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Inleiding 
Dit document evalueert de genomen maatregelen naar aanleiding van het originele 

toegankelijkheidsonderzoek dat plaatsgevonden heeft in oktober 2020. 

 

Het orginele onderzoek is toegankelijk via onderstaande link: 

https://bit.ly/33l8Srs 

 

In dit aanvullende document zijn de succescriteria waarbij gedurende het originele onderzoek 

problemen gevonden waren opnieuw geëvalueerd. 

 

Gelieve te refereren naar het originele onderzoeksrapport voor informatie over de 

onderzoeksmethode en overige succescriteria. 
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https://bit.ly/33l8Srs


De volgende pagina’s zijn geselecteerd voor de steekproef: 
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Homepage 
 

https://parkstad-limburg.nl/  

Ontwikkelagenda 
 

https://parkstad-limburg.nl/stadsregio/parkstad-in-cijfers/  

Gemeenten 
 

https://parkstad-limburg.nl/stadsregio/gemeenten/  

Programma economie 
 

https://parkstad-limburg.nl/programmas/economie/  

Nieuwsarchief 
 

https://parkstad-limburg.nl/nieuws/berichten/  

Persbericht Roel Wever 
(PDF) 
 

https://parkstad-limburg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Persbericht-
Roel-Wever-nieuwe-voorzitter-Stadsregio-Parkstad-Limburg-07102020.
pdf  
 

Nieuwsbrief maart 2019 
 

https://parkstad-limburg.nl/nieuwsbrief/25-03-2019-het-winkellandsch
ap-van-parkstad-verandert/  
 

Project ‘Dear Euregio’ 
 

https://parkstad-limburg.nl/projecten/dear-euregio/  

Bibliotheek > Beleid 
 

https://parkstad-limburg.nl/bibliotheek/beleid/  

Bibliotheek > Video’s 
 

https://parkstad-limburg.nl/bibliotheek/videos/  

Zoekresultaten ‘rapport’ 
 

https://parkstad-limburg.nl/?s=rapport  

Contact  https://parkstad-limburg.nl/contact  

https://parkstad-limburg.nl/
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https://parkstad-limburg.nl/stadsregio/gemeenten/
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https://parkstad-limburg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Persbericht-Roel-Wever-nieuwe-voorzitter-Stadsregio-Parkstad-Limburg-07102020.pdf
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https://parkstad-limburg.nl/nieuwsbrief/25-03-2019-het-winkellandschap-van-parkstad-verandert/
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https://parkstad-limburg.nl/bibliotheek/videos/
https://parkstad-limburg.nl/?s=rapport&submit=Zoek
https://parkstad-limburg.nl/contact


Succescriteria 

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 genoemde uitzonderingen. 

 

 

1.2.1. Louter geluid en louter videobeeld (vooraf opgenomen) 

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. 

 

 

1.2.2. Ondertitels 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 voor tekst is en duidelijk 

als zodanig is gelabeld. 
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Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 



1.2.3. Audiodescriptie of media alternatief (vooraf opgenomen) 

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

opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een 

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

 

 

1.2.5. Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde 

media. 

 

 

1.3.1. Info en relaties 

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of 

zijn beschikbaar in tekst. 

 

 

1.4.3. Contrast 

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 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. 

● Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis. 
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Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 



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; 

● 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. 

 

 

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. 

 

 

2.4.7. Focus zichtbaar 

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de 

indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. 

 

 

3.3.2. Labels of instructies 

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

Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 



 

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. 

 

 

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. 
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Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 

Geen problemen aangetroffen 


