
 

Rapport voor het Haags Gemeentearchief 
Rapporteur: Presenter BV 

Datum: 9 maart 2021 

Opdrachtgever: Haags Gemeentearchief 

Norm: WCAG 2.1 A + AA 

Documentversie: 2.0 

Samenvatting 
In dit rapport staan de resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek van 
www.haagsgemeentearchief.nl en http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home. Het onderzoek is 
uitgevoerd aan de hand van de WCAG-Evaluation Methodology. Het onderzoek omvat daarmee alle 
50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= WCAG 2.1 niveau A + AA 
succescriteria). De onderzoeksresultaten zijn representatief voor alle content op de domeinen 
www.haagsgemeentearchief.nl en http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Presenter B.V. in opdracht van het Haags Gemeentearchief. 

In algemene zin zijn de websites nog niet volledig toegankelijk. De belangrijkste issues zijn: 

• Afbeeldingen: alt-teksten zijn niet altijd in orde 
• Contrast en kleurgebruik: sommige onderdelen hebben onvoldoende contrast 
• Toetsenbordtoegankelijkheid: focus is niet zichtbaar, geen skiplink aanwezig, niet alle 

onderdelen zijn bereikbaar en bedienbaar (met name in het archief) 
• Identificatie van gebruikerselementen: meerdere gebruikerselementen (invoervelden, knoppen) 

zijn niet goed te identificeren voor hulpsoftware 

Scope  
Website Haags Gemeentearchief 
Scope  Volledige website www.haagsgemeentearchief.nl, inclusief 

http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home. 

De steekproef is bepaald op 22 februari 2021. Pagina's die na die 
datum zijn toegevoegd, zijn geen onderdeel van de scope. 

De volgende domeinen vallen buiten de scope van dit onderzoek: 
- delpher.nl 
- Intranet/extranet/apps 

WCAG-versie WCAG 2.1 
Conformiteit Niveau AA 
Verdere 
evaluatievereisten 

Het rapport bevat een automatisch testrapport van de HTML-code per 
pagina en gevonden fouten (zie succescriterium 4.1.1 Parsing) 
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Basisniveau van 
toegankelijkheid 
ondersteund 

De website is geschikt voor alle gebruikelijke browsers en 
hulpapparatuur  
Gebruikte browsers, tools en software tijdens het onderzoek: 

Google Chrome versie 87.0.4280.141 
Firefox versie 83.0 
Microsoft Edge versie 87.0.664.75 
NVDA 
HTML_Codesniffer (Chrome plugin) 
Text Spacing (Chrome plugin) 
Web Developer (Chrome plugin) 
AXE developer tool 
Colour Contrast Analyser (CCA) tool 

Technologieën waarop 
gesteund wordt 

• HTML5  
• CSS  
• DOM  
• Javascript (JQuery versie 3 framework, Bootstrap, Modernizr)  

Overzicht van de resultaten 
Principe Niveau A Niveau AA 
1. Waarneembaar 4 / 9 3 / 11 
2. Bedienbaar 6 / 14 2 / 3 
3. Begrijpelijk 4 / 5 5 / 5 
4. Robuust 0 / 2 0 / 1 
Totaal 14 / 30 10 / 20 

Gedetailleerde resultaten 
Principe 1 Waarneembaar 

1.1 Tekstalternatieven 
1.1.1 Niet-tekstuele content: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: Het logo Den Haag heeft geen alt-tekst. De alt-tekst moet de bestemming 
van de link beschrijven, bijvoorbeeld: alt="Logo Haags Gemeentearchief - terug naar homepage" 
Zie verder betreffende pagina's. Meer informatie over alt-
teksten:https://books.theinternetacademy.nl/handboek-webcontent/toegankelijk-en-vindbaar-maken-
van-afbeeldingen/ 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Icoontjes voor Twitter en Facebook hebben geen alt-tekst. Deze moet beschrijven wat 
de bestemming van de link is. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/contact  
Uitkomst: Onvoldoende  
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Bevindingen: Icoontjes voor delen via Twitter en Facebook hebben geen alt-tekst. Deze moet 
beschrijven wat de bestemming van de link is. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/ontdek-de-stad/historisch-informatie-punt  
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Alt-teksten zijn in principe in orde. Voor de afbeelding met de 4 logo's geldt dat deze 
beter als losse afbeeldingen geüpload kunnen worden en voorzien van alt-tekst. De huidige alt-tekst 
voor de 4 logo's samen is aan de lange kant, sommige screenreaders lezen maar tot 125 tekens voor. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De afbeeldingen met de tekst "Deze afbeelding is alleen in te zien op de studiezaal van 
het Haags Gemeentearchief of in een van de Historische Informatiepunten" hebben geen alt-tekst. 
Deze moet wel aanwezig zijn omdat de afbeeldingen functioneel én aanklikbaar zijn. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De icoontjes Gegevens, Reacties, Permalink en Downloaden bevatten geen alt-tekst. 
Let op: het title-attribuut is geen goede vervanging van een alt-tekst, deze wordt namelijk niet 
voorgelezen door screenreaders. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Icoontjes voor delen via Twitter en Facebook hebben geen alt-tekst. Deze moet 
beschrijven wat de bestemming van de link is. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het logo bevat geen alt-tekst. De alt-tekst moet de bestemming van de link beschrijven. 
Let op: het title-attribuut is geen goede vervanging van een alt-tekst, deze wordt namelijk niet 
voorgelezen door screenreaders. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het logo bevat geen alt-tekst. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  
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Bevindingen: Het logo bevat geen alt-tekst. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het logo bevat geen alt-tekst. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het logo bevat geen alt-tekst.  
De icoontjes onder Acties bevatten geen alt-tekst. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het logo bevat geen alt-tekst.  
De icoontjes onder Acties en Weergave bevatten geen alt-tekst. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De icoontjes van het Mapje, Scannen en Delen bevatten geen alt-tekst 

1.2 Op tijd gebaseerde media 
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Voor de video's in het archief geldt dat deze uitgezonderd zijn onder artikel 2.2 van het 
Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid: "reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die 
niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het 
ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te 
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bewerkstelligen". De hoeveelheid video's betekent dat deze niet geautomatiseerd en kostenefficiënt 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Ondertiteling in orde 

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): (Niveau A) 
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Voor de video's in het archief geldt dat deze uitgezonderd zijn onder artikel 2.2 van het 
Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid: "reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die 
niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het 
ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te 
bewerkstelligen". De hoeveelheid video's betekent dat deze niet geautomatiseerd en kostenefficiënt 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen audiodescriptie of alternatief aanwezig 

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live): (Niveau AA) 
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: – 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
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Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Voor de video's in het archief geldt dat deze uitgezonderd zijn onder artikel 2.2 van het 
Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid: "reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die 
niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het 
ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te 
bewerkstelligen". De hoeveelheid video's betekent dat deze niet geautomatiseerd en kostenefficiënt 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen audiodescriptie aanwezig 

1.3 Aanpasbaar 
1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fouten: zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/ontdek-de-stad/historisch-informatie-punt  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Tabel niet correct opgemaakt: cellen zijn niet gedefinieerd als headercells en datacells. Voor 
technieken zie https://www.w3.org/WAI/tutorials/tables/ 

• Niet perse fout, maar wel opvallend: de pagina bevat meerdere H1's. Volgens de conventies 
heeft elke pagina maar één H1. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De fieldset bevat geen legend element. Voor techniek zie 
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• De twee sorteervelden en het veld waarin je het paginanummer kunt typen zijn niet gelabeld. 
Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of als omvattend element rond het 
formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast. 

• De fieldset bevat geen gevuld legend element. Voor techniek zie 
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71 
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Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• De twee sorteervelden en de velden waarin je het paginanummer kunt typen zijn niet gelabeld. 
Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of als omvattend element rond het 
formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast. 

• De fieldset bevat geen gevuld legend element. Voor techniek zie 
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het zoekveld is niet gelabeld. Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of 
als omvattend element rond het formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar 
gepast. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:   

• Het zoekveld is niet gelabeld. Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of als 
omvattend element rond het formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen 
waar gepast. 

• De fieldset bevat geen legend element. Voor techniek zie 
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:   

• Het tekstveld Duurzaam webadres in het uitklapmenu 'Delen' is niet gelabeld. Gebruik het label 
element (ofwel met een "for" attribuut of als omvattend element rond het formulierveld), of 
"title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast. 

• De fieldset bevat geen gevuld legend element. Voor techniek zie 
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71 

• Niet fout maar voor de structuur minder gunstig: headerniveau H3 wordt op de pagina 
overgeslagen. De tussenkoppen zijn H4. 

https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71


 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het zoekveld is niet gelabeld. Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of als 
omvattend element rond het formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen 
waar gepast. 

• De fieldset bevat geen legend element. Voor techniek zie 
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71 

• De tussenkopjes zijn niet opgemaakt als headings 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen headings gebruikt maar dikgedrukte tekst 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Fieldset bevat geen legend element. Alle fieldsets zouden een legend element moeten 
bevatten dat een beschrijving geeft van de veldengroep. 

• Het zoekveld zou gelabeled moeten zijn. Gebruik het label element (ofwel met een "for" 
attribuut of als omvattend element rond het formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-
labbeledby" attributen waar gepast. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Fieldset bevat geen legend element. Alle fieldsets zouden een legend element moeten 
bevatten dat een beschrijving geeft van de veldengroep. 

• Het zoekveld en de checkboxen bij sorteervolgorde zijn niet gelabeled. Gebruik het label 
element (ofwel met een "for" attribuut of als omvattend element rond het formulierveld), of 
"title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De dropdownmenu's, zoekvelden en de checkboxen bij sorteervolgorde zijn niet 
gelabeled. Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of als omvattend element rond het 
formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast. 

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert


 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het zoekveld is niet gelabeld. Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of als 
omvattend element rond het formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen 
waar gepast. 

• Het tekstveld Duurzaam webadres in het uitklapmenu 'Delen' is niet gelabeld. Gebruik het label 
element (ofwel met een "for" attribuut of als omvattend element rond het formulierveld), of 
"title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast. 

• Niet fout maar voor de structuur minder gunstig: Headerniveau H3 wordt op de pagina 
overgeslagen. De tussenkoppen zijn H4. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het zoekveld is niet gelabeld. Gebruik het label element (ofwel met een "for" attribuut of als 
omvattend element rond het formulierveld), of "title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen 
waar gepast. 

• Het tekstveld Duurzaam webadres in het uitklapmenu 'Delen' is niet gelabeld. Gebruik het label 
element (ofwel met een "for" attribuut of als omvattend element rond het formulierveld), of 
"title" "aria-label" of "aria-labbeledby" attributen waar gepast. 

• Niet fout maar voor de structuur minder gunstig: Headerniveau H3 wordt op de pagina 
overgeslagen. De tussenkoppen zijn H4. 

1.3.2 Betekenisvolle volgorde: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fouten zie betreffende pagina's. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: In de pop-up "Studiezaal gesloten" staat “Klik op het kruisje rechtsboven”. 

https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/


 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De tekst "Hieronder lichten we de geplaatste filmpjes toe." bevat een verwijzing naar 
een plek op de pagina. 

1.3.4 Weergavestand: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina’s 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content beperkt het gebruik tot landscape oriëntatie 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content beperkt het gebruik tot landscape oriëntatie 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content beperkt het gebruik tot landscape oriëntatie 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content beperkt het gebruik tot landscape oriëntatie 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content beperkt het gebruik tot landscape oriëntatie 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content beperkt het gebruik tot landscape oriëntatie 

1.3.5 Identificeer het doel van de input: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde/niet aanwezig. Voor fout zie betreffende pagina. 

https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-de-stad
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-de-stad
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53


 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Invoervelden hebben geen autocomplete-attribuut 

1.4 Onderscheidbaar 
1.4.1 Gebruik van kleur: (Niveau A) 
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: linkjes in de lopende tekst zijn alleen herkenbaar aan de blauwe kleur. Geef 
linkjes nog een tweede kenmerk mee, zoals permanent onderstrepen. 

1.4.2 Geluidsbediening: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.4.3 Contrast (Minimum): (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fouten zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Kleur geel van categorie Evenement heeft te weinig contrast (2,6:1) 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Placeholdertekst te weinig contrast (1,6:1) 
• Tekstjes over 'laatste wijziging' te weinig contrast (3,3:1) 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Groene tussenkop te weinig contrast (3,9:1) 
• Tekst over Laatste wijziging te weinig contrast (4,1:1) 

https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief
https://haagsgemeentearchief.nl/
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0


 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Grijze tekst van navigatie-items die nog niet actief zijn heeft onvoldoende contrast 
(1,9:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Grijze tekst van navigatie-items die nog niet actief zijn heeft onvoldoende contrast (1,9:1) 
• Lichtbruine tekst 'Eenvoudig zoeken' in linkerkolom heeft onvoldoende contrast (4:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Grijze tekst van navigatie-items die nog niet actief zijn heeft onvoldoende contrast (1,9:1) 
• Lichtbruine tekst 'Uitgebreid zoeken' in linkerkolom heeft onvoldoende contrast (4:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:   

• Grijze tekst van navigatie-items die nog niet actief zijn heeft onvoldoende contrast (1,9:1) 
• Lichtbruine tekst 'Deskundig zoeken' in linkerkolom heeft onvoldoende contrast (4:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Grijze tekst van navigatie-items die nog niet actief zijn heeft onvoldoende contrast (1,9:1) 
• Groen cijfer op grijze achtergrond heeft onvoldoende contrast (3,3:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Grijze tekst van navigatie-items die nog niet actief zijn heeft onvoldoende contrast (1,9:1) 
• Groen cijfer op grijze achtergrond heeft onvoldoende contrast (3,3:1) 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  

http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl


 

Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Grijze tekst op lichtgrijze achtergrond te weinig contrast (3,3:1) 
• Groene tussenkop te weinig contrast (3,9:1) 
• Tekst over Laatste wijziging te weinig contrast (4,1:1) 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Groene tussenkop te weinig contrast (3,9:1) 
• Tekst over Laatste wijziging te weinig contrast (4,1:1) 

1.4.4 Herschalen van tekst: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fouten zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Bij 200% inzoomen vallen de kolommen Rol, Plaats, Datum weg. Dit geldt ook voor 
(niet ingezoomd) tonen op mobiel. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De video's schalen niet goed mee, vanaf 125% vallen ze gedeeltelijk buiten beeld en 
vereist het horizontaal scrollen. 

1.4.5 Afbeeldingen van tekst: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
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Bevindingen: De afbeeldingen "Deze afbeelding is alleen in te zien op de studiezaal van het Haags 
Gemeentearchief of in een van de Historische Informatiepunten" zouden beter echte tekst kunnen zijn 
in plaats van een afbeelding van tekst, mits dit mogelijk is in de template van de pagina. 

1.4.10 Reflow: (Niveau AA)   
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fouten zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl   
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Bij 200% inzoomen vallen de kolommen Rol, Plaats, Datum weg. Dit geldt ook voor 
(niet ingezoomd) tonen op mobiel. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Vanaf 300% inzoomen gaat tekst over elkaar heen lopen 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De video's schalen niet goed mee, vanaf 175% vallen ze gedeeltelijk buiten beeld en 
vereist het horizontaal scrollen. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content schaalt niet goed mee, horizontaal scrollen is noodzakelijk om alle content te 
kunnen gebruiken. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content schaalt niet goed mee, horizontaal scrollen is noodzakelijk om alle content te 
kunnen gebruiken. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content schaalt niet goed mee, horizontaal scrollen is noodzakelijk om alle content te 
kunnen gebruiken. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
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Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content schaalt niet goed mee, horizontaal scrollen is noodzakelijk om alle content te 
kunnen gebruiken. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content schaalt niet goed mee, horizontaal scrollen is noodzakelijk om alle content te 
kunnen gebruiken. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Content schaalt niet goed mee, horizontaal scrollen is noodzakelijk om alle content te 
kunnen gebruiken. 

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het zoekveld heeft onvoldoende contrast met de afbeelding op de achtergrond (1,7:1) 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De grijze rand van de invoervelden heeft onvoldoende contrast met de witte 
achtergrond (1,5:1) 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het zoekveld heeft onvoldoende contrast met de de achtergrond (1,4:1). Maak het 
kader donkerder voor meer contrast. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Weergave-icoontjes te weinig contrast wanneer niet actief (2,8:1) 
• In uitklapmenu zoeken: grijze knoppen 'Wis' en 'Zoek' te weinig contrast met achtergrond 

(1,1:1) 
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Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Sorteerpijltjes bij de kolommen hebben te weinig contrast (1,4:1) 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het zoekveld heeft onvoldoende contrast met de de achtergrond (1,6:1). Maak het 
kader donkerder voor meer contrast. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Het zoekveld heeft onvoldoende contrast met de de achtergrond (1,6:1). Maak het 
kader donkerder voor meer contrast. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: In uitklapmenu zoeken: grijze knoppen 'Wis' en 'Zoek' te weinig contrast met 
achtergrond (1,1:1) 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Witte icoontjes in grijze balk onvoldoende contrast (1,6:1) 
• Grijs kader rondom zoekveld onvoldoende contrast (1,6:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De puntjes onder items met een uitleg hebben te weinig contrast (2,8:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende 

Bevindingen:  
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• De pijltjes om naar vorige of volgende pagina's te navigeren hebben onvoldoende contrast 
(1,6:1) 

• De grijze vakjes met groene cijfers hebben onvoldoende contrast (1,6:1) 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• De pijltjes om naar vorige of volgende pagina's te navigeren hebben onvoldoende contrast 
(1,6:1) 

• De grijze vakjes met groene cijfers hebben onvoldoende contrast (1,6:1) 

1.4.12 Tekstafstand: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Bij aanpassen tekstafstand lopen de kolommen van meerdere resultaten niet meer 
helemaal goed. In principe is de content nog beschikbaar en is het dus geen fout. 

1.4.13 Content bij Hover of Focus: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fout zie betreffende pagina 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De hovertekst kan niet handmatig worden afgesloten, bijvoorbeeld door op escape te 
drukken of een kruisje aan te klikken. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De pop-ups met uitleg kunnen niet handmatig worden afgesloten zonder de muis of 
focus te verwijderen 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  
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Bevindingen: De pop-ups met uitleg kunnen niet handmatig worden afgesloten zonder de muis of 
focus te verwijderen 

Principe 2 Bedienbaar 
2.1 Toetsenbordtoegankelijk 
2.1.1 Toetsenbord: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fouten zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De pop-up "Studiezaal gesloten" is niet te bedienen met het toetsenbord. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Uitgebreid zoeken niet uit de klappen. Ook andere gebruikerselementen zijn niet te 
bedienen met het toetsenbord. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Uitgebreid zoeken niet uit de klappen. Ook andere gebruikerselementen zijn niet te 
bedienen met het toetsenbord. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Uitgebreid zoeken niet uit de klappen. Ook andere gebruikerselementen zijn niet te 
bedienen met het toetsenbord. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en is het 
moeilijk vast te stellen of alle functionaliteiten te bedienen zijn. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en is het 
moeilijk vast te stellen of alle functionaliteiten te bedienen zijn. 
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Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en is het 
moeilijk vast te stellen of alle functionaliteiten te bedienen zijn. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en is het 
moeilijk vast te stellen of alle functionaliteiten te bedienen zijn. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en is het 
moeilijk vast te stellen of alle functionaliteiten te bedienen zijn. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en is het 
moeilijk vast te stellen of alle functionaliteiten te bedienen zijn. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Uitgebreid zoeken niet uit de klappen. Ook andere gebruikerselementen (Kenmerken, 
Inleiding, Inventaris) zijn niet te bedienen of uit te klappen met het toetsenbord. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Uitgebreid zoeken niet uit de klappen. Ook andere gebruikerselementen (Kenmerken, 
Gevonden archiefstukken) zijn niet te bedienen of uit te klappen met het toetsenbord. 

2.1.2 Geen toetsenbordval: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fout zie betreffende pagina 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/  
Uitkomst: Onvoldoende  
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Bevindingen: De pop-up "Studiezaal gesloten" is niet te bedienen en dus ook niet af te sluiten met het 
toetsenbord. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en of je 
mogelijk ergens vast komt te zitten bij toetsenbordgebruik. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en of je 
mogelijk ergens vast komt te zitten bij toetsenbordgebruik. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en of je 
mogelijk ergens vast komt te zitten bij toetsenbordgebruik. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en of je 
mogelijk ergens vast komt te zitten bij toetsenbordgebruik. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en of je 
mogelijk ergens vast komt te zitten bij toetsenbordgebruik. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. Hierdoor weet je niet waar je op de pagina bent en of je 
mogelijk ergens vast komt te zitten bij toetsenbordgebruik. 

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fout zie betreffende pagina 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  
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Bevindingen: De video's zijn te bedienen met toetsenbord "shortcuts", zoals de letter M voor "mute". 
Toetsenbordgebruikers kunnen zo onbedoeld tijdens het gebruik van de pagina video's bedienen. 
Schakel de character key shortcuts uit, voor techniek zie: https://www.200ok.nl/tips/youtube-embed/ 

2.2 Genoeg tijd 
2.2.1 Timing aanpasbaar: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

2.3 Toevallen en fysieke reacties 
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Dit is in orde. Let op: zorg er bij eventuele nieuwe video's voor dat deze ook onder de 
drempelwaarde van 3 flitsen per seconde blijven. 

2.4 Navigeerbaar 
2.4.1 Blokken omzeilen: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan. Deze 
moet aanwezig zijn op alle pagina's. 
Verder: zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframe voor Google Tag Manager mist title-attribuut waarmee het blok te identificeren is 
voor hulpsoftware. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframe voor Google Tag Manager mist title-attribuut waarmee het blok te identificeren is 
voor hulpsoftware. 

https://www.200ok.nl/tips/youtube-embed/
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl


 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframe 'Modal iframe' mist title-attribuut 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframe 'Modal iframe' mist title-attribuut 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframe voor Google Tag Manager mist title-attribuut waarmee het blok te identificeren is 
voor hulpsoftware. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Onvoldoende 

Bevindingen: Iframes missen title-attribuut 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframes missen title-attribuut 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan. 
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Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende 

Bevindingen: Geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen skiplink aanwezig waarmee je de hoofdnavigatie kunt overslaan. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframes missen title-attribuut 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Iframes missen title-attribuut 

2.4.2 Paginatitel: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Mogelijk zou een paginatitel "Archievenoverzicht" duidelijker zijn dan "Zoek in alles" 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Tip: zet het onderwerp van de pagina vooraan in de titel 

2.4.3 Focus volgorde: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  
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Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fout zie betreffende pagina. 
Let op: voor enkele pagina's is de focusvolgorde niet goed vast te stellen. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Het is onduidelijk waar de focus zich bevindt, dus de volgorde is niet vast te stellen. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Het is onduidelijk waar de focus zich bevindt, dus de volgorde is niet vast te stellen. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Bij het openklappen van een filtermenu (bijvoorbeeld Materiaalsoort) verwacht je dat je 
direct dat filter kunt instellen. Maar je moet eerst de rest van de filteropties (Trefwoord, Jaar van 
publicatie etc) doorklikken voordat je voorkeuren kunt opgeven. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Bij de meest linker weergave is de focusvolgorde niet vast te stellen. Bij de middelde 
weergave is de focusvolgorde willekeurig en niet zoals je zou verwachten van links naar rechts en van 
boven naar onder. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Het is onduidelijk waar de focus zich bevindt, dus de volgorde is niet vast te stellen. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar en de volgorde is niet vast te stellen. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar en de volgorde is niet vast te stellen. 
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Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar en de volgorde is niet vast te stellen. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar en de volgorde is niet vast te stellen. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar en de volgorde is niet vast te stellen. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar en de volgorde is niet vast te stellen. 

2.4.4 Linkdoel (In Context): (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. 
Voor fouten: zie betreffende pagina 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Er staat een link op de pagina met als tekst "lees meer". Puur op basis van deze tekst 
weten gebruikers niet waar de link naartoe gaat. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Er staat een link op de pagina met als tekst "lees meer". Puur op basis van deze tekst 
weten gebruikers niet waar de link naartoe gaat. Ook staat er een link Meer zoektips vindt u "hier". 
Daarvoor geldt hetzelfde. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Er staat een link op de pagina met als tekst "lees meer". Puur op basis van deze tekst 
weten gebruikers niet waar de link naartoe gaat. Ook staat er een link Meer zoektips vindt u "hier". 
Daarvoor geldt hetzelfde. 
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https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0


 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Er staat een link op de pagina met als tekst "lees meer". Puur op basis van deze tekst 
weten gebruikers niet waar de link naartoe gaat. Ook staat er een link Meer zoektips vindt u "hier". 
Daarvoor geldt hetzelfde. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Er staat een link op de pagina met als tekst "lees meer". Puur op basis van deze tekst 
weten gebruikers niet waar de link naartoe gaat. Ook staat er een link Meer zoektips vindt u "hier". 
Daarvoor geldt hetzelfde. 

2.4.5 Meerdere manieren: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: Via zoekfunctie zijn pagina's vindbaar 

2.4.6 Koppen en labels: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.4.7 Focus zichtbaar: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. 
Voor fouten: zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar in het hele deel met zoekresultaten en bijbehorende filter-
/sorteerfuncties. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar in het hele deel met zoekresultaten en bijbehorende filter-
/sorteerfuncties. 

https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl


 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar als je kiest voor de meest linker weergave. Bij de twee andere 
weergaves is de focus wel zichtbaar. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar in het hele deel met zoekresultaten met de verschillende 
uitklapbare delen. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Wanneer je in dit zoekresultaatvenster bent, wordt op de achtergrond ook de 
overzichtspagina meegenomen in het tabben met het toetsenbord. Hierdoor is de focus niet altijd 
zichtbaar. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. 

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results


 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar in het hele deel met zoekresultaten met de verschillende 
uitklapbare delen. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De focus is niet zichtbaar in het hele deel met zoekresultaten met de verschillende 
uitklapbare delen. 

2.5 Input Modaliteiten 
2.5.1 Aanwijzergebaren: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

2.5.2 Aanwijzerannulering: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fouten zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Dropdown-menu's openen al bij het down-event (als je de muisknop indrukt). 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Dropdown-menu's openen al bij het down-event (als je de muisknop indrukt). 

2.5.3 Label in naam: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: in orde. Voor fout zie betreffende pagina 

http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert


 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief  
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De buttons "Wis" en "Zoek" worden respectievelijk aangeduid met de namen 
"mi_empty" en "mi_submit". Dit komt niet overeen met de zichtbare knopteksten. Mensen die 
spraaksoftware gebruiken om commando's te geven, bereiken hierdoor hun doel niet als ze zeggen: 
klik op Wis. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De button "Reactie opslaan" heeft geen name gekoppeld 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De button 'Wis' wordt aangeduid met een title-tag 'Clear the search form'. Dit komt niet 
overeen met de zichtbare knoptekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken om commando's te geven, 
bereiken hierdoor hun doel niet als ze zeggen: klik op Wis. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De buttons "Wis" en "Zoek" worden respectievelijk aangeduid met de namen 
"mi_empty" en "mi_submit". Dit komt niet overeen met de zichtbare knopteksten. Mensen die 
spraaksoftware gebruiken om commando's te geven, bereiken hierdoor hun doel niet als ze zeggen: 
klik op Wis. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De buttons "Wis" en "Zoek" worden respectievelijk aangeduid met de namen 
"mi_empty" en "mi_submit". Dit komt niet overeen met de zichtbare knopteksten. Mensen die 
spraaksoftware gebruiken om commando's te geven, bereiken hierdoor hun doel niet als ze zeggen: 
klik op Wis. 

https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2


 

2.5.4 Bewegingsactivering: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

Principe 3 Begrijpelijk 
3.1 Leesbaar 
3.1.1 Taal van de pagina: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.1.2 Taal van onderdelen: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: Er zijn geen wisselingen van taal aanwezig. 

3.2 Predictable 
3.2.1 Bij focus: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.2.2 Bij input: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Zie opmerkingen op betreffende pagina's 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Wanneer je een filter aanzet (bijvoorbeeld een jaartal selecteert), verdwijnt de 
filtercategorie uit het rijtje. Formeel is dit een wijziging die je zelf in gang zet als gebruiker, maar het 
kan verwarrend werken omdat van tevoren niet duidelijk is dat dit gaat gebeuren. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Niet vast te stellen  

Bevindingen: Wanneer je een filter aanzet (bijvoorbeeld collectie: Foto's), verdwijnt de filtercategorie 
uit het rijtje samen met een aantal andere filtercategorieën. Formeel is dit een wijziging die je zelf in 

https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1


 

gang zet als gebruiker, maar het kan verwarrend werken omdat van tevoren niet duidelijk is dat dit 
gaat gebeuren. 

3.2.3 Consistente navigatie: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.2.4 Consistente identificatie: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.3 Assistentie bij invoer 
3.3.1 Foutidentificatie: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.3.2 Labels of instructies: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.3.3 Foutsuggestie: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens): (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

Principe 4 Robuust 
4.1 Compatibel 
4.1.1 Parsen: (Niveau A)   
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Alle pagina's bevatten één of enkele kleine fouten in de codering, zie rapport per 
pagina. 



 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2F 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fnieuws%2Fnieuwsbr
ief 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/contact  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fcontact 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/ontdek-de-stad/historisch-informatie-punt  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fontdek-de-
stad%2Fhistorisch-informatie-punt 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fzoeken-door-
alles%3Ftrefwoord%3Djansen 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-
mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26miadt%3D59%26mizig%3D0%26miview%3Dlst%26mizk_all
e%3Djansen 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-
mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26miadt%3D59%26mizig%3D100%26miview%3Dtbl%26milan
g%3Dnl%26micols%3D1%26mizk_alle%3Djansen 
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Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fbibliotheekcollectie%
2F%3Fq%3Djansen%26mode%3Dgallery%26view%3Dlist%26sort%3Dorder_s_title%2520asc%26pa
ge%3D1%26reverse%3D0%26filterAction 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fmediabank%2Fbeel
dcollectie%2F%3Fq%3Djansen%26mode%3Dgallery%26view%3Dhorizontal%26page%3D1%26rever
se%3D0%26oldView%3Dlist%26fq%255B%255D%3Dsearch_s_entity_name%3A%2522Foto%27s%2
522%26filterAction 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-
mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26miadt%3D59%26mizig%3D210%26miview%3Dinv2%26mila
ng%3Dnl%26micols%3D1%26micode%3D0293-01%26mizk_alle%3Djansen 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fmediabank%2Fbeel
dcollectie%2Fdetail%2F2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a%2Fmedia%2Fc3119fb5-22f4-308c-
a5db-
35bd926c6500%3Fmode%3Ddetail%26view%3Dhorizontal%26q%3Djansen%26rows%3D1%26page
%3D1%26fq%255B%255D%3Dsearch_s_entity_name%3A%2522Film%2520%255C%2526%2520Vid
eo%2522%26filterAction 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-
de-stad  
Uitkomst: Onvoldoende  
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Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Fnieuws%2Fprojecten
overzicht%2Fik-was-erbij-verhalen-uit-de-stad 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com
%2Fhome 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com
%2Fsearch%2Fsimple 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com
%2Fsearch%2Fadvanced 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com
%2Fsearch%2Fexpert 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com
%2Fresults 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com
%2FDetails%2FfullCatalogue%2F53 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  
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http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com%2Fsearch%2Fexpert
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com%2Fsearch%2Fexpert
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com%2Fresults
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com%2Fresults
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com%2FDetails%2FfullCatalogue%2F53
https://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.adlibsoft.com%2FDetails%2FfullCatalogue%2F53
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl


 

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-
mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26miadt%3D59%26mizig%3D210%26miview%3Dinv2%26mila
ng%3Dnl%26micols%3D1%26micode%3D0335-01 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-
mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26mizig%3D210%26miadt%3D59%26micode%3D1115-
01%26milang%3Dnl%26mizk_alle%3Dtrefwoord%253AReligie%2520en%2520Levensbeschouwing%
26miview%3Dinv2 

4.1.2 Naam, rol, waarde: (Niveau A)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De zoekbutton heeft geen toegankelijke naam. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen   
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• De sorteervelden en het veld waar je de pagina kunt intypen hebben geen naam beschikbaar 
voor een toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label 
undefined, aria-labelledby undefined. 

• Meerdere ankerelementen gevonden zonder name of ID attribuut. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De sorteervelden en het veld waar je de pagina kunt intypen hebben geen naam 
beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-
label undefined, aria-labelledby undefined. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s
_title%20asc  
Uitkomst: Onvoldoende  

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26miadt%3D59%26mizig%3D210%26miview%3Dinv2%26milang%3Dnl%26micols%3D1%26micode%3D0335-01
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26miadt%3D59%26mizig%3D210%26miview%3Dinv2%26milang%3Dnl%26micols%3D1%26micode%3D0335-01
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26miadt%3D59%26mizig%3D210%26miview%3Dinv2%26milang%3Dnl%26micols%3D1%26micode%3D0335-01
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26mizig%3D210%26miadt%3D59%26micode%3D1115-01%26milang%3Dnl%26mizk_alle%3Dtrefwoord%253AReligie%2520en%2520Levensbeschouwing%26miview%3Dinv2
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26mizig%3D210%26miadt%3D59%26micode%3D1115-01%26milang%3Dnl%26mizk_alle%3Dtrefwoord%253AReligie%2520en%2520Levensbeschouwing%26miview%3Dinv2
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26mizig%3D210%26miadt%3D59%26micode%3D1115-01%26milang%3Dnl%26mizk_alle%3Dtrefwoord%253AReligie%2520en%2520Levensbeschouwing%26miview%3Dinv2
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhaagsgemeentearchief.nl%2Farchieven-mais%2Foverzicht%3Fmivast%3D59%26mizig%3D210%26miadt%3D59%26micode%3D1115-01%26milang%3Dnl%26mizk_alle%3Dtrefwoord%253AReligie%2520en%2520Levensbeschouwing%26miview%3Dinv2
https://haagsgemeentearchief.nl/
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc


 

Bevindingen:  

• Het algemene zoekveld en de zoekvelden in de filters hebben geen naam beschikbaar voor 
een toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label 
undefined, aria-labelledby undefined. 

• Meerdere ankerelementen gevonden zonder name of ID attribuut. 

Resultaat voor: 
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal
&page=1  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het algemene zoekveld en de zoekvelden in de filters hebben geen naam beschikbaar voor 
een toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label 
undefined, aria-labelledby undefined. 

• Meerdere ankerelementen gevonden zonder name of ID attribuut. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het tekstveld Duurzaam webadres in het uitklapmenu 'Delen' heeft geen naam beschikbaar 
voor een toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label 
undefined, aria-labelledby undefined. 

• Anker element gevonden zonder linkinhoud en zonder name of ID attribuut. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-
76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_ent
ity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het tekstinvoerveld bij Reacties, en de bedieningsknoppen van de video (afspelen, geluid, 
volledig scherm) hebben geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige 
namen zijn: elementinhoud, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

• De pijltjesknoppen "vorige" en "volgende" hebben geen naam beschikbaar voor een 
toegankelijkheids-API.  

• Meerdere ankerelementen gevonden zonder name of ID attribuut. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
Uitkomst: Onvoldoende  

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home


 

Bevindingen: Anker element gevonden met een geldig href attribuut, maar zonder linkinhoud. Het 
gaat om een pixel rechts onderaan de homepage die linkt naar de zoekpagina. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het fieldset element heeft geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige 
namen zijn: legend element, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

• Het zoekveld heeft geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige namen 
zijn: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

• Anker element gevonden met een geldig href attribuut, maar zonder linkinhoud. Het gaat om 
een pixel rechts onderaan de pagina die linkt naar de homepage. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced   
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het fieldset element heeft geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige 
namen zijn: legend element, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

• Het dropdownmenu heeft geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige 
namen zijn: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

• De radioinput elementen bij Sorteervolgorde hebben geen naam beschikbaar voor een 
toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label undefined, 
aria-labelledby undefined. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het fieldset element heeft geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige 
namen zijn: legend element, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

• De dropdownenu's hebben geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. Geldige 
namen zijn: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

• De radioinput elementen bij Sorteervolgorde hebben geen naam beschikbaar voor een 
toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label undefined, 
aria-labelledby undefined. 

Resultaat voor: http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Anker-elementen gevonden zonder linkinhoud en zonder name of ID attribuut. Het gaat om de 
knoppen Printen en Downloaden. 

• Anker element gevonden met een geldig href attribuut, maar zonder linkinhoud. Het gaat om 
de pijltjes waarmee je naar de volgende of laatste pagina gaat. 

http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results


 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Het tekstveld Duurzaam webadres in het uitklapmenu 'Delen' heeft geen naam beschikbaar 
voor een toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label 
undefined, aria-labelledby undefined. 

• Anker element gevonden zonder linkinhoud en zonder name of ID attribuut. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2   
Uitkomst: Onvoldoende 

Bevindingen:  

• Het tekstveld Duurzaam webadres in het uitklapmenu 'Delen' heeft geen naam beschikbaar 
voor een toegankelijkheids-API. Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label 
undefined, aria-labelledby undefined. 

• Anker element gevonden zonder linkinhoud en zonder name of ID attribuut. 

4.1.3 Statusberichten: (Niveau AA)  
Resultaat voor de hele steekproef: 
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: niet aanwezig. Voor fout zie betreffende pagina. 

Resultaat voor: https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief  
Uitkomst: Onvoldoende  

Bevindingen: De statusmelding die verschijnt bij succesvol indienen van het formulier is niet correct 
gemarkeerd 

Onderzochte steekproef van webpagina’s 
• Homepage  https://haagsgemeentearchief.nl/  
• Nieuwsbrief  https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief  
• Contact  https://haagsgemeentearchief.nl/contact  
• Historisch Informatie Punt  https://haagsgemeentearchief.nl/ontdek-de-stad/historisch-informatie-

punt  
• Zoekoverzicht  https://haagsgemeentearchief.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=jansen  
• Resultaat Archieven  https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-

mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen  
• Resultaat Personen  https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-

mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl  

https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief
https://haagsgemeentearchief.nl/
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsbrief
https://haagsgemeentearchief.nl/contact
https://haagsgemeentearchief.nl/ontdek-de-stad/historisch-informatie-punt
https://haagsgemeentearchief.nl/ontdek-de-stad/historisch-informatie-punt
https://haagsgemeentearchief.nl/zoeken-door-alles?trefwoord=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=0&miview=lst&mizk_alle=jansen
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=100&miadt=59&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=tbl


 

• Resultaat 
Bibliotheek  https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=lis
t&sort=order_s_title%20asc  

• Resultaat 
Beeldcollectie  https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery
&view=horizontal&page=1  

• Archiefstuk  https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-
01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0  

• Resultaat video  https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-
93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-
35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_
entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22  

• Verhalen uit de stad  https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-
verhalen-uit-de-stad  

• Home Catalogus (AdLibSoft)  http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home  
• Zoeken simpel  http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple  
• Zoeken uitgebreid  http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced  
• Zoeken expert  http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert  
• Zoekoverzicht zoekwoord "Jansen"  http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results  
• Resultaat Catalogus  http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53  
• Zoekresultaat 1  https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-

mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-
01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl  

• Zoekresultaat 2  https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-
mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-
01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2  

https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc
https://haagsgemeentearchief.nl/bibliotheekcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=list&sort=order_s_title%20asc
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/?q=jansen&mode=gallery&view=horizontal&page=1
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0293-01&milang=nl&mizk_alle=jansen&miview=inv2#inv3t0
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/2368ccab-29f0-93d6-76d8-bdbbe11a495a/media/c3119fb5-22f4-308c-a5db-35bd926c6500?mode=detail&view=horizontal&q=jansen&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Film%20%5C%26%20Video%22
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-de-stad
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/projectenoverzicht/ik-was-erbij-verhalen-uit-de-stad
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/home
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/simple
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/advanced
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/search/expert
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/results
http://haagsgemeentearchief.adlibsoft.com/Details/fullCatalogue/53
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0335-01&minr=4585327&miview=inv2&milang=nl
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1115-01&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AReligie%20en%20Levensbeschouwing&miview=inv2

	Rapport voor het Haags Gemeentearchief
	Samenvatting
	Scope
	Overzicht van de resultaten
	Gedetailleerde resultaten
	Principe 1 Waarneembaar
	1.1 Tekstalternatieven
	1.1.1 Niet-tekstuele content: (Niveau A)

	1.2 Op tijd gebaseerde media
	1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): (Niveau A)
	1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): (Niveau A)
	1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live): (Niveau AA)
	1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)

	1.3 Aanpasbaar
	1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)
	1.3.2 Betekenisvolle volgorde: (Niveau A)
	1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen: (Niveau A)
	1.3.4 Weergavestand: (Niveau AA)
	1.3.5 Identificeer het doel van de input: (Niveau AA)

	1.4 Onderscheidbaar
	1.4.1 Gebruik van kleur: (Niveau A)
	1.4.2 Geluidsbediening: (Niveau A)
	1.4.3 Contrast (Minimum): (Niveau AA)
	1.4.4 Herschalen van tekst: (Niveau AA)
	1.4.5 Afbeeldingen van tekst: (Niveau AA)
	1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content: (Niveau AA)
	1.4.12 Tekstafstand: (Niveau AA)


	Principe 2 Bedienbaar
	2.1 Toetsenbordtoegankelijk
	2.1.2 Geen toetsenbordval: (Niveau A)
	2.1.4 Enkel teken sneltoetsen: (Niveau A)

	2.2 Genoeg tijd
	2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen: (Niveau A)

	2.3 Toevallen en fysieke reacties
	2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde: (Niveau A)

	2.4 Navigeerbaar
	2.5 Input Modaliteiten

	Principe 3 Begrijpelijk
	3.1 Leesbaar
	3.2 Predictable
	3.3 Assistentie bij invoer

	Principe 4 Robuust
	4.1 Compatibel


	Onderzochte steekproef van webpagina’s


