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Samenvatting 

In dit rapport staan de resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek van de periodiekenviewer van 
het Haags Gemeentearchief. 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 in de periodiekenviewer. 

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

In algemene zin is de website nog niet volledig toegankelijk. Veelvoorkomende issues zijn: 

• Zoekvelden zijn niet gelabeld; 
• Het contrast is op verschillende plekken te laag; 
• Bij inzoomen verdwijnt vanaf bepaalde percentages content uit beeld; 
• Sommige buttons zijn niet te bereiken met het toetsenbord. 

Scope  
Website  

 

Scope Volledige website https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/. De 
steekproef is bepaald op 4 mei 2021. Pagina's die na die datum zijn 
toegevoegd, zijn geen onderdeel van de scope. 

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 Parsen) 

Basisniveau van 
toegankelijkheid 
ondersteund 

De website is geschikt voor alle gebruikelijke browsers en 
hulpapparatuur zoals NVDA.  

Gebruikte browsers en software voor het onderzoek: 

• Google Chrome versie 87.0.4280.141 
• Firefox versie 83.0  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
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• 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  
• Javascript (jQuery, Underscore.js, Modernizr) 

Overzicht van de resultaten 
Principe Niveau A Niveau AA 
1. Waarneembaar 6 / 9 7 / 11 
2. Bedienbaar 12 / 14 2 / 3 
3. Begrijpelijk 5 / 5 4 / 5 
4. Robuust 0 / 2 1 / 1 
Totaal 23 / 30 14 / 20 

Gedetailleerde resultaten 
Principe 1 Waarneembaar 

1.1 Tekstalternatieven 
1.1.1 Niet-tekstuele content: (Niveau A) 
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De alt-teksten bij de voorvertoningen zijn niet in orde. Omdat deze afbeeldingen 
klikbaar zijn, moet de alt-tekst uitleggen wat de bestemming is. Bijvoorbeeld: alt="Jaarverslagen 
gemeente Den Haag" 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken   
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De alt-teksten bij de voorvertoningen zijn niet in orde. Omdat deze afbeeldingen 
klikbaar zijn, moet de alt-tekst uitleggen wat de bestemming is. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-
01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
Resultaat: Onvoldoende  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
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Bevindingen: De tekst van de scan is terug te vinden in de broncode van de pagina. Deze bevat 
echter geen opmaak of tag die duidelijk maakt dat het om een tekstueel alternatief gaat, waardoor het 
niet vindbaar is voor hulptechnologie. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De alt-teksten bij de voorvertoningen zijn niet in orde. Omdat deze afbeeldingen 
klikbaar zijn, moet de alt-tekst uitleggen wat de bestemming is. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-
01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De tekst van de scan is terug te vinden in de broncode van de pagina. Deze bevat 
echter geen opmaak of tag die duidelijk maakt dat het om een tekstueel alternatief gaat, waardoor het 
niet vindbaar is voor hulptechnologie. 

1.2 Op tijd gebaseerde media 
 
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf f opgenomen): (Niveau A) 
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): (Niveau A) 
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live): (Niveau AA) 
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
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1.3 Aanpasbaar 
1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Geen fout volgens de richtlijnen, maar wel de moeite waard om nog even te bekijken: 
de headerstructuur op de pagina's. Sommige pagina's bevatten bijvoorbeeld meerdere H1-headers.  
Zie verder de fouten op de betreffende pagina's. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De zoekvelden zijn niet correct 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://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Het zoekveld is niet correct 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://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De zoekvelden zijn niet correct 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://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De zoekvelden zijn niet correct 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. 

1.3.2 Betekenisvolle volgorde: (Niveau A)   
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

1.3.4 Weergavestand: (Niveau AA)  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article
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Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

1.3.5 Identificeer het doel van de input: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.4 Onderscheidbaar 
1.4.1 Gebruik van kleur: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: linkjes in de lopende tekst zijn alleen herkenbaar aan de donkerblauwe 
kleur. Geef deze nog een tweede kenmerk, bijvoorbeeld permanent onderstrepen. 

1.4.2 Geluidsbediening: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  
 
Bevindingen: – 
 
1.4.3 Contrast (Minimum): (Niveau AA)    
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen:  

• Header: Grijze tekst in kruimelpad op donkerblauwe achtergrond te weinig contrast (4:1) 
• Footer: donkergrijze tekst te weinig contrast (3,2:1) 
• Placeholderteksten te weinig contrast (2,8:1) 
• Tekst inactieve buttons 'vorige' en 'volgende' te weinig contrast (2,8:1) 

Zie verder betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Witte tekst vraagtekens en 'zoeken' in blauwe buttons te weinig contrast (4,2:1) 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Buttontekst "Hulp bij zoeken" te weinig contrast (2,4:1) 

1.4.4 Herschalen van tekst: (Niveau AA)  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
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Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: vanaf 150% inzoomen is niet alle content meer zichtbaar op het scherm 
omdat het (gedeeltelijk) wegvalt onder de footer. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-
01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Vanaf 175% inzoomen vallen knoppen over elkaar heen 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-
01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance  
Resultaat: Onvoldoende 

Bevindingen: Vanaf 175% inzoomen vallen knoppen over elkaar heen 

1.4.5 Afbeeldingen van tekst: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

1.4.10 Reflow: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: vanaf 175% inzoomen is niet alle content meer zichtbaar op het scherm 
omdat het (gedeeltelijk) wegvalt onder de footer. 
Zie verder betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-
01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Vanaf 200% inzoomen vallen knoppen over elkaar heen 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-
01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Vanaf 200% inzoomen vallen knoppen over elkaar heen 

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina's 

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
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Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Lichtgrijze rand om zoekvelden onvoldoende contrast met achtergrond (1,6:1) 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: - Lichtgrijze rand om zoekvelden onvoldoende contrast met achtergrond (1,6:1) 
- Sorteerknop te weinig contrast met achtergrond (1,2:1) 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen:  

• Lichtgrijze rand om zoekvelden onvoldoende contrast met achtergrond (1,6:1) 
• Rand rondom velden 'vorige' en 'volgende' onvoldoende contrast met achtergrond (1,2:1) 

1.4.12 Tekstafstand: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

1.4.13 Content bij hover of focus: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

Principe 2 Bedienbaar 
2.1 Toetsenbordtoegankelijk 
2.1.1 Toetsenbord: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Keuzebutton "Zoeken door periodieken" niet bereikbaar met toetsenbord 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Keuzebutton "Zoeken door periodieken" niet bereikbaar met toetsenbord 

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
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Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-
01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Button "Delen" niet bereikbaar met toetsenbord 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Keuzebutton "Zoeken door artikelen" niet bereikbaar met toetsenbord 

2.1.2 Geen toetsenbordval: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.2 Genoeg tijd 
2.2.1 Timing aanpasbaar: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

2.3 Toevallen en fysieke reacties 
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

2.4 Navigeerbaar 
2.4.1 Blokken omzeilen: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article
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Bevindingen: Er is geen skiplink aanwezig waarmee je direct naar de inhoud van een pagina kunt 
gaan. Bijvoorbeeld op de zoekresultatenpagina zou je de zoekfunctionaliteit met deze knop kunnen 
overslaan zodat je direct bij de resultaten komt. 

2.4.2 Paginatitel: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/404  
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: De paginatitel zou voor deze pagina nog wat specifieker kunnen, bijvoorbeeld 'Pagina 
niet gevonden' 

2.4.3 Focus volgorde: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: Eventueel kan de focusvolgorde in de footerbalk nog worden aangepast zodat deze van 
links naar rechts gaat. 

2.4.4 Linkdoel (in context): (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.4.5 Meerdere manieren: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.4.6 Koppen en labels: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.4.7 Focus zichtbaar: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
Resultaat: Onvoldoende  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/404
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
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Bevindingen: Focus niet overal zichtbaar 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-
01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Focus niet overal zichtbaar: bij de Hand tool en de Navigator tonen/verbergen 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Focus niet zichtbaar bij voorvertoning 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-
01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance  
Resultaat: Onvoldoende  
 
Bevindingen: Focus niet overal zichtbaar: bij de Hand tool en de Navigator tonen/verbergen 
 
2.5 Input modaliteiten 
2.5.1 Aanwijzergebaren: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

2.5.2 Aanwijzerannulering: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.5.3 Label in naam: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

2.5.4 Bewegingsactivering: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

Principe 3 Begrijpelijk 
3.1 Leesbaar 
3.1.1 Taal van de pagina: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance


 

Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht 

Bevindingen: – 

3.1.2 Taal van onderdelen: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Algemeen: geen wisselingen aanwezig. Verder: zie betreffende pagina. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/404  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Op deze pagina staat één zin in het Engels: The requested URL could not be matched 
by routing. Hiervoor is in de code niet aangegeven dat er een wisseling van taal is. 

3.2 Voorspelbaar 
3.2.1 Bij focus: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.2.2 Bij input: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.2.3 Consistente navigatie: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.2.4 Consistente identificatie: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

Bevindingen: – 

3.3 Assistentie bij invoer 
3.3.1 Foutidentificatie: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

3.3.2 Labels of instructies: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Voldoende  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/404
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Bevindingen: – 

3.3.3 Foutsuggestie: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens): (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

Principe 4 Robuust 
4.1 Compatibel 
4.1.1 Parsen: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie rapport per url 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2F 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2Fperiodicals 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2Fperiodicals%2FJV 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2Fsearch%3Fquery%3D%26period%3D%26submit%3Dzoeken 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-
01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
Resultaat: Onvoldoende  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2F
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2F
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fperiodicals
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fperiodicals
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fperiodicals%2FJV
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fperiodicals%2FJV
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fsearch%3Fquery%3D%26period%3D%26submit%3Dzoeken
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fsearch%3Fquery%3D%26period%3D%26submit%3Dzoeken
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
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Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2Fissue%2FJV%2F1875-01-
01%2Fedition%2Fnull%2Fpage%2F160%3Fsort%3Drelevance%26query%3D 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/404  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: 
https://validator.w3.org/nu/?checkerrorpages=yes&useragent=Validator.nu%2FLV+http%3A%2F%2Fv
alidator.w3.org%2Fservices&acceptlanguage=&doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2F404 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2Findexes%2Farticle 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/help  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2Fhelp 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-
01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-
periodieken.test7.picturae.pro%2Fissue%2FJB%2F2016-01-
01%2Fedition%2Fnull%2Fpage%2F55%3Fquery%3Dfiets%26sort%3Drelevance 

4.1.2 Naam, rol, waarde: (Niveau A)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Zie betreffende pagina's 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: De invoervelden hebben geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. 
Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV  
Resultaat: Onvoldoende  

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

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fissue%2FJV%2F1875-01-01%2Fedition%2Fnull%2Fpage%2F160%3Fsort%3Drelevance%26query%3D
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https://validator.w3.org/nu/?checkerrorpages=yes&useragent=Validator.nu%2FLV+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices&acceptlanguage=&doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2F404
https://validator.w3.org/nu/?checkerrorpages=yes&useragent=Validator.nu%2FLV+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices&acceptlanguage=&doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2F404
https://validator.w3.org/nu/?checkerrorpages=yes&useragent=Validator.nu%2FLV+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices&acceptlanguage=&doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2F404
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Findexes%2Farticle
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Findexes%2Farticle
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/help
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https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fissue%2FJB%2F2016-01-01%2Fedition%2Fnull%2Fpage%2F55%3Fquery%3Dfiets%26sort%3Drelevance
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fissue%2FJB%2F2016-01-01%2Fedition%2Fnull%2Fpage%2F55%3Fquery%3Dfiets%26sort%3Drelevance
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fhga-periodieken.test7.picturae.pro%2Fissue%2FJB%2F2016-01-01%2Fedition%2Fnull%2Fpage%2F55%3Fquery%3Dfiets%26sort%3Drelevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV
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Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: - De invoervelden hebben geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API. 
Geldige namen zijn: label element, title undefined, aria-label undefined, aria-labelledby undefined. 
- Meerdere ankerelementen gevonden met een geldig href attribuut, maar zonder linkinhoud. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-
01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen: Twee ankerelementen (de blauwe pijltjes naar links en naar rechts) gevonden met een 
geldig href attribuut, maar zonder linkinhoud. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
Resultaat: Onvoldoende  

Bevindingen:  

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

• Ankerelement gevonden met een geldig href attribuut, maar zonder linkinhoud. 

Resultaat voor: https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-
01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance  
Resultaat: Onvoldoende  
Bevindingen: Twee ankerelementen (de blauwe pijltjes naar 
 
4.1.3 Statusberichten: (Niveau AA)  
Algemene resultaat: 
Resultaat: Niet aanwezig  

Bevindingen: – 

Steekproef van getoetste webpagina's 

• Home  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/  
• Overzicht  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals  
• Jaarverslagen  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV  
• Zoekresultatenoverzicht  https://hga-

periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken  
• Zoekresultaat  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-

01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=  
• Foutpagina  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/404  
• Artikel  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article  
• Hulp bij zoeken  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/help  
• Zoekresultaat 'fiets'  https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-

01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance  

https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
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https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/periodicals/JV
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/search?query=&period=&submit=zoeken
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JV/1875-01-01/edition/null/page/160?sort=relevance&query=
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/404
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/indexes/article
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/help
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
https://hga-periodieken.test7.picturae.pro/issue/JB/2016-01-01/edition/null/page/55?query=fiets&sort=relevance
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