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Vereniging Humanitas
oktober 2020

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk
Scope: De website humanitas.nl en alle daaronder vallende subdomeinen (zoals geschiedenis.humanitas.nl). Uitgesloten van
scope zijn externe websites die door Humanitas afdelingen zijn opgezet. Hier wordt per desbetreffende afdeling een aparte
toegankelijkheidsverklaring voor ingediend.
Uitgevoerd door: Marvelous
Datum onderzoek: 24 augustus 2020
Type onderzoek: handmatig onderzoek (deels automatisch) conform de evaluatiemethode WCAG-EM 1.0.
Toetsingsstandaard: WCAG 2.1 AA
Conclusie: Uit de ingevoerde gegevens blijkt dat de website www.humanitas.nl van Vereniging Humanitas gedeeltelijk
voldoet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Vereniging Humanitas is in control voor wat betreft de toegankelijkheid van de website www.humanitas.nl, er is een volledig,
actueel en juist beeld van de toegankelijkheid.
Wel zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Er zijn 11 afwijkingen op succescriteria
genoteerd waar actie voor ondernomen zal worden.
Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan. Een
overzicht van afwijkingen op de succescriteria zijn op de volgende pagina te vinden.

SUCCESCRITERIA

BESCHRIJVING

NIVEAU

BEVINDINGEN

PLANNING

Bied tekstalternatieven voor inhoud
zonder tekst

A

ALT tag toevoegen aan
afbeeldingenmodule

31-12-2020

Tekstalternatieven
1.1.1 – Niet-tekstuele inhoud

Audio- en
videofragmenten
1.2.1 – Alleen audio en alleen
video (vooraf gemaakt)

Bied een alternatief voor alleen video A
en audio

1.2.3 – Audiobeschrijving of
media-alternatief (vooraf
opgenomen)
1.2.5 – Audiobeschrijving
(vooraf opgenomen)

Video met audio heeft een tweede
alternatief

A

Gebruikers hebben toegang tot
audiobeschrijving voor video-inhoud

AA

De gebruikte video's binnen 31-12-2021
de site bieden geen
tekstueel alternatief aan. Dit
is op te lossen door een
transcript toe te voegen. In
deze tekstuele beschrijving
wordt heel specifiek
beschreven wat er in beeld
te zien is. Dit document kan
als link geplaatst worden bij
de omschrijving
Idem aan punt 1.2.1
31-12-2021
Audiobeschrijving
ontbreekt. Voorzie video's
van een losse
audiodescriptie. Voor
rechtstreekse face-to-face
interviews geldt dit niet.

31-12-2021

Aanpasbaar
1.3.5 Geef formuliervelden de
juiste invoertypes

Gebruik bij formulieren de juiste type AA
velden voor de informatie die je aan
de gebruiker vraagt

Formuliervelden voor
31-12-2020
invoeren van mailadres is
momenteel het type 'text'.
Velden gebruikt voor
mailadres wijzigen naar type
‘e-mail’

1.4.3 – Contrast (minimaal)

De contrastverhouding tussen tekst
en achtergrond is minimaal 4,5: 1

AA

1.4.5 – Afbeeldingen van tekst

Gebruik tekst in plaats van
afbeeldingen met tekst

AA

1.4.12 Gebruik voldoende
tekstafstand

Regelhoogte (regelafstand) tot
minimaal 1,5 keer de lettergrootte

AA

Veel van de gebruikte
31-12-2020
header afbeeldingen i.c.m.
de witte header tekst
hebben niet de juiste
contrastverhouding
Op o.a. de homepage zijn
31-12-2020
een aantal afbeeldingen
geplaatsen met daarin tekst.
Dit zijn
afbeeldingen/banners voor
vacatures, doneren en
vrijwilliger worden.
De regelafstand is
31-12-2020
momenteel 1.4

Bied een skip ‘inhoud optie’ aan

A

Onderscheidbaar

Bedienbaar
2.4.1 – Skip blokken

De site bevat geen
mogelijkheid om direct naar
de content van de pagina te
springen door bijvoorbeeld
de navigatie over te slaan.

31-12-2020

Begrijpelijk
3.3.4 – Fout preventie
(juridisch, financieel,
gegevens)

Verminder het risico op invoerfouten
voor gevoelige gegevens. Geef een
bevestiging-pagina die de gebruiker
de kans geeft om een samenvatting
te lezen van alles wat hij heeft
ingevoerd en zijn acties te
bevestigen of te corrigeren

AA

Formulieren m.b.t. donatie
31-12-2020
en inschrijving hebben geen
'controle overzicht' voor
verzending.

Robuust
4.1.1 – Parsing

Zorg dat alle webpagina’s van jouw
A
website door de W3C keuring komen.

Middels een tool de
31-12-2020
broncode geanalyseerd. Niet
alle HTML is valide/correct;
Er zijn wat onjuiste en soms
overbodige HTML tags
toegepast. Tevens bevat de
inline CSS wat missende
waardes.

