lezen.  

 

Voorbeeld 

website url: https://www.maakdebeweging.nl/nl/producten-en-diensten/deel-of-vouwfiets  

 

Deze screenshot is afkomstig uit de slimme kaart 

widget. Deze zal herbekeken moeten worden om 

te voldoen aan alle eisen van de WCAG. Denk 

hierbij ook aan het kleurgebruik van de WCAG-

contrast ratio. Het groen en wit van de 

beschikbaarheidsweergave is namelijk niet 

volgens de norm.  

De afbeeldingen (kleine iconen) hebben dienen 

uitgebreid te worden met een alt-tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing:  

Alle afbeeldingen dienen voorzien te zijn van een alt-tag. Dit is vooral voor screenreaders van belang.  

  

https://www.maakdebeweging.nl/nl/producten-en-diensten/deel-of-vouwfiets
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Scan resultaat voor de homepage van 

logistiekbereikbaar.nl  
 

 

 

 

 

 

Bij de scan van de Homepage zien we de volgende punten: 

Foutmeldingen   8  Contrast waarschuwingen 4 

Waarschuwingen  42  Features die al goed zijn 27 

Structuur van elementen 56  ARIA    94 

 

Voor de website logistiekbereikbaar.nl zullen wij alleen de punten bespreken die anders zijn t.o.v. de 

website maastrichtbereikbaar.nl. Aangezien het platform op dezelfde URL wordt aangeroepen is de 

onderliggende techniek gelijk, waardoor dezelfde meldingen uit de scans naar voren zijn gekomen. Dit 

betekent dat wanneer de we foutmeldingen en waarschuwingen verhelpen op maastrichtbereikbaar.nl, 

dit automatisch aangepast is op de overige websites. Uitzonderingen zullen wij uiteraard kort toelichten. 

 

Voor de legenda van de opgesomde scores verwijzen we naar pagina 9  

 

• 1.1.1 Non Tekst Content 

• 1.3.1  Info en Relationships 

• 1.4.3  Contrast (Minimum) 

• 1.4.5  Images of Tekst 

• 2.2.1 Timing adjustable 

• 2.4.3  Focus Order 

• 2.4.4  Link Purpose (In Context) 

• 3.2.2 on Input 

• 4.1.2  Name, Role, Value 
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1.3.1 – Info en relaties (WCAG) | Niveau A 

 

Een logische structuur zorgt ervoor dat de bezoekers op een juiste manier de webpagina 

raadplegen. Het lijkt logisch om koppen, opsommingstekens, lijsten of vetgedrukte woorden te 

gebruiken, maar voor mensen met een beperking kunnen deze elementen essentieel verschil 

maken tussen het begrijpen en het verlaten van een website.  

Bezoekers scannen in eerste instantie een website, voordat ze daadwerkelijk alles gaan lezen. De kop 

van een tekst is het meest belangrijke. Een bezoeker besluit hier meestal al of de content hem 

aanspreekt en of er verder gelezen zal worden.  

Bij het gebruik van input velden, dienen deze een WAI-ARIA te omvatten met een attribute aria-label. 

(Dit zal in de code worden opgenomen) 

 

Voorbeeld 

Website url:  https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuws/afronding-participatieproces/  

 

 

 

 

In bovenstaande voorbeelden is er gebruik gemaakt van een iframe (YouTube video). De controle hierop 

wordt meegegeven vanuit YouTube en dus hebben we daar geen rechtstreekse invloed op. Er mogen 

geen inline-CSS meegegeven worden en dat gebeurt wel als je een iframe van YouTube plakt. 

  

https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuws/afronding-participatieproces/
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1.4.3 – Contrast (minimaal) (WCAG) | Niveau AA 

 

De contrastverhouding tussen tekst en achtergrond dient minimaal 4.5:1 te zijn. Een goed 

contrast is niet alleen van belang voor bezoekers met een visuele beperking. Iedereen heeft hier 

voordeel van. Omdat gebruikers met een visuele beperking vaak een sterker contrast nodig 

hebben, is het advies om sowieso de minimale vereisten door te voeren.  

 

Voorbeeld 

website url: https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuws/afronding-participatieproces/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zullen ervoor moeten gaan zorgen dat het contrast tussen de voor- en achtergrondkleuren 

voldoende is. Een goed kleurcontrast is niet alleen van positieve invloed voor bezoekers met 

kleurenblindheid, maar ook voor bezoekers die een webpagina in grijstinten afdrukken of wanneer er 

de website in de volle zon bekeken wordt. 

 

https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuws/afronding-participatieproces/
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Scan resultaat voor de homepage van 

energieakkoordmaastricht.nl  
 

 

 

 

 

 

Bij de scan van de Homepage zien we de volgende punten: 

Foutmeldingen   8  Contrast waarschuwingen 17 

Waarschuwingen  28  Features die al goed zijn 24 

Structuur van elementen 44  ARIA    50 

 

Voor de website energieakkoordmaastricht.nl ullen wij alleen de punten bespreken die anders zijn t.o.v. 

de website maastrichtbereikbaar.nl. Aangezien het platform op dezelfde URL wordt aangeroepen is de 

onderliggende techniek gelijk, waardoor dezelfde meldingen uit de scans naar voren zijn gekomen. Dit 

betekent dat wanneer de we foutmeldingen en waarschuwingen verhelpen op maastrichtbereikbaar.nl, 

dit automatisch aangepast is op de overige websites. Uitzonderingen zullen wij uiteraard kort toelichten. 

 

Voor de legenda van de opgesomde scores verwijzen we naar pagina 9  

 

• 1.1.1 Non Tekst Content 

• 1.3.1  Info en Relationships 

• 1.4.3  Contrast (Minimum) 

• 1.4.5  Images of Tekst 

• 2.2.1 Timing adjustable 

• 2.4.3  Focus Order 

• 2.4.4  Link Purpose (In Context) 

• 3.2.2 on Input 

• 4.1.2  Name, Role, Value 
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1.4.3 – Contrast (minimaal) (WCAG) | Niveau AA 

 

De contrastverhouding tussen tekst en achtergrond dient minimaal 4.5:1 te zijn. Een goed 

contrast is niet alleen van belang voor bezoekers met een visuele beperking. Iedereen heeft hier 

voordeel van. Omdat gebruikers met een visuele beperking vaak een sterker contrast nodig 

hebben, is het advies om sowieso de minimale vereisten door te voeren.  

 

Voorbeeld 

website url: https://www.energieakkoordmaastricht.nl/nl/   

 

 

 

 

De groene kleur die gebruikt wordt heeft een WCAG Ratio van 2.12:1 terwijl deze minimaal 4.5:1 moet 

zijn om te voldoen aan de WCAG AA status. 

We zullen ervoor moeten gaan zorgen dat het contrast tussen de voor- en achtergrondkleuren 

voldoende is. Een goed kleurcontrast is niet alleen van positieve invloed voor bezoekers met 

kleurenblindheid, maar ook voor bezoekers die een webpagina in grijstinten afdrukken of wanneer er 

de website in de volle zon bekeken wordt. 

  

https://www.energieakkoordmaastricht.nl/nl/
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Overige opmerkingen t.o.v. de aangeleverde 

rapportage (d.d. 2 april jl.) van Siteimprove 
 

1. Maastricht bereikbaar-SEO-Optimaliseren-Problemen en aanbevelingen-Pagina's met 

frames of iFrames.pdf 

 

Antwoord: 

Dit ligt ook bij Maastricht bereikbaar zelf, denk bijvoorbeeld aan de kaarten die overal 

worden ingeladen en iframes + YouTube video’s.  

 

2. Maastricht bereikbaar-SEO-Optimaliseren-Problemen en aanbevelingen-Pagina's met  

dynamische URL-parameters.pdf 

 

Antwoord: 

Dit is eventueel op te pakken met Techniek van Nexwork. 

 

3. Maastricht bereikbaar-SEO-Optimaliseren-Problemen en aanbevelingen-Pagina's die niet in 

de sitemap zijn opgenomen.pdf 

 

Antwoord: 

Dit is eventueel op te pakken met Techniek van Nexwork. 

 

4. Maastricht bereikbaar-SEO-Optimaliseren-Problemen en aanbevelingen-Gereed voor 

touchscreen.pdf 

 

Antwoord 

Dit is een SEO score, die niet bij WCAG hoort. Daarnaast zijn de websites wel degelijk mobile 

geoptimaliseerd en ook responsieve opgebouwd. 

 

5. Maastricht bereikbaar-SEO-Optimaliseren-Problemen en aanbevelingen-

Desktopsnelheid.pdf 

 

Antwoord 

Dit is een technisch Back-end vraag en behoort in principe niet in de WCAG check. 

 

6. Maastricht bereikbaar-Pagina‘s met meerdere H1-koppen-Tabel.excel 

 

Antwoord 

Er komen op meerdere pagina’s dubbele H1’s voor. Aangezien Nexwork niet weet of er een 

header ingezet wordt moet er afgesproken worden dat de titel anders zal worden opgemaakt 

met een class: H1. Dan zal alleen in de RTE de H1 nog gekozen kunnen worden. 

 

 

 

 

https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/115001754792-What-is-the-SEO-Score-
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