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1 Logo of verklaring 

 Er is een logo waarmerk drempelvrij.nl niveau 1, 2, 3  

 Er is een verklaring van toegankelijkheid: 

o de website voldoet aan de eisen van toegankelijkheid 

o de website voldoet nog niet aan de eisen van toegankelijkheid 

 er wordt een mogelijkheid geboden om de informatie op een andere 

manier op te vragen  

 er wordt geen mogelijkheid genoemd om de informatie op een andere 

manier op te vragen 
 

2 Cookiemelding  

 Er is geen cookiemelding  

 Er is een cookiemelding 

o de cookiemelding is wegklikbaar  

o de cookiemelding is niet wegklikbaar 

 de website is wel te gebruiken 

 de website is niet te gebruiken 
 

3 Navigeren met een toetsenbord 

3.1 Kunt u alle informatie snel vinden met het toetsenbord?  

 Het is mogelijk om snel bij de benodigde informatie te komen door een 

koppenstructuur en / of skiplinks. 

 Het is niet mogelijk om snel bij de benodigde informatie te komen. 
 

3.2 Is zichtbaar waar de focus is? 

 Het is zichtbaar waar de focus is. 

 Het is niet zichtbaar waar de focus is. 
 

3.3 Is de volgorde van tabben logisch? 

 De volgorde van tabben is logisch. 

 De volgorde van tabben is niet logisch. 
 

3.4 Is alles wat een link of knop lijkt te bereiken? 

 Alles wat een link of knop lijkt, is te bereiken. 

 Niet alles wat een link of knop lijkt, is te bereiken.  
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3.5 Kunt u eenvoudig door de website navigeren? 

 Het is eenvoudig om van de homepage naar een andere pagina van de website te 

gaan. 

 Het is niet eenvoudig om van de homepage naar een andere pagina van de website 

te gaan. 

 De structuur van de website is helder en op iedere webpagina hetzelfde. 

 De structuur van de website is niet helder en op iedere webpagina anders.  
 

4 Tekst  

4.1 Is er voldoende contract tussen de tekst en de achtergrond?  

 Alle teksten op de website zijn goed leesbaar, er is voldoende contrast tussen de 

tekst en de achtergrond. 

 Er staat er tekst op de website die niet makkelijk te lezen is omdat het contrast tussen 

de tekst en de achtergrond is niet groot genoeg is. 
 

4.2 Is de tekst op de website gemakkelijk te begrijpen? 

 De tekst op de website is gemakkelijk te begrijpen. 

 De tekst op de website is te moeilijk  

o de zinnen zijn te lang 

o er worden te veel moeilijke woorden gebruikt 

o het niveau van de tekst is B2 / C1 / C2 - gecheckt met leesniveauchecker op 

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool 
 

5 Afbeeldingen en video’s  

5.1 Staat bij elke afbeeldingen een alternatieve tekst? 

 Bij iedere afbeelding staat een begrijpelijke alternatieve tekst. 

 Niet bij iedere afbeelding staat een begrijpelijke alternatieve tekst. 
 

5.2 Zijn alle knoppen en links herkenbaar? 

 Bij iedere knop of link staat een begrijpelijke alternatieve tekst. 

 Niet bij iedere knop of link staat een begrijpelijke alternatieve tekst 

o de functie is alleen te zien aan de vorm  

o de functie is alleen te zien aan de kleur 

o de functie is alleen te zien aan de plaats op de webpagina 
 

5.3 Zijn de video’s toegankelijk voor mensen die doof zijn?  

 De video’s hebben een begrijpelijke ondertiteling. 

 De video’s hebben een ondertiteling, maar 

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool
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o de ondertiteling is niet leesbaar omdat het contrast tussen de tekst en de 

achtergrond niet groot genoeg is 

o de ondertiteling is niet te begrijpen 

 De video’s hebben een geluidsbeschrijving. 

 De video’s hebben geen geluidsbeschrijving. 

 

5.4 Zijn de video’s toegankelijk voor mensen die blind zijn? 

 De video’s hebben een beeldbeschrijving. 

 De video’s hebben geen beeldbeschrijving. 
 

6 PDF-bestanden 

6.1 Zijn PDF-bestanden op de website voor iedereen toegankelijk?  

 De PDF-bestanden op de website zijn voor iedereen toegankelijk.  

 De PDF-bestanden op de website zijn niet voor iedereen toegankelijk 

o er wordt op de website een alternatief aangeboden 

o er wordt op de website geen alternatief aangeboden 
 
Voorbeeld url PDF-bestand:  

 

6.2 Is het PDF-bestand gecodeerd? 

 Het PDF-bestand is gecodeerd. 

 Het PDF-bestand is niet gecodeerd.  
 

6.3 Heeft het PDF-bestand een goede titel? 

 Het PDF-bestand heeft een goede titel, die kort de inhoud van het document 

beschrijft. 

 Het PDF-bestand heeft geen goede titel. 

 Het PDF-bestand heeft geen titel. 
 

6.4 Wordt alle inhoud goed voorgelezen met ‘Hardop lezen’? 

 Alle tekst wordt in de goede volgorde voorgelezen. 

 Je hoort de tekst: ‘Waarschuwing: Lege pagina’. 

 Niet alle tekst wordt voorgelezen. 

 De tekst wordt niet in een goede of begrijpelijke volgorde voorgelezen. 
 

6.5 Heeft het PDF-bestand een klikbare inhoudsopgave? 

 Het PDF-bestand heeft een klikbare inhoudsopgave. 

 Het PDF-bestand heeft geen klikbare inhoudsopgave maar is kleiner dan 2 pagina’s. 

 Het PDF-bestand heeft geen klikbare inhoudsopgave en is groter dan 2 pagina’s. 
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7 Formulieren 

7.1 Zijn formulieren op de website voor iedereen toegankelijk?  

 De formulieren op de website zijn voor iedereen toegankelijk.  

 De formulieren op de website zijn niet voor iedereen toegankelijk 

o er wordt op de website een alternatief aangeboden 

o er wordt op de website geen alternatief aangeboden 
 
Voorbeeld url formulier:  
 

7.2 Is er een alternatieve tekst bij knoppen en afbeeldingen? 

 Er staat een duidelijke alternatieve tekst bij knoppen en afbeeldingen. 

 De alternatieve tekst bij knoppen en afbeeldingen is niet duidelijk. 

 Er staat geen alternatieve tekst bij knoppen en afbeeldingen. 
 

7.3 Is er een uitleg over wat precies moet worden ingevuld? 

 Er is voldoende uitleg over wat precies moet worden ingevuld. 

 Er is niet voldoende uitleg over wat precies moet worden ingevuld. 
 

7.4 Is er voldoende tijd om het formulier in te vullen? 

 Er is geen tijdslimiet. 

 De tijdslimiet kan worden uitgezet. 

 De tijdslimiet kan worden verlengd 

o er wordt een waarschuwing gegeven voordat de tijd afloopt 

o er wordt geen waarschuwing gegeven voordat de tijd afloopt 

 De tijdslimiet kan niet worden uitgezet en / of verlengd. 
 

7.5 Worden alle aanwijzingen in tekst gegeven? 

 Alle aanwijzingen worden in tekst gegeven. 

 Niet alle aanwijzingen worden in tekst gegeven 

o er zijn aanwijzingen die alleen in kleur worden gegeven  

o er zijn aanwijzingen die alleen de vorm aangeven 

o er zijn aanwijzingen die alleen de plaats op de webpagina aangeven 
 

7.6 Zijn er plotselinge veranderingen? 

 Er zijn geen plotselinge veranderingen die de gebruiker niet zelf bedoeld. 

 Er zijn plotselinge veranderingen die de gebruiker niet zelf bedoeld:  

o het formulier wordt automatisch verzonden 

 als het laatste vak is ingevuld 

 als naar de verzendknop getabt wordt 

o bij het maken van een keuze komt een ander scherm of een andere pagina 

tevoorschijn 
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7.7 Zijn foutmeldingen duidelijk? 

 Als bij het invullen een fout is gemaakt, wordt in tekst aangegeven  

o in welk invulveld de fout is gemaakt. 

o wat de fout is. 

o hoe de fout verbeterd kan worden. 

 Als bij het invullen een fout is gemaakt, wordt in tekst niet aangegeven  

o in welk invulveld de fout is gemaakt. 

o wat de fout is. 

o hoe de fout verbeterd kan worden. 

 

7.8 Kunt u het formulier voor verzending te annuleren, controleren en 

bevestigen? 

 U krijgt een overzicht van de ingevulde gegevens en kunt deze controleren en 

wijzigen.  

 U krijgt geen overzicht van de ingevulde gegevens 

 Er wordt een bevestiging gevraagd om het formulier te verzenden. 

 Er wordt geen bevestiging gevraagd om het formulier te verzenden. 
 

7.9 Kunt u het formulier met het toetsenbord invullen? 

 Het formulier kan met het toetsenbord worden ingevuld. 

 Het formulier kan niet met het toetsenbord worden ingevuld. 
 

7.10 Kunt u het formulier begrijpen? 

 De tekst van het formulier is gemakkelijk te begrijpen. 

 De tekst van het formulier is toe moeilijk. 
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