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De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door de 
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generaliseerbaar. 

Dit rapport mag in zijn geheel gedeeld worden, bijvoorbeeld als onderbouwing voor een 

toegankelijkheidsverklaring. Het overnemen van delen van dit rapport mag enkel na 

schriftelijke toestemming van de auteurs. 
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1 Managementsamenvatting 

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op de 

website Gemeente Midden-Groningen Raadsinformatie. Het doel van dit document is om 

aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan. 

Op de pagina moties komen meerdere problemen voor. De gebruiker die gebruik maakt 

van de site met een toetsenbord raakt verstrikt en verliest de focus. 

De Pdf bestanden op de website verdienen extra aandacht. Bij deze documenten zijn een 

paar aandachtspunten te benoemen. Denk aan de titel, naam van de auteur, bladwijzer 

etc. Het verdient aanbeveling de medewerkers hierop attent te maken en eventueel Word 

templates aan te passen en deze met een kleine handleiding met de medewerkers te 

delen. 

Het gebruik van video voor iedere raadsvergadering is een mooi gebaar. Denk dan echter 

ook aan ondertitels. Zodat gebruikers met een visuele beperking de vergadering ook kan 

gebruiken - lezen. De automatische ondertitels van Youtube is geen alternatief. Het 

resultaat hiervan is dat er onduidelijke/onverwachte vertalingen geplaatst worden. 

Meerdere bevindingen met betrekking tot toegankelijkheid hebben een technische 

oorzaak. Het is daarom belangrijk ook de leverancier te betrekken bij dit onderzoek. 

Er zijn 61 bevindingen bij de succescriteria genoteerd. 

Een volledig overzicht van de resultaten per pagina en per succescriterium is opgenomen 

in hoofdstuk 4. 

Er zijn overige adviezen met betrekking tot de toegankelijkheid en bouwkwaliteit, zie 

hoofdstuk 5. 

Wanneer een afwijking van de norm op meerdere plaatsen voorkomt, worden deze niet 

alle expliciet genoemd. Er worden voorbeelden gegeven, maar dit is niet een uitputtend 

overzicht van elke keer dat een issue voorkomt. We adviseren om de gehele site na te 

kijken op het voorkomen van de geconstateerde issues en deze issues op te pakken. 
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2 Inleiding 

Op verzoek van de aanbieder van de website Gemeente Midden-Groningen 

Raadsinformatie is een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website op 

WCAG 2.1, niveau AA. 

2.1 Opdrachtomschrijving 

Opdrachtgever: 

Gemeente Midden-Groningen 

Soort onderzoek: 

WCAG 2.1, niveau AA 

Het onderzoek is uitgevoerd van: 

7 december 2020 tot 

Website: 

Gemeente Midden-Groningen Raadsinformatie 

Scope: 

Uitgesloten van scope: 

http://leeromgeving.raadsleden.nl 

Grootte van steekproef: 

17 pagina’s 

2.2 Wijzigingsblad 

versie datum auteur reden van wijziging 

1.0 4 januari 2021 Wouter Lenssen 
Niet van toepassing 

Het rapport met het hoogste versienummer vervangt alle eventuele voorgaande versies 

van dit rapport. 
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3 Het onderzoek 

3.1 Methode 

Het onderzoek is een onderzoek naar waar de site niet voldoet aan de norm van WCAG 2.1, 

niveau AA. Het onderzoek is een 'falsificatieonderzoek'. Dit betekent dat er gekeken is 

naar wat er niet voldoet. In het onderzoek worden geen zaken goedgekeurd. WCAG 2.1, 

niveau AA is integraal opgenomen in Europese standaard EN 301 549. Onze onderzoeken 

op WCAG 2.1, niveau AA bevatten dus alle 50 succescriteria uit EN 301 549. 

Overheden hoeven nog niet in alle situaties aan alle succescriteria van WCAG 2.1 te 

voldoen. Voor hen zijn er uitzonderingen vastgelegd in het huidige 

toegankelijkheidsbeleid. Wij testen op alle succescriteria van WCAG 2.1. Dat wil zeggen 

dat wij alle bevindingen in dit rapport opnemen, dus ook bevindingen bij succescriteria 

waarbij volgens de Nederlandse wet- en regelgeving uitzonderingen gelden. 

Zie voor meer informatie over uitzonderingen de website digitoegankelijk.nl. 

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van een steekproef. 

Ondanks alle zorgvuldigheid bij het samenstellen van de steekproef en het onderzoek kan 

het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Ook kan het zijn dat een punt in de 

toekomst anders beoordeeld wordt omdat technologieën en hulpapparatuur 

doorontwikkeld worden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM 1.0. 

3.2 Steekproef 

Het onderzoek betreft in de regel een steekproef van de website. De resultaten worden 

niet uitputtend beschreven: als een type toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere 

pagina’s voordoet, dan worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven. 

pagina URL 
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Zoeken - college https://bestuur.midden-groningen.nl/zoeken/college/ 

Adriaan 

Hoogendoorn 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Organisatie/adriaan-hoog

endoorn/algemeen 

PDF: GETEKEND 

verslaglegging 

commissie 19 

november 2020 

https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-R

aadscommissievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commi

ssie-19-november-2020.pdf 

PDF: Sportbeleid https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Raadsbrieve

n/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf 

De gemeenteraad 

en u 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Organisatie/gemeenteraa

d1/de-gemeenteraad-en-u/ 

Raadsvergadering/

2020/27-februari 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsverg

adering/2020/27-februari/19:30 

Abonnement https://bestuur.midden-groningen.nl/abonnement 

Documenten/

Moties/

aangenomen 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Documenten/Moties/aang

enomen 

organisatie/

gemeenteraad 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Organisatie/gemeenteraa

d1/ 

Organisatie https://bestuur.midden-groningen.nl/organisatie 

Nieuws/2020/10/

29 

https://bestuur.midden-groningen.nl/nieuws/2020/10/29/geme

enteraad-midden-groningen-5-van-npg-gelden-voor-ideeen-inw

oners 

Nieuws https://bestuur.midden-groningen.nl/nieuws 

vergaderingen/

raadsvergadering 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsverg

adering/ 

Vergaderingen https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/ 
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PDF: 

Startdocument 

RES Groningen 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadscom

missie/2019/16-juli/19:31/03-Startdocument-RES-Groningen.pdf 

PDF: Rapportage 

RKC eindversie 

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsverg

adering/2020/26-november/19:30/Rekenkamerrapport-Communi

catie-Raad/Rapportage-RKC-Communicatie-eindversie-voor-de-

gemeenteraad-1.pdf 

Homepagina https://bestuur.midden-groningen.nl 

3.3 Gebruikte systemen 

Bij het testen zijn de volgende besturingssystemen, browsers en hulpsoftware gebruikt: 

We hebben getest in privé/incognito-modus, zonder extensies of add-ons en met de 

standaardinstellingen. 

3.4 Technologieën waarop wordt gesteund 

• HTML 5 

• CSS 

• WAI-ARIA 

• ECMAScript 5 

• DOM 
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4 Bevindingen per succescriterium 

4.1 WCAG 2.0 

Hieronder zijn de bevindingen per succescriterium van WCAG 2.0 genoteerd. 

Principe 1: Waarneembaar 

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan 

gebruikers op voor hen waarneembare wijze. 

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven 

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan 

worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, 

symbolen of eenvoudiger taal 

Succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content 

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

tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde 

situaties: 'Bedieningselementen, invoer', 'Op tijd gebaseerde media', Test, Zintuiglijk, 

CAPTCHA, Decoratie, opmaak, onzichtbaar. (Dit is een verkorte tekst, het hele 

succescriterium staat op https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#text-equiv). 

1. De afbeelding "langetermijn agenda" heeft de alt-tekst: "LTA-Logo-RGB". Dit is 

geen beschrijvende tekst. het advies is de afgebeelde tekst op te nemen als 

alternative tekst: "Langetermijn agenda, Greep op de toekomst, ga naar midden-

groningen.langetermijnagenda.nl". 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

2. De afbeelding heeft een alt-tekst="Hiddemafotografie-banners-

MG-2045-x-400-px-25-150-2". Dit is geen beschrijvende tekst. De afbeelding 
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Notitie
Als de bestandsnaam tevens wordt gezien als alt-tekst dan zie ik niet hoe je de alt-tekst leeg kan laten.



heeft een decoratieve functie. De alt-tekst kan daarom leeg gelaten worden. 

◦ Op pagina: De gemeenteraad en u (https://bestuur.midden-groningen.nl/

Organisatie/gemeenteraad1/de-gemeenteraad-en-u/) 

3. De afbeelding van het logo en ook de naam van de gemeente (beiden in het blauw) 

zijn afbeeldingen zonder alternatieve tekst. In de codelaag moet per afbeelding 

staan of deze decoratief is of welke informatie de afbeelding geeft. Een logo en 

gemeentenaam zijn altijd informatie en deze hebben dus een alternatieve tekst 

nodig, zoals ‘logo gemeente Midden-Groningen’. 

◦ Op pagina: PDF: Sportbeleid (https://bestuur.midden-groningen.nl/docu

menten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf) 

4. Er is niet aangegeven of afbeeldingen decoratief zijn of welke informatie 

afbeeldingen geven. Dit komt omdat er geen codelaag is. In de codelaag moet per 

afbeelding staan of deze als decoratief is of welke informatie de afbeelding geeft. 

Dit moet de maker van het document bij elke afbeelding aangeven. 

Als een afbeelding informatie geeft, zoals in dit geval het logo bovenin en de tekst 

“gemeente Midden-Groningen” onderaan de pagina, dan moet deze informatie 

ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Bij een 

logo van de gemeente bijvoorbeeld ‘gemeentenaam (logo)’ zodat de niet-ziende 

lezer dezelfde informatie heeft. 

◦ Op pagina: PDF: GETEKEND verslaglegging commissie 19 november 2020 (h

ttps://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscom

missievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-novembe

r-2020.pdf) 

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media 

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media. 

Succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 
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Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-

videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief 

voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: 'vooraf opgenomen louter-tekst', 'Vooraf 

opgenomen louter-videobeeld'. (Dit is een verkorte tekst, het hele succescriterium staat 

op https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#media-equiv). 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf 

opgenomen) 

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf 

opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand 

een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld. 

1. Er is voor de video fragmenten geen audio descriptie aanwezig. In de video speler 

is een knop CC aanwezig deze is echter niet gelijk aan de tekst die wordt 

voorgelezen en is daardoor onbruikbaar voor onder andere gebruikers met een 

auditieve beperking. 

De automatische spraak naar tekst levert vervelende vertalingen op: 

◦ Interrumperen wordt vertaald als Interne Peerder (2:24) 

◦ groepsapp wordt vertaald naar groepsseks. (2:31) 

Advies: zorg voor een tekst alternatief. 

◦ Op pagina: Raadsvergadering/2020/27-februari (https://bestuur.midde

n-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/27-februari/19:3

0) 

Succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf 
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opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het 

mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent 

in gesynchroniseerde media. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in 

gesynchroniseerde media. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar 

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld 

eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur. 

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties 

Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software 

bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. 

1. De informatie Organisatie, vergaderingen en documenten is gevat in een tabel. Dit 

is niet een specifieke data tabel, maar een tabel met links. Hiervoor is een tabel 

niet bedoeld. Dit blok informatie is goed op te lossen met semantische HTML, 

bijvoorbeeld een card (zie code voorbeeld). Een tweede oplossing, maar minder 

netjes, is om role="presentation" toe te voegen aan de tabel. 
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Wanneer we de homepage vervangen vervalt ook deze tabel (die toegevoegd is om aan de wens te voldoen de inhoud/structuur van de website zichtbaar te maken.



Code voorbeeld 

<div class="cards"> 
    <article class="card"> 
        <header> 
            <h2>Organisatie</h2> 
        </header> 
        <div class="content"> 
            <ul> 
                <li>Smoelenboek etc</li> 
            </ul> 
        </div> 
    </article> 
    <article class="card"> 
        <header> 
            <h2>Vergaderingen</h2> 
        </header> 
        <div class="content"> 
            <ul> 
                <li>Smoelenboek etc</li> 
            </ul> 
        </div> 
        <footer> 
            <p>Voor de overige bijeenkomsten van de 
raad verwijzen u naar de raadskalender.</p> 
        </footer> 
    </article> 
    <article class="card"> 
        <header> 
            <h2>Documenten</h2> 
        </header> 
        <div class="content"> 
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            <ul> 
                <li>Smoelenboek etc</li> 
            </ul> 
        </div> 
    </article> 
</div> 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

2. Er is een verborgen h3-kop 'Activiteiten kalender' boven de h3-kop 'Activiteiten in 

december 2020', maar daar staat geen content onder. Dit is verwarrend voor 

screenreadergebruikers. 

Advies: Verwijder deze verborgen kop. 

<h3 class="nonvisual">Activiteiten kalender</h3> 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

3. Het document heeft wel tags (een codelaag), maar de tags sluiten niet aan bij de 

opmaak van het document. 

Zo ontbreken de kopjes en staat vrijwel alle tekst in paragrafen. De lijsten zijn wel 

goed opgemaakt. Door het ontbreken van een goede kopstructuur is het 

document niet goed bruikbaar voor mensen die hulpapparatuur als screenreaders 

gebruiken. Met een goede kopstructuur (h1, h2, h3) kun je de opbouw van het 

document begrijpen als je bijvoorbeeld niet kunt zien en kun je van kop naar kop 

navigeren. 

De tabel op pagina drie is eigenlijk een lijst als je kijkt naar de inhoud ervan. De 

tabel lijkt te zijn gebruikt om deze lijst visueel mooi vorm te geven. Maar dit geeft 

verwarring voor mensen die in de codelaag een tabel met veel lege cellen zien, 

waarin de rijen en kolommen koppen hebben die geen verband weergeven met de 

inhoud. 
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Gebruik tags voor een lijst om goed te coderen en gebruik opmaak om het er 

visueel goed uit te laten zien. 

◦ Op pagina: PDF: Rapportage RKC eindversie (https://bestuur.midden-gro

ningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/26-november/19:30/

Rekenkamerrapport-Communicatie-Raad/Rapportage-RKC-Communicati

e-eindversie-voor-de-gemeenteraad-1.pdf) 

4. In de tabs op de pagina wordt alleen visueel duidelijk gemaakt welke tab actief is. 

Dit is voor hulpapparatuur niet duidelijk. 

Advies: voeg aan de actieve tab de code 'aria-page="current"' toe. 

◦ Op pagina: vergaderingen/raadsvergadering (https://bestuur.midden-gr

oningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/) 

5. De tabs op de pagina werken als filter knoppen. Het is voor gebruiker niet 

helemaal duidelijk. Door hulpapparatuur worden de jaartallen voorgelezen zonder 

context. Door een h2 kop toe te voegen bijvoorbeeld "Filter op jaartal" krijgen de 

tabs meer context en begrijpt een gebruiker wat de links doen. 

◦ Op pagina: vergaderingen/raadsvergadering (https://bestuur.midden-gr

oningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/) 

6. De eerste alinea van het nieuwsbericht ("Gisteravond kwam de gemeenteraad van 

Midden-Groningen (digitaal) bij...") valt onder de verborgen h2-kop 'Kies een 

periode'. 

Daardoor kan een screenreadergebruiker de eerste alinea eenvoudig missen. 

Advies: Pas de structuur zo aan dat de navigatie (met het kruimelpad, de jaren en 

de maanden) boven de h1-kop staat. 

◦ Op pagina: Nieuws/2020/10/29 (https://bestuur.midden-groningen.nl/ni

euws/2020/10/29/gemeenteraad-midden-groningen-5-van-npg-gelden-

voor-ideeen-inwoners) 
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7. In de div met id="newsperiod": De lijst met jaren en de lijst met maanden zijn 

twee losse lijsten. Er is in de HTML geen relatie tussen de twee lijsten. 

De lijst met maanden zou een sublijst van de lijst met jaren moeten zijn. 

◦ Op pagina: Nieuws/2020/10/29 (https://bestuur.midden-groningen.nl/ni

euws/2020/10/29/gemeenteraad-midden-groningen-5-van-npg-gelden-

voor-ideeen-inwoners) 

8. In het submenu is de actieve pagina met css opgemaakt - visueel aangepast, 

hulpsoftware ziet dit niet. Gebruikers die hulpapparatuur gebruiken missen nu de 

actieve tab. 

Advies: voeg een aria-page="current" toe om het actieve menuitem aan te geven. 

◦ Op pagina: organisatie/gemeenteraad (https://bestuur.midden-groninge

n.nl/Organisatie/gemeenteraad1/) 

9. De aangenomen moties worden getoond in een Accordion design pattern. Het is 

voor een gebruiker die hulpapparatuur gebruikt niet duidelijk wat er precies op het 

scherm gebeurt. Het is voor een gebruiker niet duidelijk dat er een venster open 

klapt, opengeklapt is etc. 

Pas het design pattern aan naar toegankelijk patroon. 

Bijvoorbeeld: 

◦ Pas de link aan naar een button. 

◦ Voeg een aria-expanded="true" toe. 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

10. Als een accordion-element is uitgeklapt en de overlay voor 'Info' is open, dan sluit 

de escape-toets beide. Dit is verwarrend. De gebruiker is dan de weg kwijt omdat 

er twee stappen terug is gegaan. 
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Het is goed om de escape-toets te gebruiken om een venster te sluiten, er zou 

dan echter 1 venster gesloten moeten worden. 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

11. De pdf heeft geen codelaag. Met codes (tags) wordt aangegeven welke rol elk 

stukje tekst in het document heeft. Bijvoorbeeld dat tekst een kop op niveau 1 is, 

een paragraaf, een onderdeel van een lijst of een voetnoot. Ook staat in de 

codelaag welke afbeeldingen decoratief zijn en genegeerd kunnen worden door 

hulpapparatuur of welke informatie afbeeldingen geven. 

Als er geen codelaag is, dan is er of geen informatie beschikbaar voor mensen met 

diverse soorten hulpapparatuur of er is slechts ongestructureerde tekst zonder 

koppen, lijsten et cetera. 

De pdf heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals 

screenreaders geen gestructureerd document. In het document zie je dus 

opmaak (koppen et cetera) die, omdat deze niet in de codelaag staan, niet 

beschikbaar is voor hulpapparatuur. Het kan zijn dat er voor hulpapparatuur het 

document helemaal geen inhoud heeft of dat het ongestructureerde tekst is. 

Door het ontbreken van de codelaag is niet duidelijk wat koppen zijn, zijn er geen 

alternatieve teksten bij de afbeeldingen, en is bijvoorbeeld niet aangegeven wat 

lijsten en paragrafen zijn. Het document is hierdoor niet goed bruikbaar met 

bijvoorbeeld een screenreader. 

◦ Op pagina: PDF: Sportbeleid (https://bestuur.midden-groningen.nl/docu

menten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf) 

12. De pdf heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals 

screenreaders geen gestructureerd document. In het document zie je dus 

opmaak (koppen et cetera) die, omdat deze niet in de codelaag staan, niet 

beschikbaar is voor hulpapparatuur. Het kan zijn dat er voor hulpapparatuur het 

document helemaal geen inhoud heeft of dat het ongestructureerde tekst is. 
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◦ Op pagina: PDF: GETEKEND verslaglegging commissie 19 november 2020 (h

ttps://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscom

missievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-novembe

r-2020.pdf) 

13. De structuur in de tab "Algemene informatie", de meta-informatie is niet duidelijk. 

De knop " College van B&W" klapt uit, maar het is niet duidelijk wat er dan uitklapt. 

Het zijn geen HTML links. zie screendump. 

Advies: 

◦ Maak van de links Buttons die als een accordion menu werken. 

◦ Behoud het label ook in opengeklapte staat. 

Code voorbeeld, 

<details> 
    <summary>I have keys but no doors. I have space but 
no room. You can enter but can’t leave. What am 
I?</summary> 
    A keyboard. 
</details> 

Bron: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/

summary 

◦ Op pagina: Adriaan Hoogendoorn (https://bestuur.midden-groningen.nl/

Organisatie/adriaan-hoogendoorn/algemeen) 

14. In de metainformatie wordt door de screenreader een logo aangeduid. Deze is 

echter niet zichtbaar. Pas het logo zo aan dat het zichtbaar wordt of pas de 

alternatieve tekst aan zodat het logo genegeerd wordt door screenreaders. 

◦ Op pagina: Adriaan Hoogendoorn (https://bestuur.midden-groningen.nl/
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Organisatie/adriaan-hoogendoorn/algemeen) 

15. De knop "hulp bij zoeken" is een link maar heeft een functie als een button. De 

knop opent een modal. Het is voor een gebruiker die met een screenreader door 

de site bladert niet duidelijk dat er een modal geopend wordt. 

Advies: 

◦ Voeg een role="dialog" toe aan de modal. 

◦ Pas de link aan naar een button. 

◦ Voeg aria-describedby toe aan de button. 

◦ Op pagina: Zoeken - college (https://bestuur.midden-groningen.nl/zoek

en/college/) 

16. Het logo van "gemeente Midden-Groningen" is opgebouwd als 

achtergrondafbeelding en mist een alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut 

aan de link toegevoegd maar deze hoort hier niet. En wordt vaker door 

hulpapparatuur niet goed geïnterpreteerd. De opbouw op deze manier kan voor 

hulpapparatuur een probleem vormen. 

Advies: 

◦ voeg het logo toe als afbeelding, 

◦ voeg een alt-tekst toe met de waarde: "Logo Gemeente Midden-

Groningen, naar home", 

◦ verwijder het titel-attribuut 

17. Het blok zoeken is opgemaakt met een h4 element. Het gevolg is dat 

hulpapparatuur dit als een kop gebruikt. De koppenstructuur is hierdoor niet in 

orde. 

Advies: verwijder de h4 kop. Voeg de tekst "Zoeken binnen deze site" toe aan het 

label. 
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Site inhoud weg 

Succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde 

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan 

een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen 

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen 

afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele 

locatie, oriëntatie of geluid. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar 

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder 

scheiding van voorgrond en achtergrond. 
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Succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur 

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een 

actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te 

onderscheiden. 

1. Er wordt met een kleurvlak (donker-grijs #5c5c5c) in de kalender (onder de kop 

Vergaderingen) aangegeven dat er een activiteit is op een specifieke dag. 

Hulpsoftware leest wel voor dat er wel of geen activiteiten zijn op de dag. Voor 

gebruikers die geen hulpsoftware gebruiken is het gebruik van alleen kleur 

onduidelijk. 

Advies: 

◦ plaats in tekst een legenda zodat voor iedereen duidelijk of er activiteiten 

zijn op een dag. 

◦ voeg aan de tekst een iets, bijvoorbeeld underline de tekst, toe zodat niet 

alleen met kleur duidelijk is dat er activiteiten op de dag zijn. 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

◦ Gerelateerd aan component: Kalender 

Succescriterium 1.4.2: Geluidsbediening 

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is 

er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of 

er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall 

systeemvolume te regelen. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum) 

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding 

van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: 'Grote tekst', 'Incidenteel', 
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'Logotypes'. Dit is een verkorte tekst van het succescriterium. De begrippen zijn 

gedefinieerd. Zie hiervoor: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#visual-

audio-contrast 

1. Het contrast van de linktekstkleur: blauw #1472E6 op de achtergrond: licht-grijs 

#f5f5f5 heeft een contrast verhouding van 4.20 : 1, dat is te laag om te voldoen aan 

dit successcriterium. 

Advies: 

◦ pas de kleur van de link aan of 

◦ voeg een underline toe aan de link. 

◦ Op pagina: vergaderingen/raadsvergadering (https://bestuur.midden-gr

oningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/) 

2. Het contrast van het pagina-icoon is te laag. Het icoon grijs-groen #8fa1a1 op de 

achtergrond (on hover licht-grijs #f5f5f5) heeft een contrastverhouding van 2.47 : 

1. 

Dat is te laag om aan het succescriterium te voldoen. (Zie schermafbeelding) 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

3. Het contrast van het document-icoon is te laag. Het icoon blauw #2e9fde op de 

achtergrond (on hover licht-grijs #f5f5f5) heeft een contrastverhouding van 2.70 : 

1 

Dat is te laag om aan het succescriterium te voldoen. (Zie schermafbeelding) 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

4. De tekst ‘gemeente Midden-Groningen’ heeft te weinig contrast ten opzichte van 

de achtergrond. Het betreft hier een tekst in vetgedrukte en ook wat grotere 

letters. Voor letters vanaf 18pt geldt een minimum contrast van 3:1, voor gewone 
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tekst is dit 4,5:1. In dit geval is het ongeveer 2,3:1 en daarmee is dit te laag. 

Slechtzienden hebben moeite om deze teksten te lezen. 

Een oplossing zou zijn om voor iets donkerder tint blauw te kiezen. 

◦ Op pagina: PDF: Sportbeleid (https://bestuur.midden-groningen.nl/docu

menten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf) 

5. Het kleurcontrast van de knop "Agenda bekijken" is te laag. Het contrast is 2.36: 1. 

Witte tekst: #ffffff, op blauw: #44b4e2, het verwachte contrast is 4.5:1. 

Advies: Dit komt vaker voor, pas de achtergrondkleur van alle links aan. 

Onder andere bij: 

◦ de kop "Laatste vergaderingen". 

◦ Het actieve menu item in de hoofdnavigatie. 

6. In de tekst "een oplossing van GO heeft het linkelement een contrastverhouding 

van 2,73:1 (voorgrondkleur: oranje #f46b10, achtergrondkleur: paars #782c8d, 

lettergrootte: 8,4pt (11,2px), lettergewicht: normaal). De verwachte 

contrastverhouding is 4,5: 1. 

7. Het kleurcontrast van een menuitem on hover is te laag. De tekstkleur (grijs 

#B3B3B3) op de achtergrondkleur (paars #782C8D) heeft een verhouding van 3.93 

: 1. Dat is laag om te voldoen aan dit criterium. Gebruikers met een visuele 

beperking kunnen mogelijk de link niet herkennen. 

8. Het contrast van de focusring op het menu is te laag en niet duidelijk zichtbaar. 

Blauw van de focusring is #1672E6, op een paarse achtergrond: #9145A6 heeft een 

contrastverhouding van : 1.27 : 1 

Advies: pas de focusring aan met bijvoorbeeld een outline zodat de focus op 

meerdere achtergronden zichtbaar is. 
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Contrast verhouding van de iconen 

Succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst 

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan 

tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of 

functionaliteit. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst 

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

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

behalve in de volgende gevallen: 'Aanpasbaar' (De afbeelding van tekst kan visueel 

worden aangepast aan de eisen van de gebruiker), 'Essentieel' (Een specifieke weergave 

van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht). 

1. De afbeelding "langetermijn agenda" bevat tekst. Deze tekst is niet beschikbaar 

voor gebruikers met een visuele beperking. 

Advies: Plaats de tekst naast de afbeelding zodat hulpapparatuur de tekst kan 

voorlezen. Zie ook SC 1.1.1. 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

Principe 2: Bedienbaar 

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn. 
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Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk 

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord. 

Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord 

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat 

afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende 

functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen 

van de eindpunten. 

1. De knoppen van de video zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Hierdoor is 

het niet mogelijk voor gebruikers die geen muis gebruiken om de video te stoppen 

of andere functies te gebruiken. 

◦ Op pagina: Raadsvergadering/2020/27-februari (https://bestuur.midde

n-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/27-februari/19:3

0) 

2. De inhoud van de tab Algemene Informatie is met het toetsenbord niet te 

bereiken. Dit geldt voor de drie tabs: Algemene informatie, Nevenfuncties en 

Sprekersfragmenten. 

◦ Op pagina: Adriaan Hoogendoorn (https://bestuur.midden-groningen.nl/

Organisatie/adriaan-hoogendoorn/algemeen) 

3. In de "opties" > "Zoeken tussen periodes" staat bij de datum-velden van en tot een 

link naar een datum-prikker. Deze datum prikker is niet met een toetsen bord te 

bereiken. 

Over de datumprikker kunnen meer bevindingen gemaakt worden. Het gaat nu te 

ver om alle bevindingen te noteren. Verder analyse bij herbouw. 

◦ Op pagina: Zoeken - college (https://bestuur.midden-groningen.nl/zoek

en/college/) 
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4. Met het toetsenbord is de knop "Inloggen" niet benaderen. Er is geen tekstlink 

naar "inloggen". de knop bestaat alleen uit een icon, zie code. 

Advies: voeg een tekstlink toe, eventueel verborgen zodat je de knop kunt 

benaderen met een toetsenbord. 

<span class="opt"> 
   <span class="icn fas fa-user-circle"></span> 
</span> 

5. In de header staat een knop voor je persoonlijke account. Deze knop is niet te 

bedienen met het toetsenbord. Zie voor een uitwerking de bevinding onder 4.1.2. 

Zie screenshot 'Knop persoonlijk account' 

Succescriterium 2.1.2: Geen toetsenbordval 

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een 

component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface 

weer van dat component weg worden bewogen, en, als er meer nodig is dan de standaard 

pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt 

de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd 

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken. 

Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar 

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten minste een van de 

volgende zaken: 'Uitzetten', 'Aanpassen', 'Verlengen', 'Real-time uitzondering', 'Essentiële 

uitzondering', '20 uur uitzondering'. Dit is een verkorte tekst. Deze termen zijn 
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gedefinieerd in de norm, zie hiervoor https://www.w3.org/Translations/

WCAG20-nl/#time-limits. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen 

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie 

gelden alle volgende zaken: 'Bewegen, knipperen, scrollen', 'Automatisch actualiserend'. 

Dit is verkorte weergave van het succescriterium, zie de norm op https://www.w3.org/

Translations/WCAG20-nl/#time-limits 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 2.3: Toevallen 

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt. 

Succescriterium 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één 

seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar 

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar 

ze zijn. 

Succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen 

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's 

worden herhaald te omzeilen. 

Toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Midden-Groningen Raadsinformatie op
WCAG 2.1 27/56



1. De tekst van de skiplink is niet te lezen. Daardoor is het niet mogelijk om de functie 

van de link te begrijpen. 

Dit wordt veroorzaakt door een width en height van 1px. Maak deze link met 

CSS zo op, dat de tekst leesbaar is als het element focus krijgt. 

Succescriterium 2.4.2: Paginatitel 

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. 

1. De titel van deze pdf luidt: “Nieuwsbrief Ommelander Rekenkamer”. Dit past niet 

bij de inhoud van de pdf die over de uitkomsten van een Quick Scan van de 

rekenkamer gaat. 

De titel is vooral van belang voor mensen met een cognitieve beperking, zoals een 

kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. 

Een beschrijvende documenttitel helpt bezoekers te begrijpen wat de inhoud is 

van de pdf en bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om 

pdf’s te lezen. Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die 

de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook 

getoond wordt en dat het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen 

de bestandsnaam. 

◦ Op pagina: PDF: Rapportage RKC eindversie (https://bestuur.midden-gro

ningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/26-november/19:30/

Rekenkamerrapport-Communicatie-Raad/Rapportage-RKC-Communicati

e-eindversie-voor-de-gemeenteraad-1.pdf) 

2. Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in 

welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook 

niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor mensen met cognitieve 

beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een 

beschrijvende documenttitel helpt bezoekers te begrijpen wat de inhoud is van 
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de pdf en bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s 

te lezen. Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de 

inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook 

getoond wordt en dat het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen 

de bestandsnaam. 

◦ Op pagina: PDF: Sportbeleid (https://bestuur.midden-groningen.nl/docu

menten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf) 

3. Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in 

welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook 

niet op te vragen. 

Dit kan een probleem zijn voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een 

kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. 

Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van 

het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt 

en dat het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de 

bestandsnaam. 

◦ Op pagina: PDF: GETEKEND verslaglegging commissie 19 november 2020 (h

ttps://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscom

missievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-novembe

r-2020.pdf) 

Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde 

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties 

hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de 

focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft. 

1. In de lijst met onderwerpen verwijst de info-knop naar een Modal, wanneer de 

modal gesloten wordt met de sluitknop is de focus weg. De gebruiker die met 
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hulpapparatuur de website gebruikt kan dan niet verder. 

De modal lijkt te worden opgebouwd met een Opacity aan en uit. Hierdoor blijft 

de modal, eenmaal geopend, bestaan, waardoor de tabvolgorde onbruikbaar 

wordt. 

Advies: zorg dat het openen en sluiten van de modal ook daadwerkelijk gebeurt, 

zodat de gebruiker na het sluiten door kan bladeren naar een volgend item. 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

2. Menuknop: Wanneer menu gesloten is, staat de focus nog op de sluitlink, maar die 

is inmiddels buiten beeld. Bovendien staat die link na de header, waardoor de 

focus-volgorde niet meer klopt: Het is nodig om via shift-tab eerst door de andere 

elementen in de header te lopen alvorens je weer bij de menuknop komt. 

Voor toetsenbord-gebruikers en mensen met hulpapparatuur is het lastig te 

volgen wat er gebeurt, en waar je bent op de pagina. 

Het beste zou zijn om van de menuknop een button te maken, die het menu 

zowel in- als uitklapt, inclusief een attribuut `aria-expanded="true/false", zodat 

duidelijk is of het menu is ingeklapt of uitgeklapt. De sluitlink is dan overbodig. 

Als dat niet mogelijk is, zet de focus na het sluiten van het menu dan terug op de 

plek waar men vandaan kwam. 

Succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) 

Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen 

met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een 

dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen. 

1. In tabel Organisatie, vergaderingen en documenten begint de in lijst 

Vergaderingen begint het listitem bijvoorbeeld met "komende" dan "archief" en 
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dan "Beeldvormende bijeenkomsten". De link heeft zo geen context. Wanneer het 

onderwerp eerst komt en daaronder de links dan krijgt de link "komende" en 

"archief" context en begrijpt de gebruiker waar de link naar verwijst. 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

2. De link 'Komende' en 'Archief' verwijzen naar 'Komende vergaderingen' en naar 

'Archief vergaderingen'. De link tekst is 'Komende', hulpsoftware leest echter 

'Komende vergaderingen' voor omdat er in tekst met een span ook het woord 

vergadering staat. Deze is echter met css buiten beeld geplaatst. Het is echter 

belangrijk dat een linktekst vertelt waar het naar verwijst. De link-tekst "Komende" 

is onvoldoende duidelijk, zeker omdat het onder elke kop dezelfde linkteksten 

zijn. 

Code voorbeeld: 

<a href="/Vergaderingen/Raadsvergadering/Komende-
vergaderingen/" title="Komende vergaderingen">Komende 
<span>vergaderingen</span></a> 

Advies: pas de linktekst aan naar "Komende raadsvergaderingen", "Komende 

commissievergaderingen", etc. zodat het voor de gebruiker duidelijk is waar de link 

naar verwijst. Verwijder het span element en verwijder ook het title-attribuut. Dit 

wordt niet door alle hulpsoftware goed opgepakt. 

Meer informatie: https://www.nngroup.com/articles/title-attribute/ 

◦ Op pagina: Vergaderingen (https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergad

eringen/) 

3. De 'terug'-link gaat naar het gehele nieuwsoverzicht (https://bestuur.midden-

groningen.nl/nieuws>). Maar als je had gekozen voor alleen oktober, kom je niet 

terug in het overzicht van alleen oktober. De linktekst kan beter worden aangepast 

in bijvoorbeeld 'Volledig nieuwsoverzicht' in plaats van 'Terug'. 
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◦ Op pagina: Nieuws/2020/10/29 (https://bestuur.midden-groningen.nl/ni

euws/2020/10/29/gemeenteraad-midden-groningen-5-van-npg-gelden-

voor-ideeen-inwoners) 

4. Het is niet duidelijk dat de info link een knop is die een modal opent. Dat is 

onduidelijk voor alle gebruikers, maar met name voor gebruikers die 

hulpapparatuur gebruiken is een modal lastig. In dit geval opent de modal en krijgt 

het close-icon de focus, hulpsoftware ziet een link, maar zonder informatie waar 

de link naar verwijst. 

Advies: 

◦ geef context aan de knop info. 

◦ Voeg een aria-label toe aan het modal sluit-icon. 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

Succescriterium 2.4.5: Meerdere manieren 

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling 

webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, 

een proces. 

1. Het document heeft geen bladwijzers. Hierdoor is er minder makkelijk door het 

document te navigeren. 

Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de 

koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed 

gestructureerd is met de juiste tags. 

◦ Op pagina: PDF: Rapportage RKC eindversie (https://bestuur.midden-gro

ningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/26-november/19:30/

Rekenkamerrapport-Communicatie-Raad/Rapportage-RKC-Communicati

e-eindversie-voor-de-gemeenteraad-1.pdf) 
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2. Het document heeft geen bladwijzers. Hierdoor is er minder makkelijk door het 

document te navigeren. Bladwijzers kunnen met de juiste software worden 

gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het 

brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags. 

◦ Op pagina: PDF: Sportbeleid (https://bestuur.midden-groningen.nl/docu

menten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf) 

3. Het document heeft geen bladwijzers. Hierdoor is er minder makkelijk door het 

document te navigeren. 

Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de 

koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed 

gestructureerd is met de juiste tags. 

◦ Op pagina: PDF: GETEKEND verslaglegging commissie 19 november 2020 (h

ttps://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscom

missievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-novembe

r-2020.pdf) 

Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels 

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel. 

1. In de footer zijn de koppen "Contact", "Over deze site" en "volg ons op" opgemaakt 

als h3 kop. Ze vallen niet onder een h2 kop. Hierdoor is de structuur verwarrend 

voor gebruikers die op koppen navigeren. 

Advies: pas de koppen aan naar een h2. 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar 

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een 

Toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Midden-Groningen Raadsinformatie op
WCAG 2.1 33/56

https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscommissievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-november-2020.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscommissievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-november-2020.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscommissievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-november-2020.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscommissievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-november-2020.pdf
https://bestuur.midden-groningen.nl/
lhoeff
Notitie
Ik weet niet of dit af te vangen is met een standaard sjabloon. Dit lijkt mij ook wel heel erg afhankelijk van hoe de steller de tekst opzet.

lhoeff
Notitie
Dit betreft een scan. het lijkt mij heel erg arbeidsintensief om een degelijk getekend document helemaal handmatig te gaan bewerken. Dat is het zoeken van een nieuwe manier van digitaal ondertekenen wellicht slimmer.

lhoeff
Notitie
Dit zullen we voor moeten leggen aan de leverancier.



bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. 

1. Er is geen zichtbare focus op de sprekers fragmenten, de links naar de 

Raadsvergaderingen. 

◦ Op pagina: Adriaan Hoogendoorn (https://bestuur.midden-groningen.nl/

Organisatie/adriaan-hoogendoorn/algemeen) 

Principe 3: Begrijpelijk 

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. 

Richtlijn 3.1: Leesbaar 

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk. 

Succescriterium 3.1.1: Taal van de pagina 

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden. 

1. Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. 

Een screenreader weet niet in welke taal deze pdf gepresenteerd moet worden. 

Het kan dus zijn dat het document in een Engelstalige stem en met Engelstalige 

uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het document in het Nederlands is Dit is van 

belang voor blinde mensen en mensen met cognitieve of visuele beperkingen. 

Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is 

aangegeven. 

◦ Op pagina: PDF: Sportbeleid (https://bestuur.midden-groningen.nl/docu

menten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf) 

Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen 
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De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald 

worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van 

onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van 

de onmiddellijk omringende tekst. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar 

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar. 

Succescriterium 3.2.1: Bij focus 

Als een component de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.2.2: Bij input 

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt 

niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag 

vóór het gebruik van dit component. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.2.3: Consistente navigatie 

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling 

webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde 

relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.2.4: Consistente identificatie 
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Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's 

worden consistent geïdentificeerd. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer 

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren. 

Succescriterium 3.3.1: Fout identificatie 

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit 

geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies 

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. 

1. Wanneer de gebruiker een fout maakt bij het invullen van het emailadres wordt de 

foutmelding boven aan de pagina getoond, deze is voor screenreader gebruikers 

niet duidelijk, deze wordt niet voorgelezen. 

Advies: 

◦ plaats de foutmelding direct bij het veld 

◦ zorg dat de melding door screenreaders wordt voorgelezen 

◦ Op pagina: Abonnement (https://bestuur.midden-groningen.nl/abonne

ment) 

Succescriterium 3.3.3: Foutsuggestie 

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend 
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zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het 

doel van de content in gevaar zou brengen. 

1. Wanneer de gebruiker een verkeerd e-mailadres invoert is de foutmelding zonder 

aanwijzing. Voor een groep gebruikers kan het goed zijn het format van het 

emailadres mee te geven. Bijvoorbeeld naam@domein.nl. 

Advies: voeg het format toe aan de foutmelding zodat een gebruiker de juiste 

aanwijzing krijgt en het veld op de juiste manier kan invullen. 

◦ Op pagina: Abonnement (https://bestuur.midden-groningen.nl/abonne

ment) 

Succescriterium 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) 

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker 

uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen 

verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste 

één van de volgende zaken: 'Annuleerbaar', 'Gecontroleerd', 'Bevestigd'. De volledige 

tekst van dit succescriterium staat op https://www.w3.org/Translations/

WCAG20-nl/#minimize-error. 

• Geen problemen aangetroffen 

Principe 4: Robuust 

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen 

worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. 

Richtlijn 4.1: Compatibel 

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van 

hulptechnologieën. 
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Succescriterium 4.1.1: Parsen 

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- 

en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen 

dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze 

eigenschappen toelaat. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde 

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor 

formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam 

(name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen 

(properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen 

door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is 

beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. 

1. Het hoofdmenu is opgemaakt met een attribuut: aria-hidden="true". Hierdoor 

wordt het element en de onderliggende knooppunten verwijderd, waardoor het 

volledig ontoegankelijk wordt voor schermlezers en andere ondersteunende 

technologieën. 

<nav class="menu-holder" aria-hidden="true"> 

Advies: verwijder het aria attribuut. 

2. In het submenu (contentmenu op de pagina) is visueel duidelijk dat je op de 

betreffende pagina bent. Dit is echter alleen met CSS gedaan. Gebruikers die met 

een screenreader door de site bladeren zien dit niet. Hierdoor is het menu minder 

duidelijk. 

Advies: voeg een aria-page="current" toe zodat duidelijk is je op die pagina bent. 
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3. In de header staat een knop voor je persoonlijke account. Deze knop is niet te 

begrijpen door mensen die hulpapparatuur nodig hebben. 

Dat komt doordat er gebruik is gemaakt van een span-element dat on hover 

automatisch uitklapt. Het is ook niet te gebruiken met het toetsenbord (een 

bevinding onder 2.1.1 Toetsenbord). 

Deze knop zou een button-element moeten zijn met een naam, bijvoorbeeld 

'Mijn account'. Het moet duidelijk zijn of het informatieblokje is in- of uitgeklapt, 

dit kan met het attribuut aria-expanded. 

Onderzochte code: 

<span class="opt"> 
    <span class="icn fas fa-user-circle"></span> 
</span> 

Zie screenshot 'Knop persoonlijk account' 

Knop persoonlijk account 

4.2 In WCAG 2.1 toegevoegde criteria 

Hieronder zijn de bevindingen genoteerd die horen bij de succescriteria die in WCAG 2.1 

zijn toegevoegd. 

Principe 1: Waarneembaar 

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan 
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gebruikers op voor hen waarneembare wijze. 

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar 

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld 

eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur. 

Succescriterium 1.3.4: Weergavestand 

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, 

zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.3.5: Identificeer het doel van de input 

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan 

door software bepaald worden wanneer: 

Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor 

Componenten van de Gebruikersinterface; en 

De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning 

bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar 

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder 

scheiding van voorgrond en achtergrond. 

Succescriterium 1.4.10: Reflow 
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Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen 

in twee dimensies, worden weergegeven voor: 

Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; 

Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; 

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een 

tweedimensionale lay-out vereisen. 

1. Ingezoomd op 400% met een resolutie van 1280 valt de knop "hulp bij het zoeken" 

over de submit knop. Het is dan onder andere niet mogelijk met de cursor de 

submitknop te bedienen. Ook het menu valt dan onder de header. 

Advies: pas de opmaak aan zodat de functies niet over elkaar vallen. 

Menu ingezoomed op 300% 
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Zoeken ingezoomed op 400% 

Succescriterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content 

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 

ten opzichte van aangrenzende kleuren: 

Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om 

componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering 

van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component 

wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; 

Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, 

behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de 

informatie die wordt overgebracht. 

1. De focusring is in de footer door het kleurcontrast slecht te zien: een blauwe 

focusring (#1672E6) op een paarse achtergrond (#9145A6). De 

Toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Midden-Groningen Raadsinformatie op
WCAG 2.1 42/56

lhoeff
Notitie
Dit zullen we voor moeten leggen aan de leverancier.



contrastverhouding is: 1.27 : 1. Dat is te laag om aan dit succescriterium te voldoen. 

Gebruikers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden. 

Advies: voeg een specifieke focusring toe, met bijvoorbeeld een outline, zodat 

het goed te zien is voor alle gebruikers. 

Succescriterium 1.4.12: Tekstafstand 

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende 

stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of 

functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere 

stijleigenschappen: 

Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; 

Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; 

Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; 

Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.4.13: Content bij hover of focus 

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het 

gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende 

zaken: 

Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden 

gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de 

aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of 

vervangt; 
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Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de 

aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; 

Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of 

focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. 

1. Elementen die on hover openen zijn niet op een andere manier te sluiten dan door 

de muis te bewegen. 

Denk hierbij aan: 

◦ De download-link op https://bestuur.midden-groningen.nl/Documente

n/Moties/aangenomen 

◦ Het 'knopje' voor mijn account in de header. 

Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om andere 

delen van de website te bekijken. Dan kan het gebeuren dat een element per 

ongeluk opent en over andere content heen valt. 

Het beste zou zijn om deze elementen niet te laten openen on hover, maar om ze 

te openen na klikken. Hier heeft de gebruiker zelf de controle over. 

Principe 2: Bedienbaar 

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn. 

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk 

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord. 

Succescriterium 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen 

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief 

hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten 

minste één van de volgende zaken: 
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Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; 

Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te 

wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); 

Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is 

alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten 

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere 

vormen van invoer dan alleen het toetsenbord. 

Succescriterium 2.5.1: Aanwijzergebaren 

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of 

padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een 

padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.5.2: Aanwijzerannulering 

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste 

één van de volgende zaken: 

Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig 

onderdeel van de functie uit te voeren; 

Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een 

mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om 

de functie ongedaan te maken als deze is voltooid; 
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Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event 

ongedaan gemaakt; 

Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.5.3: Label in naam 

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van 

tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.5.4: Bewegingsactivering 

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging 

van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de 

gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om 

onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer: 

Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen 

via een door toegankelijkheid ondersteunde interface; 

Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de 

beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt. 

• Geen problemen aangetroffen 

Principe 4: Robuust 

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen 

worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. 

Richtlijn 4.1: Compatibel 

Toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Midden-Groningen Raadsinformatie op
WCAG 2.1 46/56



Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van 

hulptechnologieën. 

Succescriterium 4.1.3: Statusberichten 

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door 

software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat 

hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de 

focus krijgen. 

• Geen problemen aangetroffen 
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5 Overige adviezen en opmerkingen 

Tijdens het onderzoek zijn 18 bevindingen gedaan die geen reden zijn tot afkeuring van 

een succescriterium, maar wel de toegankelijkheid en bruikbaarheid kunnen verbeteren. 

1. In de lijst wordt gebruik gemaakt van een lege 

tag. Dit is niet de bedoeling om een extra regelafstand te creëren. Dat mag met 

CSS gedaan worden. 

Advies: verwijder alle lege 

tags uit de lijst 

◦ Op pagina: Nieuws/2020/10/29 (https://bestuur.midden-groningen.nl/ni

euws/2020/10/29/gemeenteraad-midden-groningen-5-van-npg-gelden-

voor-ideeen-inwoners) 

◦ Zie ook succescriterium 1.3.1 

2. De video begint direct af te spelen wanneer de gebruiker op de pagina terecht 

komt. Dit kan voor veel gebruikers verwarrend zijn. Daarbij kan het geluid 

ondersteunende technologie zoals schermlezers belemmeren. 

Het is een best practice maar met als advies: zorg dat de gebruiker zelf de video 

aanzet. 

◦ Op pagina: Raadsvergadering/2020/27-februari (https://bestuur.midde

n-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/27-februari/19:3

0) 

◦ Zie ook succescriterium 1.4.2 

3. Iedere landmark moet een unieke ID hebben. In de code mist bij bv nav element ( 

) een unieke id. 

Advies: voeg aan ieder landmark een unieke ID toe: 
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<nav id="options-menu" class="options"> 

◦ Op pagina: Homepagina (https://bestuur.midden-groningen.nl) 

4. Op de pagina is een link geplaatst naar de pdf van het vergaderschema. Het is 

voor een gebruiker niet duidelijk wat dit voor een link is. Advies: geef aan dat de 

link verwijst naar een pdf bestand. 

5. De tijd wordt door hulapparatuur voorgelezen als cijfers. Het is niet direct 

duidelijk dat het gaat om de tijd als er staat 19 dubbele p20:00 

◦ Op pagina: vergaderingen/raadsvergadering (https://bestuur.midden-gr

oningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/) 

6. De koppenstructuur is niet opvolgend. "Gemeenteraad" is een h1 kop, "De 

Overheid in Nederland" is een h3. Er mist hier dus een h2. 

Advies: Pas de h3 kop "De Overheid in Nederland" aan naar een h2 kop. 

◦ Op pagina: organisatie/gemeenteraad (https://bestuur.midden-groninge

n.nl/Organisatie/gemeenteraad1/) 

7. Wanneer het veld e-mail adres niet goed is ingevoerd, verschijnt een foutmelding 

bovenaan de pagina. Het is een best practice de melding vlak bij het verkeerd 

ingevoerde veld te plaatsen. Voeg ook een format toe aan de melding zodat de 

gebruiker weet wat er verkeerd gaat en hoe dat opgelost kan worden. 

◦ Op pagina: Abonnement (https://bestuur.midden-groningen.nl/abonne

ment) 

8. Bij de pdf wordt de naam van de auteur gedeeld, namelijk "Marijke Pfaff-

Jongman". Waarschijnlijk is het niet de bedoeling om hier persoonsgegevens te 

delen, maar zou de naam van de organisatie hier moeten staan. Het delen van 

persoonsnamen kan ook een probleem zijn op het vlak van privacy. 
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◦ Op pagina: PDF: Sportbeleid (https://bestuur.midden-groningen.nl/docu

menten/Raadsbrieven/226-Raadsbrief-sportbeleid.pdf) 

9. Bij de pdf wordt de naam van de auteur gedeeld, namelijk "mwesterh". 

Waarschijnlijk is het niet de bedoeling om hier persoonsgegevens te delen, maar 

zou de naam van de organisatie hier moeten staan. Het delen van persoonsnamen 

kan ook een probleem zijn op het vlak van privacy. 

◦ Op pagina: PDF: GETEKEND verslaglegging commissie 19 november 2020 (h

ttps://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscom

missievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-novembe

r-2020.pdf) 

10. In de opmaak van deze pdf valt op dat er sprake is van een lange lijst met namen 

op de voorpagina en een tabel vanaf pagina drie. Als dit in de codelaag ook het 

geval was geweest, dan zou voor verwarring hebben gezorgd bij gebruikers van 

een screenreader die bij een tabel een overzicht met informatie verwachten en 

niet een lijst met koppen en paragrafen, zoals nu het geval is. 

We adviseren om bij de het plaatsen van tags te kiezen voor een lijst of voor 

hoofdstukken en niet voor een tabel. 

◦ Op pagina: PDF: GETEKEND verslaglegging commissie 19 november 2020 (h

ttps://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Verslagen-Raadscom

missievergaderingen/GETEKEND-verslaglegging-commissie-19-novembe

r-2020.pdf) 

11. Bij de pdf wordt de naam van de auteur gedeeld, namelijk “Marcel". Waarschijnlijk 

is het niet de bedoeling om hier persoonsgegevens te delen, maar zou de naam 

van de organisatie hier moeten staan. Het delen van persoonsnamen kan ook een 

probleem zijn op het vlak van privacy. 

◦ Op pagina: PDF: Rapportage RKC eindversie (https://bestuur.midden-gro

ningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/26-november/19:30/

Rekenkamerrapport-Communicatie-Raad/Rapportage-RKC-Communicati
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e-eindversie-voor-de-gemeenteraad-1.pdf) 

12. Bij een schermresolutie van <1110px en Bij een resolutie van 1280 breed en 

ingezoomd met 125% 

Worden niet alle menu-items getoond. Er valt een item weg. 

Advies: zorg dat alle menu-items onder alle omstandigheden getoond worden. 

Verberg bijvoorbeeld het menu en laat het hamburger menu staan bij een resolutie 

van 1280 breed en ingezoomd met 125%. 

13. De koppenstructuur op de zoekresultaten pagina is niet in orde. Er is een h1: Zoek 

pagina, de volgende is een h3: Filter op type 

Het is een best practice om de koppenstructuur opvolgend te laten zijn op een 

pagina.h1 > h2 > h3 ... Advies: pas de h3 aan naar een h2 kop. 

Dit komt op meerdere plaatsen in de website voor. 

Op de homepage: 

◦ De kop "Volgende vergadering" is een h3, deze valt echter niet onder een 

h2. 

◦ Op pagina "Organisatie/gemeenteraad1/" 

◦ Op pagina: Zoeken - college (https://bestuur.midden-groningen.nl/zoek

en/college/) 

14. De knop download opent een popup met daarin twee knoppen, wanneer de 

gebruiker met toetsenbord door de site tabt sluit de popup niet en blijft open 

staan. 

Wanneer de gebruiker de knop PDF aanklikt (URL: https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen?format=pdf) wordt de site 

leeg, is er geen inhoud meer te zien. (zie schermafbeelding) 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-
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groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

15. In de lijst van de gemeenteraad bestaat ieder item uit een foto, naam en functie. In 

de code is de lijst uitgebreid met extra informatie. Hulpsoftware leest de extra 

informatie voor. Bij iedere medewerker wordt Medewerker voorgelezen, dit is niet 

nodig. 

Advies: * verwijder "aria-label="Medewerker Mieke Bos-Carabain"" * verwijder 

"aria-label="Functie: Fractievoorzitter"" 

In dit geval is het duidelijk in de tekst dat Mieke Bos-Carabain een mederwerker is. 

En ook dat ze de functie Fractievoorzitter heeft. 

Onderzochte code: 

<img class="photo" src="/Organisatie/mieke-bos-carabain/
photo" alt="Foto van Mieke Bos-Carabain"> 
<span class="name " aria-label="Medewerker Mieke Bos-
Carabain">Mieke Bos-Carabain</span> 
<span class="functie" aria-label="Functie: 
Fractievoorzitter">(Fractievoorzitter)</span> 

◦ Op pagina: Organisatie (https://bestuur.midden-groningen.nl/organisati

e) 

16. De link "GO.Vergaderen" geeft erg weinig informatie. Beter zou zijn de link uit te 

breiden naar "iPad-vergaderapplicatie 'GO. Vergaderen". Dat geeft meer context 

aan de link voor gebruikers die snel door de content lezen. Uiteraard met icoon 

(opent in nieuw venster). 

17. De knop "download" opent een menu. Wanneer de gebruiker met een 

screenreader en toetsenbord door de site bladert sluit het download venster 

niet, blijft dus open staan. Zie afbeelding. 
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Advies: pas de popup aan zodat het sluit wanneer het geen focus meer heeft. 

◦ Op pagina: Documenten/Moties/aangenomen (https://bestuur.midden-

groningen.nl/Documenten/Moties/aangenomen) 

18. Het menu bevat naast de links, menuitems, ook een hamburger menu waarin 

dezelfde items ook zijn opgenomen. Dit is in feite dubbel. Het hamburger zou in 

op een desktop verborgen kunnen zijn. 

Het hamburgermenu bevat 1 item extra: LTA. Dit item is verborgen en ook niet met 

het toetsenbord te benaderen. Een oplossing kan zijn door het hamburgermenu 

te verwijderen pas er wellicht een extra item. Het advies is het aantal items gelijk 

te trekken en 1 menu te tonen. 
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6 Screenshots 

In dit hoofdstuk staan screenshots die tijdens het onderzoek zijn gemaakt, maar die niet 

bij een specifiek succescriterium horen. 
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7 Componenten 

7.1 Kalender 

De kalender op de homepage 
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8 Organisatie 

Dit onderzoek is in opdracht van Gemeente Midden-Groningen uitgevoerd door Firm 

Ground. 

8.1 Over Firm Ground 

Firm Ground helpt organisaties met het krijgen van grip op de kwaliteit van online 

dienstverlening en informatie. Denk aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en 

bouwkwaliteit. Firm Ground helpt organisaties met het opbouwen van kennis, het 

verzamelen van feiten voor goede beslissingen, het professionaliseren van online teams 

en het aanpassen van de organisatie om digitaal goed te regelen. 
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