Quickscan Webrichtlijnen
Gemeente Veere

Gemeente
Datum
Auteur

Veere
6-4-2016
Richard Duran

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Samenvatting
Bevindingen
Quickscan
Sample
Resultaten

2
3
3
4
4
5

Pagina 2 van 7

Samenvatting
Dit rapport beschrijft de resultaten uit de quickscan die uitgevoerd is op de website van
gemeente Veere. Het doel is om de gemeente te informeren over de aanpassingen die
eventueel nog nodig zijn om de website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.
Bevindingen
Uit de quickscan die uitgevoerd is op 10 pagina’s van de website van gemeente Veere is
gebleken dat er nog aanpassingen nodig zijn voordat de gemeente over kan gaan tot toetsing.
Deze punten worden vanaf pagina 5 benoemd en uitgelegd.
Scan uitgevoerd door
Richard Duran
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Quickscan
Voor de quickscan is er een keuze gemaakt van 10 pagina’s van de website van gemeente
Veere. Deze 10 pagina’s zijn getoetst op alle succescriteria van Webrichtlijnen 2 behorend bij
niveau AA.
Sample
De volgende pagina’s maken deel uit van de quickscan.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

URL
http://www.veere.nl/
http://www.veere.nl/inwoners/toegankelijkheid_48651/
https://e-loket.veere.nl/inwoners/contact_48086/
http://www.veere.nl/inwoners/openingstijden-gemeentehuis_47421/
http://www.veere.nl/bestuur/verkiezingen_47565
http://www.veere.nl/inwoners/producten-en-diensten_47493/product/afvalinzameling-grofhuisvuil_675.html
http://www.veere.nl/ondernemers/bedrijfscontactfunctionaris_47685
http://www.veere.nl/bestuur/film-over-veelzijdig-veere_47591/
http://www.veere.nl/bestuur/feiten-en-cijfers_47605
http://www.veere.nl/bestuur/wob-verzoeken_48132/item/wob-verzoeken-2013_75157.html
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Resultaten
Pagina(‘s)
IJkpunt U.1.1
IJkpunt 4.1.1

Uitleg

Alle
Semantisch correcte opmaak: Pas opmaaktalen toe op de in de
specificatie beschreven wijze.
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.
Alle Pagina’s
De link naar de openingstijden van de VVV opent in een nieuw venster, dit
is niet toegestaan. (gemeente)
De feedbackknop is niet toegankelijk, een Div mag niet in een A staan,
tevens wordt gebruik gemaakt van het deprecated element <i>. (simgroep)
Pagina 1:
In de link naar het zwembad (onder de toptaaktab Openingstijden) staatn
een & teken. Dit moet &amp; zijn. (gemeente)

Actie
Pagina(‘s)
IJkpunt U.1.2

Uitleg
Actie
Pagina(‘s)
IJkpunt U.2.1
Uitleg

Pagina 8:
Het iframe van Youtube is verre van toegankelijk, zie ook overige
bevindingen.
Gemeente / SIM
Alle
Geen afgekeurde en afgeraden eigenschappen: Zie af van het gebruik
van afgekeurde eigenschappen en afgeraden eigenschappen uit eerdere
versies van technologieën voor webcontent.
<i> mag niet gebruikt worden voor de feedback knop
SIMgroep
Alle
Scheiding van content en presentatie: Content en presentatie worden
gescheiden van elkaar aangeboden, indien de gebruikte opmaaktaal dit
ondersteunt.
Alle pagina’s:
De iconen voor Twitter, Facebook, Youtube, Whatsapp en die voor de
gemeente Apps bevatten stijlgegevens. Het gaat om de afmetingen van de
afbeelding, die mogen niet gevuld zijn in de eigenschappen van de
afbeelding.
Pagina 2:
De afbeelding voor de wizard bevat stijlgegevens. Deze afbeelding kan
volgens mij gewoon weg.

Actie

Pagina 9:
De tabel op deze paqina staat vol met stijlgegevens, graag hier de opmaak
verwijderen.
Gemeente
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Pagina(‘s)
IJkpunt U.4.1
Uitleg
Actie
Pagina(‘s)
IJkpunt U.7.1
Uitleg

Actie
Pagina(‘s)
IJkpunt U.9.1

Uitleg

Actie
Pagina(‘s)
IJkpunt 1.1.1
IJkpunt 1.4.5

Uitleg
Actie

3
Aangepaste foutmeldingen: Biedt bij door het systeem gegenereerde
foutmeldingen de gebruiker mogelijkheden om verder te gaan.
Formulier werkt niet als niet alle velden zijn ingevuld, fout bij SIM.
SIMgroep
8
Alternatief voor geneste weergavekaders: Als content middels een
genest weergavekader wordt aangeboden kan die content ook op een
andere manier worden bereikt.
Het iframe van Youtube bevat veel ontoegankelijke code. Voor het iframe
moet een alternatief geboden worden, in dit geval een directe link naar
Youtube.
Gemeente
5
Gebruik ten minste open specificaties: Gebruik bij het aanbieden van
content ten minste open, niet leverancierafhankelijke en voor webcontent
bedoelde specificaties. En geef bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan
open standaarden.
De flyer voor het referendum is niet toegankelijk. Qua versie mag hij
voldoen aan PDF A/1-a, PDF A/1-b of PDF 1.7 of hoger. Daarnaast moet
ook in de inhoud gelet worden op webrichtlijnen. Bijvoorbeeld het gebruik
van kopjes, afbeeldingen met omschrijvingen en tabellen.
Gemeente
Alle
Niet-tekstuele content: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker
wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel
dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.
Afbeeldingen van tekst: 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.
De ALT-tekst bij de afbeelding voor de vacatures is niet toereikend. Echter
wordt het gebruik van deze afbeelding afgekeurd onder 1.4.5. Dit moet dus
gewoon tekst worden.
Gemeente
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Pagina(‘s)
IJkpunt 1.2.2

IJkpunt 1.2.3

IJkpunt 1.2.5
Uitleg
Actie
Pagina(‘s)
IJkpunt 2.1.1

IJkpunt 2.1.2

Uitleg
Actie

8
Ondertiteling 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 is voor tekst en duidelijk als
zodanig is gelabeld.
Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): 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.
Audiodescriptie (vooraf opgenomen): Er wordt een audiodescriptie
geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde
media.
Voor de video is het van belang dat deze wordt uitgebreid met ondertiteling
en een audiodescriptie.
Gemeente
8
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.
Geen
toetsenbordval:
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.
Bij het gebruik van het toetsenbord komen bezoekers in de problemen bij
het iframe. Bij alleen het gebruik van het toetsenbord komen bezoekers
vast te zitten in de frame en kunnen ze niet terug naar de website.
Gemeente
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