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Het bouwen van een website kost veel werk. De

nieuwste technieken worden gebruikt om het geheel

bij wijze van spreken mee te laten dingen naar de

titel ‘mooiste website van het jaar’. Of die mooiste website

van het jaar ook de best toegankelijke is, valt nog te bezien.

Toegankelijkheid in deze context is de mate waarin de

inhoud van een website voor iedereen bereikbaar is. Onder

‘iedereen’ vallen ook blinden en slechtzienden, mensen

met een motorische of auditieve handicap, mensen die met

oudere computers werken, ouderen. 

Die aantallen zijn niet te verwaarlozen, zoals bijvoorbeeld

blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht

van de Europese Commissie (1): in 1995 hadden 11,5 mil-

joen mensen in Europa een visuele handicap. In 2003 had

elf procent van de Europese burgers een geregistreerde

handicap (2). En internet is niet alleen voor Europa. Het is

bedoeld om wereldwijd communicatie te garanderen en

informatie ter beschikking te stellen. 

In deze tijden van e-learning, e-government, e-commerce,

e-banking, e-journals, e-travel, enzovoort, moet niet alleen

de ontvanger zich inspannen om de boodschap te kunnen

ontvangen. Er ligt ook een taak bij de zender, de website-

bouwer. Hij moet zich inspannen geen (onbedoelde) hin-

dernissen op te werpen voor bepaalde gebruikersgroepen.

ONTOEGANKELIJKHEID
Een paar voorbeelden van ontoegankelijkheid:

Blinden werken vaak met schermuitleesapparatuur,

spraaksynthesizers en brailleleesregels om de inhoud van

een website om te zetten naar respectievelijk gesproken

woord en brailletekens. Als afbeeldingen op de site geen

alternatieve tekst hebben meegekregen, gaat de inhoud van

die afbeeldingen verloren. Als dan ook nog de afbeeldingen

essentieel zijn om de boodschap van de hele website te

begrijpen, bijvoorbeeld omdat plaatjes zijn gebruikt om

teksten te vervangen, is de communicatie mislukt.

Niet iedereen kan met een muis werken. Dit kan zijn oor-

zaak vinden in een handicap of een blessure (bijvoorbeeld

RSI). Als in een website geen toetsenbordalternatieven zijn

gespecificeerd, wordt het moeilijk surfen.

Mensen die om financiële of logistieke redenen niet kun-

nen beschikken over de nieuwste apparatuur en program-

matuur, missen stukken informatie als de websitemaker

geen rekening met hen heeft gehouden.

Slechtzienden kunnen teksten niet of moeilijk lezen als de

kleuren van letters en achtergrond niet voldoende contraste-

ren. Rode letters op een groene achtergrond zijn bijvoorbeeld

funest. Schreefloze lettertypes zijn gemakkelijker te lezen

dan die met schreef. Tekst in cursief is moeilijker te lezen

dan tekst die in normaal of vet staat. En erger: letters die de

slechtziende gebruiker niet kan vergroten op het scherm via

de client software, zullen misschien onleesbaar klein blijven.

ANTIDISCRIMINATIEWET
Websiteontwerpers en webpagina-auteurs realiseren zich

gelukkig meer en meer, dat hun creaties niet zomaar voor

iedereen toegankelijk zijn. De inhoud van een pagina blijft

misschien verborgen voor een deel van de potentiële informa-

tiezoekers, die bovendien potentiële klanten zijn, als er geen

speciale voorzieningen ingebouwd worden. En dat komt neer
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hanteert voor toegankelijkheid dezelfde controleniveaus als

Bobby. A-prompt controleert een pagina op toegankelijk-

heid en repareert problemen. Ook geeft hij aan welke pro-

blemen nog met de hand moeten worden hersteld. In het

algemeen is A-prompt iets gebruiksvriendelijker dan Bob-

by. Restricties voor het gebruik van A-prompt lijken niet te

bestaan. Er is ook een Franstalige versie van de software

beschikbaar. Een ‘A-prompt approved’-logo kan aan een

pagina worden toegevoegd als die voldoet aan de norm.

WAVE
De WAVE 3.0 (van Pennsylvania’s Initiative on Assistive

Technology en WebAim) is net als Bobby en A-prompt gra-

tis te gebruiken. WAVE mag niet voor commerciële doel-

einden worden gebruikt. Er is een aantal methoden om

WAVE toe te passen. Een ervan is het eenvoudigweg inge-

ven van de url. Een andere manier is bijvoorbeeld het

installeren van de WAVE-werkbalk in de webbrowser.

Resultaten van de test zijn zeer duidelijk interpreteerbaar.

De testniveaus zijn iets vereenvoudigd vergeleken met

Bobby en A-prompt: de keuze bestaat alleen uit WCAG

zonder meer of Section 508. Aan een vernieuwde versie

(WAVE 3.5) wordt gewerkt.

Drempelsweg
Drempelsweg is een initiatief uit 2001 van het Nederland-

se ministerie van VWS en valt momenteel onder het Lan-

delijk Bureau Toegankelijkheid. Het bureau Design4all,

een onderdeel van de Stichting Accessibility, voert toetsin-

gen van websites uit namens Drempelsweg. Als een site is

goedgekeurd, mag het logo ‘Drempelsweg’ worden

gevoerd. Er wordt gewerkt met de WCAG. De toetsing is

niet gratis. In principe zijn de kosten 1224 euro per jaar

per site, waarvoor de klant zijn site twee keer kan laten

onderzoeken en hij recht heeft op één uur advies.

Blindsurfer
Ook dit systeem biedt geen gratis toetsing. Een volledige

toetsing ofwel ‘screening’ van twintig pagina’s, met twee

herscreenings en dertig minuten advies kost 600 euro.

Blindsurfer staat echter flinke kortingen toe voor vereni-

gingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en privé-personen. 

op discriminatie van een gedeelte van de bevolking. 

Het is niet alleen een goed idee mogelijke discriminatie te

voorkomen door bij het ontwerpen van de website al reke-

ning te houden met toegankelijkheid. Het idee van toegan-

kelijkheid in deze zin heeft ook zijn formele basis in diver-

se wetten wereldwijd verworven. Verplichte redelijke

aanpassingen zijn in de Verenigde Staten vereist volgens

de Americans with Disabilities Act (1990) en de Rehabilita-

tion Act (1998). In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat

ingevolge de Disability Discrimination Act (1995) en de

Human Rights Act van 1998.

In ons taalgebied zijn het de Antidiscriminatiewet (2003)

in België, en de Wet gelijke behandeling op grond van han-

dicap of chronische ziekte (2003) in Nederland, die toegan-

kelijkheid moeten garanderen.

TESTEN OP TOEGANKELIJKHEID
Nu is het altijd beter al in het ontwerpstadium rekening te

houden met de eisen die aan de toegankelijkheid van een

website worden gesteld. Die zijn bijvoorbeeld verwoord in

de inmiddels bekende Web Toegankelijkheidsrichtlijnen

(WCAG) van het Web Accessibility Initiative (WAI) van het

World Wide Web Consortium (W3C), of in de U.S. Section

508 Guidelines. Deze richtlijnen richten zich op het netjes

omzetten van pagina’s en het begrijpelijk en navigeerbaar

maken van de inhoud ervan. Dat omzetten gebeurt bijvoor-

beeld wanneer iemand schermuitleesapparatuur gebruikt

of een browser gebruikt die geen frames ondersteunt. Net-

jes gebouwde pagina’s blijven toegankelijk ondanks beper-

kingen, zoals lichamelijke, zintuiglijke en cognitieve handi-

caps en technologische barrières. Nieuwgebouwde of al

bestaande websites kunnen ook achteraf nog worden getest

op toegankelijkheid.

Hier volgen een paar bekende Engels- en Nederlandstalige

voorbeelden.

Bobby
Deze bekende controlesite van Watchfire is gratis online te

raadplegen. Er zijn wel een paar voorwaarden van kracht:

je mag alleen je eigen website of -pagina’s laten testen, of

die waar je officieel toestemming voor hebt. Ook behoudt

Bobby zich het recht voor het door een aanvrager aangebo-

den aantal pagina’s te beperken om zo andere aanvragers

een kans te geven.

Er zijn vier niveaus van toegankelijkheid: Bobby-A, -AA en

-AAA (die corresponderen met de WCAG) en Bobby508

(die correspondeert met de U.S. Section 508 Guidelines).

Als een site is goedgekeurd, kan de eigenaar het ‘Bobby

approved’-logo downloaden en op zijn site plaatsen. Op het

gebruik van dit logo, noch op de eigendomsrechten van de

aanvrager, lijkt echter controle te zijn. Als de site of pagina

niet is goedgekeurd, geeft Bobby een uitgebreid rapport

van fouten en mogelijke fouten. Het is dan aan de aanvra-

ger om weer aan de slag te gaan en te proberen de fouten

manueel te herstellen. De nieuwste versie van Bobby 5.0

voor gebruik offline is alleen te koop (circa 250 euro).

A-prompt
A-prompt is een controlesite van de University of Toronto.

De controlesoftware kan gratis gedownload worden en
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Er zijn diverse soorten screening mogelijk. Na volledige

goedkeuring mag het Blindsurferlogo gevoerd worden. Het

Blindsurfer webtoegankelijkheidsproject is een samenwer-

king tussen Blindenzorg Licht en Liefde vzw en ONA asbl

(Oeuvre Nationale des Aveugles). Het wordt gesteund door

het Gelijke Kansenbeleid van de Vlaamse minister van

Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Ook hier worden

alleen de WCAG gebruikt.

Opera
Opera is eigenlijk een webbrowser. Een demo-model kan

gratis gedownload worden en kan als hulpmiddel gebruikt

worden om webpagina’s te testen op toegankelijkheid.

Opera is zeer gebruiksvriendelijk, maar repareert niet zelf

en doet ook geen suggesties. Hij laat zien hoe een webpagi-

na eruitziet wanneer bepaalde functies uitgeschakeld zijn.

De taal van Opera moet aangepast worden aan de taal van

de bestaande browser, bijvoorbeeld het Nederlands.

Snoop
Snoop spreekt Nederlands en doet hetzelfde als Opera:

laten zien hoe een pagina eruitziet als bijvoorbeeld frames,

images of style sheets uitgeschakeld zijn. De testsite is te

bereiken via Accessibility.nl en wordt gesponsord door

Blindeninstituut Bartiméus.

Een lijst met Engelstalige toegankelijkheidstesters is te vin-

den op www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html.

Een testsysteem is ook ingebouwd in FrontPage sinds de

meest recente versie (genaamd 2003); dat is het program-

ma geproduceerd door Microsoft om websites te ontwikke-

len op een pc.

TOT SLOT
Een kleine test met Snoop, Opera, A-Prompt en Bobby op

de homepage van Informatie Professional levert meteen al

heel wat commentaar op. Zelfs om niveau A van de WCAG

te halen, moet er nog het een en ander aan de site verbe-

terd worden. Een greep uit de op- en aanmerkingen:

• de taal is niet geïdentificeerd (in verband met spraaksyn-

thesizer);

• DTD-vermelding ontbreekt aan het begin van de pagina.

Ook bij html is het nodig een Document Type Definition te

geven. Een voorbeeld: <!DOCTYPE HTML PUBLIC‰-

//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN‰>;

• flikkerende afbeelding zou vermeden moeten worden;

• frames missen een ‘no frames’ sectie;

• scripts missen een ‘no script’ sectie;

• het kleurcontrast is laag;

• de afbeeldingen die geen hyperlink zijn, hebben geen

alternatieve tekst.

• gebruik waar dat van toepassing is de ABBR- en ACRO-

NYM-elementen om afkortingen en acroniemen te verkla-

ren. Het ABBR-element zorgt ervoor dat afkortingen zoals

IP, NVB, SB en KB voluit weergegeven worden door uit-

leesprogramma’s. Het ACRONYM-element doet hetzelfde

voor letterwoorden zoals GEAC, COBIDOC. Voorbeeld:

<ABBR title=‰InformatieProfessional‰>IP/ABBR>.

Er is niet aan te geven welke toegankelijkheidstester de voor-

keur verdient. Dat hangt af van de aard en het belang van de

te testen site, de beschikbare tijd en het budget en de kennis

van de bouwer. Zeker is, dat niet in iedere situatie het duur-

ste screeningshulpmiddel ook het meest geschikte is.
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