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Waarom?



Daarom…
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• Search Engine Optimalisatie

• Makkelijker te onderhouden

• Ondersteuning van meerdere platforms
– Mobile Devices

– Cross Browser

1999:
XHTML 1.0
WCAG 1.0

1998:
CSS2

2007:
IE8 Passes ACID2

2005:
96% niet toegankelijk



Maar vooral…

Morele verplichting
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Wie?

• 1 op de 12 mannen is kleurenblind

• 1 op de 200 vrouwen is kleurenblind

• Toenemende vergrijzing onder
internetters

• 1 op de 50 is visueel gehandicapt

–1 op de 1000 is blind
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Maar ook…

• 1 op de 5 internetters heeft RSI

• Javascript uitgeschakeld om
veiligheidsredenen

• Smartphones, mobieltjes, consoles

• Gebroken arm, met laptop op de bank, 
batterij leeg van de draadloze muis, 
leesbril niet bij de hand, luiheid…
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Verschillende oogaandoeningen
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Hulpmiddelen
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Totaal ontoegankelijk



heineken.nl

• Gebruik niet alleen flash zonder HTML 
equivalent

• Geef een ‘geen flash’ link voor de flash 
content

• Deze linkt door naar HTML pagina
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Kleur als enige informatiebron
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Onbegrijpelijke links en plaatjes



etos.nl

• Links die alleen uit plaatjes bestaan
krijgen title attribuut

• href attribuut heeft leesbare link, niet
allemaal index.html, javascript:; of 
page.php?menu_id=4&page_id=67

• Alt en title attributen krijgen korte, 
zinnige naam: ‘Producten’ en niet ‘Ga
naar producten’
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Ontoegankelijke menu’s



milonic.com

• Gebruik geen anchors met javascript:; links

• Zorg dat submenu’s ook met tab doorlopen
kunnen worden

• Bouw menu’s op met ul en li elementen, en
doe de rest met CSS en javascript

– Indien niet mogelijk, zorg dat links in de juiste
volgorde in HTML staan, dus niet met nested
tables voor layout.
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hema.nl

• Verberg geen submenu’s op -999px

• Laat deze onfocus en onmouseover
zichtbaar worden

• Of laat submenu’s zien in de pagina van
het hoofdmenu
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Tabellen



c1000.nl

• Geef de prijs van de volgende artikelen:

–Chocolade Kruidnoten?

–Chocoladeletter S?

–Marsepein Sint of Piet?
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c1000.nl

• Gebruik geen tabellen voor opmaak

• Gebruik tabel headers: thead, th, tbody
elementen

• Gebruik CSS voor opmaak van
samenhangende informatie

• Gebruik geen ‘text-plaatjes’ zonder
bijbehorende alt tekst
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Formulieren



rtl.nl

• Gebruik geen ‘verdwijnende veldtitel’,
maar een label element

• Geef een knop om de actie aan te geven
ipv onsubmit of onchange events
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Ervaringen van jullie


