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Alle richtlijnen zijn level A. Klik op de link voor uitleg op de overheidswebsite. 

 

 ✔ Onderwerpen 

 
Afbeeldingen, video’s en audio 
 

  1.1.1: Geef niet-tekstuele onderdelen zoals afbeeldingen en 
filmpjes een tekstuele beschrijving. (niveau A) 
 
Actie Gloedonline: alt tag toevoegen voor algemene onderdelen 
zoals logo in de site en social media icons.  Onderzoeken of VRGZ 
alt tags kan aanbrengen op afbeeldingen in de tekst. 
 
BS >> Ongeveer een uur werk om dit toe te passen op de 
afbeeldingen van de homepage.  
 
Vervolgens actie VRGZ: afbeeldingen in de site doorlopen en alt 
tags toevoegen.  
 
Aangepast en voldaan: 18 augustus 2020 
 

 nvt 1.2.1: Geef niet-live geluidsfragmenten en bewegend beeld 
(zonder geluid) een transcript of audiobeschrijving. (niveau A) 
 

 nvt 1.2.2: Geef niet-live filmpjes een ondertiteling waarin alle 
belangrijke geluiden zijn opgenomen. (niveau A) 
 

 nvt 1.2.3: Geef niet-live filmpjes een audiobeschrijving of transcript. 
(niveau A) 
 

  1.3.1: Zorg dat informatie, structuur en relaties in code of tekst zijn 
vastgelegd, en niet alleen in de vormgeving. (niveau A) 
 
Voorbeeld: het Corona plaatje op de homepage van VRGZ.nl Onder 
de afbeelding ook tekst plaatsen met de link en alt tag op het 
plaatje met uitleg. 
 
En afbeeldingen op deze pagina: http://www.vrgz.nl/organisatie/ 
 
 Eerste is technisch niet mogelijk 
Tweede is voldaan op 18 augustus 2020. 
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  1.3.2: Zorg dat de inhoud op een logische volgorde gelezen kan 
worden door alle bezoekers. (niveau A) 
 
Praktisch: is de leesvolgorde van de inhoud logisch en kun je met je 
tabtoets navigeren door de site.  
 
Check door sitebouwer Gloedonline. 
 
BS >> De leesvolgorde is te zien door bijvoorbeeld 
http://www.vrgz.nl/organisatie/?test=ja te bekijken. Idealiter 
hoeft een bezoeker niet constant alle header en menuopties door 
om de content te lezen. Dit zonder visuele aanpassingen in code 
worden toegepast. Dit werkt vanaf Internet Explorer 11. Het 
toepassen kost 3 uur.  
 
Voldaan op 27 juli 2020 
 

  1.4.1: Gebruik niet alleen kleur maar ook nog andere visuele 
middelen of tekst om informatie over te dragen. (niveau A) 
 

 nvt 1.4.2: Bied de mogelijkheid voor bezoekers om geluid dat 
automatisch meer dan 3 seconden speelt uit of zacht te zetten. 
(niveau A) 
 
Geen video of audiobestanden gevonden in de site 

 
Gebruiksfuncties  
 

  2.1.1: Zorg dat alle functies met alleen het toetsenbord te bereiken 
en gebruiken zijn. (niveau A)  
 
Check door sitebouwer Gloedonline 
BS>> Alle onderdelen zijn al te bereiken. Door toepassen van 
leesvolgorde en focus zal dit wel verbeteren.  

  2.1.2: Voorkom dat een bezoeker die alleen het toetsenbord 
gebruikt vast komt te zitten en niet verder kan. (niveau A) 
 
Check door sitebouwer Gloedonline 
BS>> Zie opmerking over leesvolgorde, door dit toe te passen zal 
dit ook verbeteren.    

 nvt 2.2.1: Geef bezoekers de mogelijkheid om een tijdslimiet waarna 
automatisch iets gebeurt te verlengen of uit te zetten. (niveau A) 
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Praktisch: op de homepage is een carrousel te zien met 
afbeeldingen. Deze is niet te bedienen door de gebruiker. 
Toegankelijkheid verbeteren: animatie verwijderen. Of 
toegankelijke animatie zoals rijkswaterstaat.nl, maar dit kost vrij 
veel tijd om het zo te maken. 
 
Op zoek naar een vervangende animatie of afbeelding 

 nvt 2.2.2: Geef bezoekers de mogelijkheid om bewegende, scrollende, 
knipperende en automatisch verversende onderdelen te stoppen. 
(niveau A) 
 

 nvt 2.3.1: Laat elementen niet zodanig flitsen dat bezoekers er een 
toeval door kunnen krijgen. (niveau A) 
 

 nvt 2.4.1: Zorg dat onderdelen die vaak herhaald worden overgeslagen 
kunnen worden. (niveau A) 
 

 
Content 
 

  2.4.2: Geef webpagina's een titel die de inhoud van de pagina 
beschrijft. (niveau A) 
Dit kan nog wel beter, pagina’s hebben bijvoorbeeld de titel 
‘brandweer’. Dit kan VRGZ zelf in het cms aanpassen. 
 
Voldaan op 18 augustus 2020 

  2.4.3: Zorg dat de volgorde waarin onderdelen op een pagina focus 
krijgen logisch is. (niveau A) 
Check door sitebouwer Gloedonline. 
 
BS>> We kunnen duidelijke Focus zichtbaar maken zoals op 
bijvoorbeeld https://www.koninklijkhuis.nl/ of 
https://www.overheid.nl/ is gedaan. Dit kost ongeveer 2 a 3 uur 
om toe te passen.  
 
Voldaan op 27 juli 2020 

  2.4.4: Schrijf linkteksten zo dat het linkdoel uit de tekst zelf of de 
context van de link afgeleid kan worden. (niveau A) 
 
Niet de gehele site hierop doorgelopen, maar goed voorbeeld: 
http://www.vrgz.nl/organisatie/ De links naar meldkamer, 
brandweer etc.  
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Doorlopend proces 

  3.1.1: Geef op elke pagina de standaard taal van de tekst op die 
pagina aan. (niveau A) 
 
Actie: opnemen language code door Gloedonline 
 
BS>> Kwartier werk 
 
Voldaan op 27 juli 2020 

 
Formulieren 
 

 nvt 3.2.1: Laat een formulierveld dat focus krijgt niet zomaar een grote 
gebeurtenis in gang zetten. (niveau A) 
 
VRGZ websites hebben geen formulieren 

 nvt 3.2.2: Laat een formulierveld dat ingevuld wordt niet zomaar een 
grote gebeurtenis in gang zetten, tenzij de bezoeker vooraf is 
geïnformeerd. (niveau A) 
 
 

 nvt 3.3.1: Geef bij een verkeerd ingevuld formulierveld aan waar de 
fout zit en beschrijf wat er fout is. (niveau A) 
 

 nvt 3.3.2: Geef duidelijke instructies bij invoervelden. (niveau A) 
 

  4.1.1: Pas de programmeertaal die je gebruikt volgens de regels 
van die taal toe. (niveau A) 
Voldoet redelijk goed, geen 100% validatie door w3c. Voert te ver 
om uit te leggen in welke details dit zit. 
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