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Succescriterium 1.1.1 (niveau A): Niet-tekstuele content
•
•

•

Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ is de ‘Aanmelden’ knop een afbeelding. Deze
afbeelding heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.
Op pagina https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/maak-kennis-0/ staat een afbeelding van de
‘Zitplaatsen en zetelverdeling Statenzaal’. Deze afbeelding heeft een alt-tekst, dit is goed, maar de
afbeelding geeft meer informatie. Er is dus een uitgebreidere beschrijving nodig zodat blinden weten wat
er precies op de afbeelding te zien is.
Op pagina https://www.limburg.nl/ staat onder in de footer bij ‘Archiefwebsite’ een icoon om aan te
geven dat de link naar een externe pagina gaat. Dit icoon heeft geen tekstalternatief. Dit is voor belang
voor blinden, dat ze de informatie ook mee krijgen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Succescriterium 1.3.1 (niveau A): Info en relaties
•
•
•

•

Op pagina https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsbeleid/ staat een tabel
'Fietsgebruik'. Hier is de eerste rij cellen netjes opgemaakt als koppen. Maar de eerste kolom cellen zijn
ook koppen. Deze zijn niet als koppen opgemaakt.
Op pagina https://www.limburg.nl/ staan onder de kop 'Agenda' links die in de code zijn opgemaakt als
html koppen. Als er geen tekst onder staat is het geen kop en moet het niet als kop worden opgemaakt.
Op pagina https://www.limburg.nl/paginabestaatniet staat net boven de social media icoontjes een zin
die is opgemaakt met het em-element. En het time-out bericht is ook met het em-element opgemaakt.
Het em-element is om een woord nadruk te geven, zodat voorleessoftware het met nadruk voorleest, en
niet om een hele zin te stijlen. Dit kan beter bijvoorbeeld met <i> (italic) gestijld worden.
Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ staat een formulier. Hier hebben de
invoervelden geen naam omdat de labels niet zijn gekoppeld met de 'for' en 'id' attributen aan de
invoervelden.

Succescriterium 1.3.5 (niveau AA): Inputdoel identificeren
•

Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ staat een invoerformulier waar onder andere
het e-mailadres en de achternaam van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een
aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen
worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit
kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor email:
autocomplete=”email” en achternaam: autocomplete=”family-name”.

Succescriterium 1.4.11 (niveau AA): Niet-tekstueel contrast
•

Op pagina https://www.limburg.nl/ staan net boven de footer drie icoontjes voor social-media. Het laatste
icoontje van Twitter heeft een te laag contrast van 2,7:1 met de licht grijze achtergrond. Dit moet
minimaal 3:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om de icoontjes te zien als het
contrast met de achtergrond te laag is.

Succescriterium 2.1.1 (niveau A): Toetsenbord

•

Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ staat een formulier met een ‘Aanmelden’ knop.
Deze knop is een afbeelding die interactief gemaakt is met JavaScript en niet bereikbaar en dus
bedienbaar met het toetsenbord.

Succescriterium 2.2.2 (niveau A): Pauzeren, stoppen, verbergen
•

Op pagina https://www.limburg.nl/ staat een carrousel met foto’s die automatisch wisselen. Dit
automatisch wisselen is alleen te pauzeren als een van de bolletjes op de foto wordt geklikt en de focus
daarop blijft staan. Zodra de focus verplaatst begint de carrousel weer automatisch te wisselen. Er staat
wel een pauze knop maar deze werkt niet.
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Succescriterium 2.4.1 (niveau A): Blokken omzeilen
•

Er zijn skiplinks aanwezig. De skiplink naar de unieke content moet alleen als eerste link worden
geplaatst op een pagina die toetsenbord focus ontvangt. Hier is op de homepage https://www.limburg.nl/
de eerste link de 'lees voor' functie en dan 'select language'. Op alle andere pagina's is de eerste link
'select language'.

Succescriterium 2.5.3 (niveau A): Label in naam
•

Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ hebben de invoervelden geen
toegankelijkheidsnaam, omdat de labels er niet aan gekoppeld zijn. De toegankelijkheidsnaam is de
naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus
bedienen. De knop 'Aanmelden' heeft geen toegankelijkheidsnaam. Dit kan opgelost worden door hier
bijvoorbeeld gewoon een knop van te maken. Dan zijn er meteen meerdere problemen opgelost.

Succescriterium 3.3.1 (niveau A): Fout identificatie
•

Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ als er meerdere fouten gemaakt worden in het
formulier wordt alleen de eerste fout weergegeven in een pop- up melding. Ook zijn niet altijd alle
foutmeldingen goed. 'Gelieve uw e-mailadres in te vullen' is geen foutmelding maar een instructie. Dit
geldt ook voor de melding 'Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren'.

Succescriterium 4.1.1 (niveau A): Parsen
•

Op pagina https://www.limburg.nl/over/limburg/wapen-vlag-volkslied/ staat een stray end tag </p>.
Binnen de p tags staan andere tags. Deze mogen hier niet tussen staan.
Nu wordt <p> virtueel al afgesloten voordat de <blockquote> wordt geopend. Dit veroorzaakt parser
errors wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.

Succescriterium 4.1.2 (niveau A): Naam, rol, waarde
•
•

Op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ staat een formulier. Hier hebben de
invoervelden geen door software te bepalen naam omdat de labels niet zijn gekoppeld met de 'for' en 'id'
attributen aan de invoervelden.
De knop 'Aanmelden' op pagina https://www.limburg.nl/actueel/nieuwsbrief-0/ heeft geen door software
te bepalen naam of rol, omdat het een afbeelding is zonder tekstalternatief, die interactief is gemaakt
met JavaScript. Het is voor de software nu niet duidelijk dat het een knop is en is dus ook niet te
bedienen met het toetsenbord.

Succescriterium 4.1.3 (niveau AA): Statusberichten
•

Op pagina https://www.limburg.nl/dezepaginabestaatniet staat onderaan de pagina een link met de tekst
'Wilt u niet automatisch doorgestuurd worden over ... seconden?'. Het aantal seconden verandert
steeds. Visueel is het duidelijk dat deze nieuwe content op de pagina verschijnt. Dit moet worden
opgemaakt als statusbericht, zodat hulpsoftware deze informatie kan overbrengen aan blinden. Dit kan
door 'role=status' te gebruiken.
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