
Van tekst 
tot pixel

Rekening houden met toegankelijkheid in alle fasen van je 
ontwerpproces



Agenda

• Principes voor toegankelijkheid
• Voorbeeld: internet.nl

• Woorden
• hoe we lezen
• Voorbeeld: digitale overheid

• Beelden
• Je bent zelf een frikandel

• Voorbeeld: planningtool digitale overheid
• Vrijmibo + vragen



Over mij

• 1998: eerste website
• 2007: WordPress
• 2015: Gebruiker Centraal
• 2017: internet.nl, 

digitaleoverheid.nl



hoe



Wat is een cliché?



Toegankelijkheid: 4 principes

• WCAG - Web Content Accessibility Guidelines

• Waarneembaar
• Bedienbaar
• Begrijpelijk
• Robuust
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Voorbeeld

• internet.nl
• Test van wordpress.org:

internet.nl/site/wordpress.org/507655

https://internet.nl/site/wordpress.org/507655/




















Woorden



Leesniveau

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



Leesniveaus

• Taalniveau A1
• Taalniveau A2
• Taalniveau B1
• Taalniveau B2
• Taalniveau C1
• Taalniveau C2



Laaggeletterdheid

Taalniveau B1:
• duidelijke titel en tussenkoppen;
• actieve schrijfstijl met voorbeelden;
• eenvoudige woorden die iedereen kent;
• korte en duidelijke zinnen.



Hoe lezen we?



De praktijk

• een leesbare pagina over overheidsbeleid
• Zie: ‘Digitale Inclusie’ op digitaleoverheid.nl

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/toegankelijkheid/digitale-inclusie/






Paginastructuur



Paginastructuur



Paginastructuur







Planningtool
https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/planning-agenda-digitale-overheid/













Woorden
versus
beelden





















ICOON BRUIKBAARHEID
Ideaal als je echt een hekel aan je bezoeker hebt. Deze kun je bijvoorbeeld 
zonder achtergrond gebruiken op een grote stockfoto. Zo vergroot je de 
kans dat niemand je menu gebruikt
Deze is al wat vriendelijker voor je gebruiker. Door de rand en achtergrond 
suggereer je dat je kunt iets kunt doen met dit element op de pagina. Met 
andere woorden: de affordance is groter.

Een beschrijving vertelt in ieder geval al duidelijk waar dit element voor 
dient. Maar dit is wel een opzet die veel schermruimte kost. Dat is niet 
handig op kleine schermen.
Affordance, maar kost veel schermruimte

Op kleine schermen is de tekst waarschijnlijk slecht te lezen. Maar dit is in 
veel gevallen een goede oplossing

Door de ronde vorm zal deze knop beter opvallen. Dat zorgt er voor dat je 
gebruiker waarschijnlijk vaker dit menu zal gebruiken. Een nadeel is dat 
andere elementen minder opvallen. Maar past het in je website-ontwerp?

https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/affordances


Voorbeeld

• planningtool van digitale overheid
https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/planning-agenda-
digitale-overheid/
• Actuele stand van zaken van de actielijnen uit de Agenda 

Digitale Overheid.
•

https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/planning-agenda-digitale-overheid/














Conclusie



Design < Woorden



Hoera, 

bouncerate!



Dank dat ik je
begrijp











Tot zover

Contact:
Paul van Buuren
paul@wbvb.nl
@paulvanbuuren
wbvb.nl/wcrtm
Tegeltjes: tegelizr.nl

mailto:paul@wbvb.nl
https://twitter.com/paulvanbuuren
https://wbvb.nl/wcrtm/
https://tegelizr.nl/

