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INLEIDING

Op verzoek van Bealstingdienst, aanbieder van de mobiele applicatie Trends4FI, is een 

onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de mobiele applicatie voldoet aan 

WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het 

Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites en 

mobiele applicaties.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale 

richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De WCAG 2.1 zijn opgedeeld in vier 

principes, namelijk: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe 

bestaat uit een aantal richtlijnen. Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in één of meerdere 

meetbare succescriteria. Omdat WCAG 2.1 techniek-onafhankelijk is opgesteld, kan 

hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web en in mobiele applicaties worden 

gemeten. Voor het onderzoek van (mobiele) applicaties bestaat er aparte documentatie 

onder de noemer WCAG2ICT.

De WCAG 2.1 richtlijnen zijn sinds 23 december 2018 verplicht volgens de Europese 

richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549). De Nederlandse richtlijnen voor 

digitale toegankelijkheid staan in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en 

volgen net als het waarmerk drempelvrij.nl deze Europese richtlijn (EN 301 549). Een 

website die voldoet aan WCAG 2.1 voldoet daarmee dus zowel aan de Nederlandse als 

de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Dit rapport beschrijft per succescriterium in hoeverre de mobiele applicatie al dan niet 

voldoet.

Heeft u naar aanleiding van dit rapport inhoudelijke vragen, dan kunt u contact met ons 

opnemen om deze te bespreken. Onze voorkeur gaat uit naar contact via e-mail: 

technobility@cardan.com. Vermeldt u hierbij alstublieft de naam van uw organisatie 

(Bealstingdienst) en de datum van het rapport (30 september 2021).

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl
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ONDERZOEKSGEGEVENS

Algemene gegevens
Opdrachtgever : Bealstingdienst

Onderzochte mobiele applicatie : Trends4FI

Type onderzoek : WCAG 2.1 inspectie niveau AA

Versie van rapport : 1.0

Datum rapport : 30 september 2021

Inspectie instelling : Cardan Technobility

Inspecteur : Julia Zjochova

Senior Consultant : Gerard Copinga

Scope van het onderzoek
• Alle schermen van de mobiele applicatie Trends4FI

Steekproef
Zie bijlage 1 voor een beschrijving van de schermen in de steekproef.

Inspectiemethode
Dit onderzoek (inspectie) is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. Deze 

methode is aanbevolen volgens digitoegankelijk. Een overzicht van de gebruikte methode 

is te vinden op de pagina: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em/.

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

WCAG2ICT (www.w3.org/TR/wcag2ict).

Gebruikte technieken
Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er vanuit gegaan dat alle technieken van het W3C 

ondersteund worden en dus gebruikt mogen worden. Zie:

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

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl

http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques
https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
http://www.w3.org/TR/wcag2ict
http://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/
https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em/
https://www.digitoegankelijk.nl/aanpak/toegankelijkheidsonderzoek
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Gebruikte hardware en software
Bij dit onderzoek is de volgende hardware en software gebruikt:

• Telefoon type:  iPhone XR

• OS type :  iOS

• OS versie : 14

• iOS Voice-Over (en stembediening en andere toegankelijkheidsfuncties)

• Bluetooth draadloos toetsenbord

• iOS Accessibility Inspector

Inspectie-instelling
Deze inspectie is uitgevoerd door Cardan Technobility.

Adres : TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg

Telefoon : 088-5004070

E-mailadres : technobility@cardan.com

Website : www.technobility.nl

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl

http://www.technobility.nl/
mailto:technobility@cardan.com
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SAMENVATTING (Engels)

The evaluation of the extent to which the application Trends4FI conforms to the Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 was finished on 30 september 2021. This 

evaluation was performed according to the guidelines of the Quality Mark drempelvrij.nl. 

Only the WCAG 2.1 level A and AA success criteria of these guidelines were used in this 

evaluation. As this is an application WCAG2ICT has also been used to evaluate this 

application.

The outcome of the evaluation is that the application currently does not conform to all 50 

success criteria. The application conforms to 34 out of 50.

The inspection has shown that the app is already partially accessible. For example all 

functionality is available via interacting with the touch screen in an accessible manner.

However, accessibility issues have also been found. There are some screens in this app 

which are inaccessible to the screen reader (VoiceOver). The screen reader can not read 

the text on these screens at all. See, for example, the “Login” screen and all the screens 

under the user account. A user relying on this kind of assistive software is therefore unable 

to use this app. In some articles, there are video’s present without closed captions. A deaf 

user will not be able to follow the information in these videos, this also applies to users 

relying on captions for other reasons including circumstantial or temporary ones. Other 

problems include insufficient contrast on text and other important visual element's. 

Resizing and reflowing text are also problematic. Not all users are able to use a touch 

screen, as a result the app should be fully controllable via the keyboard interface.

For a number of these problems it is indicated how this can be solved. Multiple solutions 

are possible for most problems. The solution in the report is therefore only a suggestion. If 

another solution is more appropriate, it may also be used.

The examples used in this report are taken solely from the problems that were found in the 

sample. Consequently, this is not a complete overview of all of the problems present. It is 

therefore possible that an accessibility issue may still exist outside the sample, and will be 

found in a future evaluation, when another sample is used.

Note: When adjustments are being made to the application to solve an accessibility issue, 

it is possible that the solution can create a new accessibility issue.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl
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Uitzonderingen
Voor mobiele applicaties geldt dat deze pas per 23 juni 2021 toegankelijk hoeven te zijn. 

Dat geldt dan ook voor alle andere content waar een uitzondering voor geldt. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan PDF documenten en video’s die in een mobiele applicatie worden 

gebruikt.

Ondanks dat de mobiele applicaties nog niet toegankelijk hoeven te zijn, keuren we de 

problemen die we vinden wel af in dit onderzoek. Ook eventuele problemen in PDF 

documenten en/of video’s die mogelijk in de mobiele applicatie worden gebruikt. In de 

toegankelijkheidsverklaring voor de mobiele applicatie kan dan aangegeven worden dat 

hier nog een uitzondering voor geldt vanuit de wetgeving.

Organisaties die zich beroepen op deze uitzonderingen, moeten in de 

toegankelijkheidsverklaring aangeven welke maatregelen ter verbetering zijn genomen, 

welke alternatieven worden geboden en wanneer wel aan de verplichting zal worden 

voldaan. 

Ga voor de volledige uitleg naar 

https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties, maar omdat het hier gaat 

om een mobiele applicatie gelden de genoemde tijdelijke uitzonderingen allemaal tot en 

met 23 juni 2021.

PDF

Alle kantoorbestanden die na 23 september 2018 op een digitaal kanaal zijn geplaatst, 

moeten toegankelijk zijn vanaf 23 juni 2021.

Let op: documenten voor actieve administratieve processen moeten altijd toegankelijk 

zijn. Denk bijvoorbeeld aan een PDF-formulier voor het aanvragen van een paspoort of 

vergunning. 

In dit onderzoek worden alleen PDF’s onderzocht die toegankelijk moeten zijn.

Video

Alle video’s die vanaf 23 juni 2021 worden gepubliceerd, moeten volledig toegankelijk zijn. 

Voor video’s die tijdens dit onderzoek online staan, wordt ervan uitgegaan dat deze 

toegankelijk moeten zijn. Een uitzondering hierop is dat video’s waarvan direct duidelijk is 

dat deze gepubliceerd zijn voor 23 juni 2021 niet afgekeurd worden.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 
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Kaarten en karteringsdiensten

Online kaarten en karteringsdiensten hoeven niet toegankelijk te zijn. 

Let op: essentiële informatie voor navigatie moet wel een digitaal, toegankelijk alternatief 

hebben. Aangeraden wordt om deze kaarten en karteringsdiensten wel zoveel mogelijk 

toegankelijk te maken.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl
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BEOORDELING 

Hieronder staat een overzicht van alle WCAG 2.1 succescriteria van niveau A en AA 

verdeeld over de 4 principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Per 

succescriterium is een korte omschrijving gegeven, het niveau en of de pagina’s uit de 

steekproef voldoen aan het succescriterium of niet. Als ze niet voldoen aan een 

succescriterium is in het volgende hoofdstuk een overzicht te vinden van de bevindingen 

die tot deze conclusie hebben geleid.

Waarneembaar

Criterium Criteriumomschrijving Niveau Resultaat

1.1.1 Niet tekstuele content A Voldoet niet

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf 
opgenomen) 

A Voldoet

1.2.2 Ondertiteling voor doven en 
slechthorenden (vooraf opgenomen)

A Voldoet niet

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief 
(vooraf opgenomen)

A Voldoet

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden 
(live)

AA Voldoet

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) AA Voldoet

1.3.1 Info en relaties A Voldoet niet

1.3.2 Betekenisvolle volgorde A Voldoet niet

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen A Voldoet

1.3.4 Weergavestand AA Voldoet niet

1.3.5 Identificeer het doel van de input AA Voldoet

1.4.1 Gebruik van kleur A Voldoet niet

1.4.2 Geluidsbediening A Voldoet

1.4.3 Contrast (minimum) AA Voldoet niet

1.4.4 Herschalen van tekst AA Voldoet niet

1.4.5 Afbeeldingen van tekst AA Voldoet niet

1.4.10 Reflow AA Voldoet niet

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 
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Criterium Criteriumomschrijving Niveau Resultaat

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content AA Voldoet niet

1.4.12 Tekstafstand AA Voldoet

1.4.13 Content bij hover of focus AA Voldoet

Bedienbaar

Criterium Criteriumomschrijving Niveau Resultaat

2.1.1 Toetsenbord A Voldoet niet 

2.1.2 Geen toetsenbordval A Voldoet

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen A Voldoet

2.2.1 Timing aanpasbaar A Voldoet

2.2.2 Pauzeren, stoppen verbergen A Voldoet

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde A Voldoet

2.4.1 Blokken omzeilen A Voldoet

2.4.2 Paginatitel A Voldoet

2.4.3 Focus volgorde A Voldoet

2.4.4 Linkdoel (in context) A Voldoet niet

2.4.5 Meerdere manieren AA Voldoet

2.4.6 Koppen en labels AA Voldoet

2.4.7 Focus zichtbaar AA Voldoet

2.5.1 Aanwijzergebaren A Voldoet

2.5.2 Aanwijzerannulering A Voldoet

2.5.3 Label in naam A Voldoet

2.5.4 Bewegingsactivering A Voldoet

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl
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Begrijpelijk

Criterium Criteriumomschrijving Niveau Resultaat

3.1.1 Taal van de pagina A Voldoet

3.1.2 Taal van onderdelen AA Voldoet

3.2.1 Bij focus A Voldoet

3.2.2 Bij input A Voldoet

3.2.3 Consistente navigatie AA Voldoet

3.2.4 Consistente identificatie AA Voldoet

3.3.1 Fout identificatie A Voldoet

3.3.2 Labels of instructies A Voldoet niet

3.3.3 Foutsuggesties AA Voldoet

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, 
gegevens)

AA Voldoet

Robuust

Criterium Criteriumomschrijving Niveau Resultaat

4.1.1 Parsen A Voldoet

4.1.2 Naam, rol, waarde A Voldoet niet

4.1.3 Statusberichten AA Voldoet niet 

Onderzoeksscores

Niveau A Niveau AA Totaal

Principe

Behaalde 

score

Maximale 

score

Behaalde 

score

Maximale 

score

Behaalde 

score

Maximale 

score

Waarneembaar 4 9 5 11 9 20

Bedienbaar 12 14 3 3 15 17

Begrijpelijk 4 5 5 5 9 10

Robuust 1 2 0 1 1 3

Totaal 21 30 13 20 34 50

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl
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ONDERZOEKSRESULTATEN

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 (niveau A)

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

tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

The logo of Trends4FI on the “Log in” screen has no text alternative. This informative 

image must have a descriptive text alternative that presents the same information as the 

image. This logo is present on other screens as well. See the “Start” screen for example.

On the screen “Zwendel rond elitepaarden” there is a logo of Trends4FI present which has 

a text alternative. But this text does not make sense: “otter ing”. The text alternative must 

be descriptive. In this case, it must be the name of the organization: “Trends4FI”.

At the top of the “Hulp” screen (can be found when a user enters “hulp” in the search bar), 

there are two buttons. The left button with an icon of an arrow has a text alternative  

“navbarclose@2x”. The button on the right with a banner and a star has a text alternative 

“favoritesbutton@2x”. Both buttons need a better text alternative that describes the 

function of the button.

At the top of the “Start” screen, there is a row with buttons. These buttons have the 

following text alternatives: “filterbutton@2x”, “searchbutton@2x”, 

“(unclear)refreshbutton@2x”, “configpanel@2x”. These buttons need a better text 

alternative that describes the function of the button.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 
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On the screen “Zwendel rond elitepaarden” there are images with unclear text alternatives. 

Above the screen reader reads: “navbarclose@2x” left from “Home”,  

“dropdownnarrow@2x” and “favoritesbutton@2x” (right from “Home”). Under the article, 

there is an icon with “tagicon.png” as alternative text. This is not a correct text alternative.

At the bottom of the screen “Zwendel rond elitepaarden” there are images on the buttons 

with the following alternative texts: “navigationprevious@2x”, “navigationnext@2x”, 

“likebutton@2x”, “commentbutton@2x”, “aabutton@2x” and “favoritesbutton@2x”. These 

buttons need a better text alternative that describes the function of the button. These kinds 

of problems with text alternatives that end in “@2x” occur more often than these examples. 

On the screen “Financiële turbulentie (artikel)” there is an image of text. The text 

“Financiële turbulentie Sander Boon 27/03/2020”.  This image has no text alternative. This 

text is important and needs a text alternative. The name of the person comes later back in 

the text, but the date not. The article has a publishing date ‘more than a year ago’. Which 

is why the date from the image needs a text alternative.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 
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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) 

(Niveau A)

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-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd 

gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-

geluid content.

• Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd 

gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor 

vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Resultaat

Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Succescriterium 1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf 

opgenomen) (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Trends4Fl webinar 2021 and beyond” there is a video from Youtube with 

automatically generated captions. These captions do not have punctuation, the speakers 

are not identified, and the text contains multiple grammar mistakes, thus the meaning of 

the spoken words is not transcript correctly. Unfortunately, the automatically generated 

captions are not good enough to comply to this success criterion.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 
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Succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

(Niveau A)

Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf 

opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het 

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

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau 

AA)

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

in gesynchroniseerde media. 

Resultaat

Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in 

gesynchroniseerde media.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 
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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 (Niveau A)

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

bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Mijn profiel” is the toggle button not connected with the label. This button 

can not be activated through touching the label ‘Notify me by email for new comments on 

my articles’.

The screen “Help” shows articles. The date (‘More than a year ago’) is above the heading 

of the article. This occurs on every screen with articles. For example, the “Start” screen.

On the “Start” screen there are articles. The headlines of these articles are not marked up 

as headings. It is obvious that they’re headlines because they are bigger than the rest of 

the text, and they tell something about the content of the article. However, they are read as 

plain text. Because of this, a blind user will hear a different information structure than what 

a sighted user sees on the screen.

The headlines on the screen “Reacties” is not read as the headlines. See, for example, the 

headline “Laatste reacties” and the subheadlines (the titles of the reactions).

On the screen “Reactie toevoegen” there are input fields without labels which are 

programmatically connected to these input fields. When a user touches this input field, the 

screen user says: “enter text, double tap to edit field”. The name of the field is not known 

to the screen reader. Therefore, a blind user will not know which information should be 

entered here.

The screen “Tags” has a heading (the name of the screen), but this heading is not read as 

a heading. This happens on other screens as well.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 
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Under the article on the screen “Zwendel rond elitepaarden” there is a heading “Redactie 

Trends4fi”. This heading will not be read as one, which makes the relationship between the 

text above and under not clear anymore. Above the screen, next to “Home” there is a 

dropdown button. If this button is clicked on, an extra screen opens. The first word 

“Kanalen” is bigger than the text under this heading and is bold. This is a heading, but this 

text is not marked up as such.

On the “Trends4Fl webinar 2021 and beyond” screen, there are lists which are not read as 

such. These lists are made with minus signs and jump to a new line with the Enter key. 

The screen reader will not be able to read to a blind person that this is a list and how many 

items this list contains.

Succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

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

kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the “Tags” screen a user can create a tag. The added tags have a red background and 

a button to remove the tag. The screen reader reads this information in the following order: 

first “closeinfo@2x’ (button), then the name of the tag. This is confusing. The name of the 

tag needs to come before the closing button.

Succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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Succescriterium 1.3.4: Weergavestand (Niveau AA)

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

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

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

The screen orientation of this application is locked in one mode (portrait). Users should be 

able to change the orientation of their device between portrait and landscape with the 

screen adjusting accordingly in order to remain understandable. Also, when opening a 

page, it should display in the user’s current orientation. There are exceptions to this rule, 

however these are currently not applicable to this app.

Succescriterium 1.3.5: Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

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

scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the “Start” screen there is a navigation bar with buttons “Start” ans “Reacties”. The 

active tab is only separated by color. The screen reader will not be able to read this 

information to a blind person and a user, who does not see colors,  will not be able to see 

the difference between these two buttons.

The screen “Tags” has a collection of tags that can be chosen by a user. These tags are 

read as plain text. A blind user does not know that he can click on the tag to select it. If a 

tag is selected, the background turns red. Users who can not see color will not see the 

difference. In this instance the change in background color is the only visual indicator for 

selecting a tag. For this use a difference in contrast (3.0:1 or more) can be used as an 

alternative for the use of color. Two colors with a sufficient difference in contrast are 

visually different to all sighted users and as a result the state change no longer relies on 

just color. Other solutions such as a border are also possible.

Succescriterium 1.4.2: Geluidsbediening (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.
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Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum) (Niveau AA)

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: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een 

contrastverhouding van ten minste 3:1;

• Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve 

component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand 

zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere 

visuele content bevat, hebben geen contrasteis.

• Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen 

contrasteis.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Log in” there is text that does not comply to the minimal contrast 

requirements of 4,5:1. The placeholder text has a color contrast of 2,4:1. The link 

“Registreren/wachtwoord vergeten” has a color contrast of 2,0:1. The text under the name 

of the organization has a color contrast of 2,1:1

On the screen “Info” there are tags. The gray text color has a color contrast of 2,7:1.

On the screen “Start” there are articles. Every article has a date. The gray text has a color 

contrast of 2,1:1.

On the screen “Trends4Fl webinar 2021 and beyond” there is a video. If the button 

“cations” is clicked on, another screen opens with 3 subtitles options. These options are in 

black text on a nearly black background. The color contrast is 1,1:1. It needs to be 4,5:1 or 

above.

On the screen “Financiële turbulentie (artikel)” there is an image with green text on it. The 

color contrast between the green text and white parts of the image is 1,7:1.
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Succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst (Niveau AA)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the iPhone the text can be magnified to 200%. The screens must be functional if this 

option is turned on. This app does not allow magnification. The visually impaired users can 

have difficulties using this app.

Succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

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

dan liever tekst 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. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) 

worden als essentieel beschouwd.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Financiële turbulentie (artikel)” there is an image of text. The text 

“Financiële turbulentie Sander Boon 27/03/2020”.  This image has no text alternative. This 

text is important and needs a text alternative. The name of the person comes later back in 

the text, but the date not. The article has a publishing date ‘more than a year ago’. Which 

is why the date from the image needs a text alternative.
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Succescriterium 1.4.10: Reflow (Niveau AA)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the iPhone the text can be magnified to 200%. The screens must be functional if this 

option is turned on.  This success criterion cannot be tested in this app. This app does not 

allow magnification. Note: pinch to zoom alone is not a valid solution for this problem, 

because it relies on a multipoint gesture that fails success criterion 2.5.1: Pointer 

Gestures.

Succescriterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Log in” there are elements that do not comply to the minimal contrast 

requirements of 3,0:1. The border of the input fields has a color contrast of 1,5:1. The 

refresh button at the top of the screen has a color contrast of 2,0:1.
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On the screen “Mijn profiel” the input fields have a gray border. The color contrast is 1,1:1. 

This problem is seen on other screens with input fields.

Succescriterium 1.4.12: Tekstafstand (Niveau AA)

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.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van 

deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen 

door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende 

combinatie van taal en script.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 1.4.13: Content bij hover of focus (Niveau AA)

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;

• 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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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Principe 2: Bedienbaar 
Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord (Niveau A)

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.

Opmerking 1: deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan 

de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist 

de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de 

onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

Opmerking 2: dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden 

naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

To test this success criterion an external Bluetooth keyboard was connected to control the 

app with VoiceOver turned off. On the screen “Financiële turbulentie (artikel)” there is a 

drop down button next to “Home”. A user with an external keyboard can open this hidden 

section, but can not select or activate the items inside. Furthermore, the content of this 

article is not accessible to the keyboard user. Only the buttons at the bottom of the screen 

can be reached with an external keyboard.

On the “Start” screen there are tabs (“Start” and “Reacties”) which can not to be activated 

with the keyboard interface. Also, the big round button in the right corner of the screen 

does not respond to the external keyboard.
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Succescriterium 2.1.2: Geen toetsenbordval (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen (Niveau A)

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:

• 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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl



26

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

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

Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar (Niveau A)

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

volgende zaken: uitzetten, aanpassen, verlengen, realtime uitzondering, essentiële 

uitzondering of 20 uur uitzondering.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie 

gelden alle volgende zaken:

• Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende 

informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) 

parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de 

gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, 

knipperring of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en

• Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende 

informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt 

gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te 

stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen tenzij de 

automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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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 (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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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 (Niveau A)

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

worden herhaald te omzeilen.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.2: Paginatitel (Niveau A)

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

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Zwendel rond elitepaarden” under the article there is a link that has an 

unclear link purpose. The VoiceOver reads “otter ing”. This link has a logo by “Trends4fi”, 

therefore the name of the link purpose must contain the name of the organization.
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On the screen “Info” are two links with the same link text. (“hier”). As link purpose this is 

not clear enough. The link purpose has to indicate what the destination of the link is. Here 

you could use “privacyvoorwaarden” and “gebruikersvoorwaarden” as link texts to make 

the purpose of these links available to users of assistive software.

The content on some screens is not presented to assistive software at all, therefore the 

app cannot be fully tested on this success criterion. A visual inspection of these links is not 

sufficient to comply.

This is merely advice to increase the accessibility of the app: On the screen “Reacties” are 

links to web pages which consist of long unclear strings. It would be better to use links that 

provide easily understandable texts that show the purpose of each of these links. Using an 

URL to show the purpose of a link always complies to the requirements of this criterion, the 

usability of such a link text is not part of this assessment.

Succescriterium 2.4.5: Meerdere manieren (Niveau AA)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar (Niveau AA)

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

bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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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 (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Succescriterium 2.5.2: Aanwijzerannulering (Niveau A)

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;

• 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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 2.5.3: Label in naam (Niveau A)

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

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

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

As indicated before, not all screen are fully available to assistive software to be read aloud. 

Therefore a full inspection for this success criterion was not possible. No problems were 

detected on the screens that can be used with assistive software.
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Succescriterium 2.5.4: Bewegingsactivering (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.
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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 (Niveau A)

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

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen (Niveau AA)

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 zinnen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van 

de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Mijn profiel” there is an English label (‘Notify me by email for new 

comments on my articles’) present. Because this success criterion is not applicable to 

mobile app this is not a failure, however it is suggested to translate this text to Dutch if 

possible.
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Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

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

Succescriterium 3.2.1: Bij focus (Niveau A)

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

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.2: Bij input (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.3: Consistente navigatie (Niveau AA)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.2.4: Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's 

worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Succescriterium 3.3.1: Fout identificatie (Niveau A) 

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

geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies (Niveau A)

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

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On the screen “Log in” there are two input fields where the username and the password 

can be entered. These input fields have no labels. The placeholder texts disappear as 

soon as the user begins to type which is why they cannot be served as labels. A visual 

indication to conform the purpose of such an input is required. A user with a cognitive 

disability or distraction is currently not able to check the purpose during its use.

On the screen “Mijn profiel” there the input fields have no visible labels. For example the 

fields for the name and the organization role (“functie”) of the employee.

Succescriterium 3.3.3: Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend 

zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het 

doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.
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Succescriterium 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (Niveau AA)

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: verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden, de 

gegevens zijn te controleren of de gegevens kunnen worden bevestigd.

Resultaat

Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.
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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.

Succescriterium 4.1.1: Parsen (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde (Niveau A)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

On top of the screen “Hulp” (to be found as a search result) there are two buttons. The left 

one has an icon of an arrow. The accessible name of this button is “navbarclose@2x”. The 

right one with an icon of a banner with a star has an accessible name 

“favoritesbutton@2x”. This is not correct. The accessible name must describe the function 

of the button.
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At the bottom of the screen “Start” there is a red button (““Reactie toevoegen”). This button 

has no appropriate role in the code of the button. The screen reader does not read this 

button at all. When a user touches this button with a screen reader on, the article below it 

is read aloud. Even if the screen is scrolled all the way down and this button is standing on 

a white empty space under the last article, the button is still not accessible to a screen 

reader. This could be caused by missing the appropriate role to let assistive technology 

know that this is a button.

On the screen “Reactie toevoegen” there is an input field “Added tags”. This field looks the 

same as two other input fields on this screen and give the users the impression that they 

can enter some text in here. But, when the users touch this input field, nothing happens. 

After three times trying to activate this field, the screen goes back to the “Reacties” screen. 

It’s not possible to get back with a screen reader. The red button, described in the previous 

paragraph, is not screen reader accessible. To add a comment, the users must constantly 

switch VoiceOver on and off to be able to navigate the screens and submit the comment.

On the screen “Reactie toevoegen” there is a button “Publiceren”. This is not a button in 

the code of the screen. This text is being read aloud as normal text. A blind user does not 

know that he can activate this button to submit his comment. This interactive element does 

not have a role that is available to assistive software. When VoiceOver scans such an 

element it should indicate it’s a button or a link. 

On the screen  “Reactie toevoegen” there are interactive elements which are not coded as 

buttons (or links or as switches if aplicable). See “Afbeelding toevoegen”, “Tag(s) 

toevoegen”, “Annuleren”, “Opslaan” en “Publiceren”. When a user adds an image, a new 

element appears, “Afbeelding wijzigen”. Assistive software is unable to correctly inform 

users about the role of these elements.

On the screen  “Reactie toevoegen” there are input fields without accessible names. When 

the users touch these inputs with a screen reader on, the screen reader simply states: 

“edit text”. What data must be filled in these fields is not accessible.

On the screen “Tags” there is an input field below “Nieuwe tag toevoegen”. That input has 

no accessible name.
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On the screen “Tags” there is a collection of tags that can be chosen. These tags are 

interactive elements, but they are being read as normal text. A blind user does not know 

that he can activate these texts by touch. When a tag is selected, its background turns red. 

This change of status is not programmatically determined. VoiceOver is not aware of this 

change and cannot inform users about this change of state.

Some screens cannot be read by VoiceOver, therefore the app cannot be fully tested on 

this success criterion.

Succescriterium 4.1.3: Statusberichten (Niveau AA)

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.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Opmerkingen

Above the “Start” screen there is a button to refresh the screen. When this button is clicked 

on, there appears an animation that says “loading”.  This animation is a status message, 

but the screen reader does not read this message. These animations also show up when 

the app is opened for the first time. Make sure that this information is read by the screen 

reader to let a blind user know what is happening.

Because some screens can not be read by a screen reader, this app cannot be fully 

examined. For example, the “Log in” screen shows an error message if incorrect data is 

entered. At this moment, this page does not comply to this success criterion because none 

of the information (including the status message) is available for assistive software to 

present to the user.

Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg, 088-5004070, 

technobility@cardan.com, www.technobility.nl



39

BIJLAGE 1: SCHERMEN IN DE STEEKPROEF VAN HET 
ONDERZOEK

Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van schermen in de applicatie. 

De wijze waarop de steekproef is bepaald staat voorgeschreven in het evaluatiedocument 

WCAG-EM. Als een proces is meegenomen in het onderzoek staan ook alle 

processchermen in de steekproef vermeld.

Zie: https://www.digitoegankelijk.nl/aanpak/toegankelijkheidsonderzoek. 

Steekproef (met de titels van de schermen)
• Trends4fi Login

• Instellingen

• Account

• Uitloggen

• Mijn profiel

• Info

• Beginscherm met zoekbalk open

• Hulp (als zoekresultaat)

• Start

• Reacties

• Reactie toevoegen

• Tags

• Zwendel rond elitepaarden (artikel)

• Trends4FI webinar 2021 and beyond

• Financiële turbulentie (artikel)
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