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Ervaar de app Ontoegankelijk zelf

Download via 
www.ontoegankelijk.nl

of zoek op “Ontoegankelijk” in 
de App Store of Google Play.

http://www.ontoegankelijk.nl
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1. Toegankelijkheid

iedereen

1 op 3

150.000

Wat is de impact van een ontoegankelijke app?

Voor 150.000+ mensen is de drempel zo groot dat ze 

niet mee kunnen doen. Toegankelijkheid is 

essentieel.

Voor miljoenen mensen is de gebruikservaring niet 

optimaal. Toegankelijkheid is zeer gewenst.

Voor iedereen is toegankelijkheid nuttig. Het 

verbetert de gebruikerservaring van apps.

Alt tekst: Piramide met 3 lagen. Bovenste laag is rood met tekst 150.000. 
Middelste laag is oranje met tekst 1 op 3. Onderste laag is geel met tekst "iedereen”.



Om hoeveel personen gaat het?

● Beperkingen door ouderdom (circa 3.400.000 mensen)
○ Bied de mogelijkheid om tekst te vergroten zodat ouderen de inhoud kunnen lezen.

● Cognitieve beperkingen (circa 1.500.000 mensen)
○ Zorg dat de app eenvoudig te begrijpen is door acties zo simpel mogelijk te maken.

● Mobiliteitsbeperkingen (circa 1.600.000 mensen)
○ Zorg dat mensen met spasmen de app kunnen bedienen via een toetsenbord.

● Auditieve beperkingen (circa 800.000 mensen)
○ Bied bijvoorbeeld ondertiteling aan bij video's zodat dove mensen de inhoud ook begrijpen.

● Visuele beperkingen (circa 300.000 mensen)
○ Zorg dat blinde mensen de app kunnen bedienen via de schermlezer.

● Spraakbeperkingen (circa 200.000 mensen)
○ Bied een alternatief voor spraakbesturing voor mensen waarvoor dit lastig is.

https://appt.nl/kennisbank/beperkingen/ouderdom
https://appt.nl/kennisbank/beperkingen/cognitief
https://appt.nl/kennisbank/beperkingen/mobiliteit
https://appt.nl/kennisbank/beperkingen/auditief
https://appt.nl/kennisbank/beperkingen/visueel
https://appt.nl/kennisbank/beperkingen/spraak


2. Ontwikkeling app Ontoegankelijk

Behalen doelstelling Stichting Appt: “Iedereen appt”.

De eerste stap was het plaatsen van een  formulier op 
www.appt.nl waar gebruikers meldingen konden maken 
van ontoegankelijke apps.

We leerden al snel dat dit niet ideaal was.

● Niet schaalbaar
● Tijdsintensief
● Niet effectief

http://www.appt.nl


Ontoegankelijk.nl

Het idee achter Ontoegankelijk.nl:

Het is belangrijk dat apps voor iedereen 
toegankelijk zijn. Maak een melding wanneer 
een app ontoegankelijk is. Wij leggen contact 
met de ontwikkelaars en helpen ze om de app 
toegankelijk te maken.



Project app ontoegankelijk

● Stichting Appt in samenwerking met designers Hedwich en Simon.
● Rapid prototyping en veel testen met de doelgroep.
● Mede mogelijk gemaakt door Cultuur Eindhoven en het SIDN fonds.

De uitdaging was:
● het eenvoudig houden 
● en toch voldoende input krijgen om problemen opgelost te krijgen.



Wat moest er anders?

A. Rapportage: Professional krijgt informatie die 
nodig is om de fout te herstellen.

B. Melding maken: Gebruikers met beperkingen 
moeten eenvoudig meldingen kunnen maken.

C. Administratiepaneel: Stichting Appt kan 
eenvoudig en snel informatie delen met 
ontwikkelaar en terugkoppeling geven aan 
gebruiker.



A. Rapportage (1/3)

Wat heeft de ontwikkelaar nodig voor een goede melding?

● Gebruikersgegevens
○ Systeeminstellingen
○ Hulpmiddelen
○ Hardware

● Omschrijving probleem
○ Tekst
○ Afbeelding
○ Audio
○ Video

● Extra informatie
○ Type element
○ Welk succescriterium
○ App naam
○ Schermnaam



A. Rapportage (2/3)

Gelijk duidelijk wat het probleem is

en later...

○ Wat is de noodzaak en terugverdientijd van toegankelijkheid?

en later...

○ Hoe kan ik de fout herstellen?
○ Wie is verantwoordelijk voor de fout?

en later...

○ Wat kan ik doen om toegankelijkheidsfouten te voorkomen?



A. Rapportage (3/3)

Inzicht hoe fout gereproduceerd kan worden

● Leren hoe hulpmiddelen werken → bijvoorbeeld schermlezer of groot 
lettertype -> Appt app

Duidelijkheid hoe de fout opgelost kan worden:

● Handboek toegankelijkheid
● Algemene kennis in kennisbank op www.appt.nl
● Oplossing of codevoorbeeld

http://www.appt.nl


Wat moest er anders?

A. Rapportage: Professional krijgt informatie die 
nodig is om de fout te herstellen.

B. Melding maken: Gebruikers met beperkingen 
moeten eenvoudig meldingen kunnen maken.

C. Administratiepaneel: Stichting Appt kan 
eenvoudig en snel informatie delen met 
ontwikkelaar en terugkoppeling geven aan 
gebruiker.



B.  Melding maken

● Instellingen worden automatisch met melding meegezonden.

● Het is voor de gebruiker mogelijk om een omschrijving in tekst 
te kunnen invoeren, plus een screenshot en/of schermopname 
toe te voegen.

● Zelf voegen wij daar specifieke toegankelijkheidskennis aan toe 
zoals het WCAG succescriterium en type element.



Voorbeeld melding WordOn

Probleem:
Niet alles wordt uitgesproken door 
VoiceOver.

https://docs.google.com/file/d/1Jd4EBd9oAGOp8n6xfUXsCU6Q-K3tjeMZ/preview


Voorbeeld melding Interpolis app

Probleem:
Schade melding willen maken bij 
Interpolis app, komt app niet in. 

De cijfers voor pincode worden 
niet voorgelezen door VoiceOver.

https://docs.google.com/file/d/1EVnu3fU1IrrWJfWaKU1gEBsFHQWWc61f/preview


Voorbeeld meldingen DigiD

Probleem:

Na het drukken op een knop toets ik mijn 
inlogcode in. Dit kan niet op de blindtypen manier 
waarbij je je vinger op een cijfer legt en dan 
loslaat. Je moet het cijfer opzoeken en dan dubbel 
tikken. Kan wel maar is lastig. Daarna ben je 
ingelogd.



Wat moest er anders?

A. Rapportage: Professional krijgt informatie die 
nodig is om de fout te herstellen.

B. Melding maken: Gebruikers met beperkingen 
moeten eenvoudig meldingen kunnen maken.

C. Administratiepaneel: Stichting Appt kan 
eenvoudig en snel informatie delen met 
ontwikkelaar en terugkoppeling geven aan 
gebruiker.



C. Administratiepaneel

Niemand ziet het, maar 
essentieel voor het succes:

● Efficiëntie
● Overzicht
● Communicatie
● Data/Data/Data



Vervolgstappen app Meldpunt 2022

● Samenwerking met Accessibility

● Niet alleen apps, maar ook mobiele websites

● Gebruikers helpen met problemen die zij ervaren

● Gebruikerstesten via software

● Versnelling door financiering van Bartiméus fonds



3. Bevindingen audits Appt

Met aandacht voor deze veelvoorkomende fouten los je tot 85% van de toegankelijkheidsfouten op.

92x  4.1.2 Naam, rol, waarde
89x  1.3.1 Informatie en relaties
44x  2.4.3 Focus volgorde
40x  1.1.1 Alternatieve tekst
35x  1.4.10 Zichtbare inhoud
34x  1.3.4 Draaibare inhoud
32x  1.4.4 Schaalbare tekst
27x  4.1.3 Status doorgeven
22x  1.4.11 Contrast van inhoud
20x  1.4.3 Contrast van tekst

https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-4/richtlijn-4-1/succescriterium-4-1-2
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-3/succescriterium-1-3-1
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-2/richtlijn-2-4/succescriterium-2-4-3
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-1/succescriterium-1-1-1
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-4/succescriterium-1-4-10
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-3/succescriterium-1-3-4
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-4/succescriterium-1-4-4
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-4/richtlijn-4-1/succescriterium-4-1-3


Maak een design van de accessibility tree en vermeld naam, rol en waarde.

- Focus order
- Label
- Traits
- Hint
- Value/State

bron: Capital One (bank)

      2.4.3 Focus volgorde 
      4.1.2 Naam, rol en waarde

Verantwoordelijke:

● Designer / UX
● Ontwikkelaar
● Tester

Meer informatie 2.4.3 Meer informatie 4.1.2

https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-2/richtlijn-2-4/succescriterium-2-4-3
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-4/richtlijn-4-1/succescriterium-4-1-2


● Zorg dat informatie en relaties ook 

aan hulpmiddelen overgebracht 

worden

● Markeer koppen als kop

● Maak lijst elementen los 

voorleesbaar met schermlezer

Verantwoordelijke:

● Designer / UX
● Ontwikkelaar
● Tester

Meer informatie 1.3.1

      1.3.1 Informatie en relaties

https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-3/succescriterium-1-3-1


      1.1.1 Alternatieve tekst

Voeg een label toe aan alle afbeeldingen en icoontjes.

● Android: contentDescription

● iOS: accessibilityLabel

bron: Robert Whitaker

Verantwoordelijke:

● Designer / UX
● Ontwikkelaar
● Tester

Meer informatie 1.1.1

https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-1/succescriterium-1-1-1


      1.4.4 Grote tekst
      1.4.10 Zichtbare tekst

Maak een design met een groot lettertype.

Ontdek of er problemen ontstaan.

● Android: scale independent pixels

● iOS: dynamic font size

Verantwoordelijke:

● Designer / UX
● Ontwikkelaar
● Tester

Meer informatie 1.4.4 Meer informatie 1.4.10

https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-4/succescriterium-1-4-4
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-4/succescriterium-1-4-10


      1.3.4 Draaibare inhoud

Zorg dat er meerdere oriëntaties ondersteund worden. Maak een landscape 

design.

bron: Apple

Verantwoordelijke:

● Designer / UX
● Ontwikkelaar
● Tester

Meer informatie 1.3.4

https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-3/succescriterium-1-3-4


● Zorg dat bij een statusbericht of veranderingen op het scherm dit aan 

hulpmiddelen zoals de schermlezer wordt doorgegeven.

Verantwoordelijke:

● Designer / UX
● Ontwikkelaar
● Tester

Meer informatie 4.1.3

4.1.3 Statusberichten

https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-4/richtlijn-4-1/succescriterium-4-1-3


      1.4.3 Leesbare tekst
      1.4.11 Leesbare inhoud

4,5:1 voor normale tekst, 3:1 voor dikke/grote tekst en grafische elementen. 

Contrast berekenen: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Verantwoordelijke:

● Designer / UX

Meer informatie 1.4.3 Meer informatie 1.4.11

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-4/succescriterium-1-4-3
https://appt.nl/kennisbank/richtlijnen/principe-1/richtlijn-1-4/succescriterium-1-4-11


4. Wat denken jullie dat resultaten meldingen zijn?



Bevindingen Ontoegankelijk app (1/2)



Bevindingen Ontoegankelijk app (2/2)



Gebruikers melden alleen blokkerende fouten

Stel je hebt deze bank-app. Er zijn 

geen blocking issues en alle 

elementen zijn los focusbaar. 

Daarmee kan je aan de richtlijn 

voldoen, maar….



Bevindingen ontoegankelijk app

1. Een gebruiker die een blocking issue ervaart doet melding

○ Gebruiker kan helemaal niet meedoen

2. WCAG zorgt voor kwaliteit en bruikbaarheid

○ Gebruiker kan theoretisch meedoen

3. Gebruikerstesten zorgen voor gebruiksvriendelijkheid

○ Gebruiker kan daadwerkelijk meedoen



8. Afronding

https://docs.google.com/file/d/1pRPx8WxA6BiaJV6JxaA4ENWSNiVqO8tG/preview


Diensten Stichting Appt / Abra

Toegankelijkheidsonderzoek → Onderzoek naar de toegankelijkheid van jouw app.

Trainingen → Leer alles over toegankelijkheid / audits

Training testen app → Leer hoe je expert wordt in het testen van apps.

Technische consultancy → Van technische helpdesk tot volledig expertise hub.

Gebruiksonderzoeken → Laat je app testen door gebruikers (met/zonder beperking).

Ga voor meer informatie naar: https://appt.nl/diensten

https://appt.nl/diensten


Contactgegevens

Website: www.ontoegankelijk.nl & www.appt.nl 

Paul van Workum

● paul@appt.nl | 06-16397144

Jan Jaap de Groot

● janjaap@appt.nl

http://ontoegankelijk.nl
http://www.appt.nl

