


Hallo Gebruiker Centraal! !



Wie is hij?



Agenda

‣ Welkom 

‣ 2018 - Wat is er gaande? 

‣ WCAG 2.1 - Waarom 

‣ WCAG 2.1 - 12 criteria op A / AA 

‣ Hoe nu verder?



🙋#



2018 - Wat is er gaande? 😱



Van Webrichtlijnen naar Wet Digitale Overheid

‣ Van 51 naar 38 succescriteria (+ 12 succescriteria in update WCAG 2.1) 

‣ Van nationale richtlijnen naar Europese standaard naar nationale wet. 

‣ Van website naar álles



22 december 2016
1 juli 2018

Inwerkingtreding 
EU-richtlijn toegankelijkheid 
websites en apps

Tijdelijk besluit Digitale  
Toegankelijkheid

23 september 2019

Alle nieuw gebouwde 
interne en externe  
websites en content 
moeten voldoen*

23 september 2020

Alle interne en  
externe websites en 
content moeten voldoen*

23 juni 2021

Alle mobiele  
applicaties 
moeten voldoen

14 juli 2016: Wet Gelijke Behandeling: op basis van VN-verdrag voor mensen met een handicap 

Het tijdspad



WCAG 2.1: waarom? 🤯



WCAG 2.1: 12 nieuwe criteria op A en AA

‣ Op 7 september opgenomen in standaard EN 301 549 2.1.2 

‣ EN 301 549 2.1.2 verplicht per 23 december 2018



WCAG 2.1: Waarom?

‣ WCAG 2.0 stamt uit 2008 

‣ Geen vervanging van 2.0, maar een uitbreiding / update.  

‣ 17 nieuwe criteria, waarvan 12 op A en AA 

‣ Minor update, in afwachting 3.0 (W3C Silver Community) 

‣ Sterk gericht op cognitief beperkten en mensen met leerproblemen 

‣ Iets met mobile devices anno 2018 :)



WCAG 2.1: 12 criteria op A/AA 🎉



WCAG 2.1: 12 nieuwe criteria op A en AA

1.3.4 Orientation (AA) 

1.3.5 Identify Input Purpose (AA) 

1.4.10 Reflow (AA) 

1.4.11 Non-Text Contrast (AA) 

1.4.12 Text Spacing (AA) 

1.4.13 Content on Hover or Focus (AA) 

2.1.4 Character Key Shortcuts (A) 

2.5.1 Pointer Gestures (A) 

2.5.2 Pointer Cancellation (A) 

2.5.3 Label in Name (A) 

2.5.4 Motion Actuation (A) 

4.1.3 Status Messages (AA)

📱

📱

📱

📱

📱

https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22orientation%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22identify-input-purpose%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22reflow%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22non-text-contrast%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22text-spacing%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22content-on-hover-or-focus%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22character-key-shortcuts%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22pointer-gestures%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22pointer-cancellation%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22label-in-name%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22motion-actuation%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.w3.org/TR/WCAG21/%22%20%5Cl%20%22status-messages%22%20%5Ct%20%22_blank


WCAG 2.1: 1.3.4 Orientation (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ Mobiele devices kennen portrait- en landscape-mode 

‣ Content mag niet worden uitgesloten in een van deze twee views.



WCAG 2.1: 1.3.4 Orientation (AA)



WCAG 2.1: 1.3.4 Orientation (AA)



WCAG 2.1: 1.3.4 Orientation (AA)

Hoe voldoe je hieraan? 

‣ Niet de view vastzetten of uitsluiten middels HTML of CSS 

‣ Als er ruimtegebrek ontstaat zou je met wel elementen in een menu 

kunnen opnemen dat met een ‘klik/aanraking’ te tonen is. 



WCAG 2.1: 1.3.5 Identify Input Purpose (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ Eenvoudig maken van formulier, voor alle gebruikers, maar met name 

voor gebruikers met een cognitieve of motorische beperking. 

‣ Het richt zich op standaardisatie van input-taxonomie op basis van 

naamgeving die kán worden opgenomen in het autocomplete-attribuut.



WCAG 2.1: 1.3.5 Identify Input Purpose (AA)

<form method="post" action="step2"> 
 <div> 
   <label for="fname">First Name</label> 
  <input id="fname" type="text" autocomplete="given-name" ... > 
  </div> 
  <div> 
    <label for="lname">Last Name Name</label> 
  <input id="lname" type="text" autocomplete="family-name" ... > 
    <label for="cc-num">Credit card number:</label> 
    <input type="text" id="cc-num" autocomplete="cc-number"> 
  </div> 
  <div> 
    <label for="exp-date">Expiry Date:</label> 
    <input type="month" id="exp-date" autocomplete="cc-exp"> 
  </div> 
  <div> 
    <input type="submit" value="Continue..."> 
  </div> 
</form> 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes



WCAG 2.1: 1.3.5 Identify Input Purpose (AA)

Hoe voldoe je hieraan? 

‣ Door autocomplete-attributen te gebruiken indien de naamgeving van je 

formuliervelden niet al daarop aan te passen, help je gebruikers snel en 

eenvoudig formulieren in te vullen op jouw website.



WCAG 2.1: 1.4.10 Reflow (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ Content moet gepresenteerd worden zonder verlies van informatie of 

functionaliteit, en zonder scrollen in meerdere richtingen, in het geval: 
1) Verticaal scrollende content bij een breedte van 320px 
2) Horizontaal scrollende content bij een hoogte van 256px. 

‣ Tenzij het type content het vereist in 2 richtingen te scrollen, zoals grote 

tabellen, afbeeldingen, maps etc. 

‣ Richt zich met name op gebruikers die vergrotingssoftware gebruiken op 

desktop en op mensen met een motorische beperking.



WCAG 2.1: 1.4.10 Reflow (AA)



WCAG 2.1: 1.4.10 Reflow (AA)



WCAG 2.1: 1.4.10 Reflow (AA)

Hoe voldoe je hieraan? 

‣ Probeer zoveel mogelijk sticky elementen te vermijden 

‣ Maak benodigde menu’s in- en uitklapbaar. 

‣ Hou de ruimte voor de content ook echt de ruimte voor die content.



WCAG 2.1: 1.4.11 Non-text contrast (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ In WCAG 2.0 bestonden al eisen ten aanzien van contrast. 

‣ Voor teksten blijft de contrasteis 4,5:1.



CONTRAST: 12,63

CONTRAST: 6,48

CONTRAST: 3,11

CONTRAST: 1,48

CONTRAST: 21

CONTRAST: 21

* CONTRAST: 1

WCAG 2.1: 1.4.11 Non-text contrast (AA)



WCAG 2.1: 1.4.11 Non-text contrast (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ In WCAG 2.0 bestonden al eisen ten aanzien van contrast. 

‣ Voor teksten blijft de contrasteis 4,5:1. 

‣ Dit criterium zegt;  

‣ Voor interface elementen; 

‣ Afbeeldingen die informatie overbrengen; 

‣ Is de eis 3:1.



WCAG 2.1: 1.4.11 Non-text contrast (AA)

i



WCAG 2.1: 1.4.11 Non-text contrast (AA)



WCAG 2.1: 1.4.11 Non-text contrast (AA)

Hoe voldoe je hier aan? 

‣ Onder andere buttons, formuliervelden, focus indicatoren etc. moeten 

voldoende contrast hebben, namelijk een verhouding van 3:1.  

‣ Ook de verschillende states van deze elementen moeten voldoende 

contrast hebben, namelijk een verhouding van 3:1: 

‣ Hover 

‣ Selected 

‣ Checked 

‣ Etc.



WCAG 2.1: 1.4.12 Text Spacing (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ Verbetering van de leesbaarheid van tekst. 

‣ Concreet wordt dat er niets stuk gaat als een gebruiker zijn settings 

aanpast als volgt: 

‣ Minimale regelafstand van 1.5x de tekstgrootte 

‣ Minimale afstand onder elke paragraaf van 2x de tekstgrootte 

‣ Minimale afstand tussen letters van 0.12x de tekstgrootte 

‣ Minimale afstand tussen woorden van .16x de tekstgrootte



WCAG 2.1: 1.4.12 Text Spacing (AA)



WCAG 2.1: 1.4.12 Text Spacing (AA)



WCAG 2.1: 1.4.12 Text Spacing (AA)



WCAG 2.1: 1.4.12 Text Spacing (AA)

Hoe voldoe je hieraan? 

‣ Testen met een stukje CSS:  

* { line-height: 1.5 !important; }  

* { word-spacing: .16em !important;}  

* { letter-spacing: .12em !important;}  

p { margin-bottom: 2em !important;} 

‣ En dan zorgen dat er niets verloren gaat. 



WCAG 2.1: 1.4.13 Content on Hover or Focus (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ Als content op een pagina alleen kan worden getoond door een mouse-

over of focus, moet er rekening worden gehouden met 3 uitgangspunten: 

‣ Je moet de content met alleen een toetsenbord weer kunnen 

verwijderen, bijvoorbeeld met de ESC-toets. 

‣ De content moet blijven staan bij hover, zodat gebruikers die 

schermvergrotingssoftware gebruiken ook de informatie kunnen 

benaderen 

‣ Er mag geen tijdslimiet op het tonen van de informatie zitten, waarbij 

het automatisch weer verdwijnt.



WCAG 2.1: 1.4.13 Content on Hover or Focus (AA)



WCAG 2.1: 1.4.13 Content on Hover or Focus (AA)

Hoe voldoe je hieraan? 

‣ Keep it simple 

‣ Title-attribuut op elementen wordt getoond bij hover, en is een prima 

oplossing.  

‣ Indien je meer wilt tonen, kies voor een toegankelijke oplossing.



WCAG 2.1: 2.1.4 Character Key Shortcuts (A)

Waar gaat het SC over? 

‣ Soms is het prettig om ‘shortcuts’ te gebruiken in een applicatie, 

bijvoorbeeld bij complexere softwaretoepassingen. 

‣ Indien je dit doet met maar 1 letter, bijvoorbeeld de letter ‘S’ om te 

versturen (send) is dit succescriterium van toepassing. 

‣ Dit SC eist dat dit moet kunnen worden uitgezet omdat dit voor: 

‣ Gebruikers met een motorische beperking kan betekenen dat ze 

deze shortcuts per ongeluk activeren  

‣ Gebruikers die spraaksoftware gebruiken kan het betekenen dat 

ze deze shortcuts per ongeluk activeren 

‣ Het geldt dus niet voor combinaties zoals “ctrl+P” voor printen. 



WCAG 2.1: 2.1.4 Character Key Shortcuts (A)

https://www.youtube.com/watch?v=OPjfpDU9S08



WCAG 2.1: 2.1.4 Character Key Shortcuts (A)

Hoe voldoe je hieraan? 

‣ Wel gebruiken, maar de mogelijkheid bieden het uit te zetten. 

‣ Of de mogelijkheid bieden aan gebruikers om de shortcuts aan te 

passen.



WCAG 2.1: 2.5.1 Pointer Gestures (A)

Waar gaat het SC over? 

‣ De laatste jaren hebben we meer en meer interfaces bedacht die 

moeilijk te bedienen zijn voor de gemiddelde mens, laat staan iemand 

met een motorische beperking.



WCAG 2.1: 2.5.1 Pointer Gestures (A)

http://www.new10.com


WCAG 2.1: 2.5.1 Pointer Gestures (A)

Hoe kun je hieraan voldoen? 

‣ Ga er niet vanuit dat iedere gebruiker een goede motoriek heeft. 

‣ Bewegingen zoals swipen of een pad volgen; 

‣ Bewegingen waarmee meerdere vingers nodig zijn; 

‣ Moeten worden voorzien van een eenvoudig alternatief.



WCAG 2.1: 2.5.2 Pointer cancellation (A)

Waar gaat het SC over? 

‣ Gebruikers met motorische beperkingen kunnen daardoor per 

ongeluk knoppen aanklikken (En op mobile devices wij allemaal wel 

eens). Als dit gebeurt spreken we van een ‘down’-event. 

‣ Dit SC schrijft voor dat het down-event niet wordt gebruikt voor een 

actie, maar alleen het up-event. Op die manier kun je de knop 

verlaten zonder de actie uit te voeren. 

Hoe kun je hieraan voldoen? 

‣ Nooit het ‘down’-event gebruiken 

‣ Als je het toch wilt gebruiken, het ‘up’-event gebruiken om dit te 

annuleren (maar dat is meer gedoe).



WCAG 2.1: 2.5.3 Label in Name (A)

Waar gaat het SC over? 

‣ Labels van interface elementen, zoals knoppen, links en links met 

afbeeldingen moeten gelijk zijn aan de visuele inhoud ervan, maar dat 

is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt.  

‣ Hierin wordt gerefereerd aan de ‘accessible name’, wat het alt-

attribuut, of het title-attribuut bijvoorbeeld kan zijn voor iconen en 

afbeeldingen. 

‣ Maar ook ARIA-attributen zoals aria-label en aria-

labelledby of desc-attribuut voor SVG-afbeeldingen.  

‣ Met spraaksoftware kun je deze labels gebruiken voor navigatie en 

invoer.



WCAG 2.1: 2.5.3 Label in Name (A)



WCAG 2.1: 2.5.3 Label in Name (A)

<button … 
aria-label="Buy shears for $12.00” 
> 
Buy Shears 

</button>

Bron: https://knowbility.org/blog/2018/WCAG21-253LabelInName/



WCAG 2.1: 2.5.3 Label in Name (A)



WCAG 2.1: 2.5.3 Label in Name (A)

Hoe kun je hieraan voldoen? 

‣ Denk goed na over de niet-visuele inhoud van buttons, links en links 

met afbeeldingen. Zorg dat die ook duidelijk maakt wat de gebruiker 

kan verwachten.



WCAG 2.1: 2.5.4 Motion actuation (A)

Waar gaat het SC over, en hoe kun je voldoen? 

‣ Zorg voor een alternatief indien functionaliteiten alleen kunnen 

worden geactiveerd voor beweging voor gebruikers die moeite de 

beweging te maken. 

‣ Of als beweging zorgt voor activatie van functionaliteiten, zorg dat dit 

ook kan worden uitgezet voor gebruikers met fysieke beperkingen 

zoals spierziektes.



WCAG 2.1: 4.1.3 Status Messages (AA)

Waar gaat het SC over? 

‣ Indien onderdelen van de pagina worden geüpdatet, moet de 

informatie hierover ook kunnen worden opgelezen door 

screenreaders. Bijvoorbeeld: 

‣ Product in winkelwagen? update geven 

‣ Nieuw formulierveld op basis van eerder antwoord? update geven 

‣ Applicatie bezig, en een spinner in beeld? update geven 

‣ Klinkt logisch, maar gaat in de praktijk meestal mis. 

‣ Dit succescriterium zegt eigenlijk; gebruik de WAI-ARIA standaard en 

de bijbehorende role- of aria-live attributen



WCAG 2.1: 4.1.3 Status Messages (AA)

Hoe kun je hieraan voldoen? 

‣ Dit succescriterium zegt eigenlijk; gebruik de WAI-ARIA standaard en 

de bijbehorende role- of aria-live attributen.

<script> 
    $( ‘#signup’ ).submit( function( e ){ 
        if ( $('#first').val() === ‘' ) { 
         $( ‘#errors’ ).append( '<p>Please enter your first name.</p>’ ); 
        } 
    }); 
</script> 

<body> 

   <form name=“signup” action=“” method=“post”> 
      <div id=“errors” role=“alert”> 
      </div> 
      …     

   </form> 

</body> Bron: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19



Hoe nu verder? 💃





Vragen?

Jeroen Hulscher 
06 42 12 64 78 
jeroen@askatticus.nl

mailto:jeroen@askatticus.nl

