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About the Web Accessibility Initiative

W3C's Web Accessibility Initiative (WAI), in partnership with
organizations around the world, is pursuing accessibility of the
Web through five activities:

• ensuring that core technologies of the Web support
accessibility;

• developing guidelines for Web content, user agents,
and authoring tools;

• developing evaluation and repair tools for
accessibility;

• conducting education and outreach;

• coordinating with research and development that can
affect future accessibility of the Web.

The WAI International Program Office is supported in part by
funding from the U.S. National Science Foundation, U.S.
Department of Education's National Institute on Disability and
Rehabilitation Research, European Commission's DG XIII
Telematics Applications Programme for Disabled and Elderly,
the Government of Canada, IBM, Lotus Development Corporation,
Microsoft Corporation, and Bell Atlantic

In Europa werd het WAI initiatief ondersteund door de EU in
opeenvolgende projecten.

Op dit ogenblik loopt WAI-DA.
(http://www.w3.org/WAI/WAIDA/).
De WAI-DA nieuwsbrieven kunnen hier ook gevonden worden.
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Computer-output voor personen met
een visuele handicap

• grote letters op het scherm OF
• via spraaksynthese OF
• via tijdelijke braille  (brailleleesregel)

Before (inaccessible) After (accessible)
What the page looks like on screen ...

Enkele voorbeelden van toegankelijke en
ontoegankelijke pagina’s
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Het aanbrengen van navigatiepanelen
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Webpagina’s aanleveren in verschillende layouts

SIMPLE REPRESENTATION
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LYNX  REPRESENTATION

De WAI richtlijnen

• Op 5 mei 1999 werd versie 1 van de richtlijnen voor
web-auteurs officieel goedgekeurd door het World
Wide Web Consortium

• De tekst ervan staat op:
http://www.w3.org/TR/WCAG10/

• in het kader van eEurope2002 moeten alle Europese
publieke websites deze richtlijnen toepassen

• Er bestaat een korte samenvatting van: “Quick Tips”
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WAI Quick tips (1)
? Plaatjes & animaties. Gebruik het alt attribuut om de

functie van elke illustratie te beschrijven.

? "Image maps". Gebruik client-side map en geef tekst
voor de hotspots.

? Multimedia. Geef bijschriften en transcripties voor
audio en beschrijvingen voor video.

? Hypertekst-links. Gebruik tekst die zinvol is buiten
zijn context. Bijvoorbeeld: vermijd "klik hier."

? Organisatie van een pagina. Gebruik kopjes, lijsten en
een consistente structuur. Gebruik CSS voor layout en
stijl waar mogelijk.

WAI Quick tips (2)
? Grafieken en diagrammen. Geef een samenvatting of

gebruik het longdesc attribuut.

? Scripts, applets, & plug-ins. Geef alternatieven voor het
geval dat dynamische eigenschappen ontoegankelijk
zijn of niet worden ondersteund.

? Frames. Gebruik noframes en zinvolle titels.

? Tabellen. Zorg dat de tabel begrijpelijk is als hij regel
voor regel wordt gelezen. Geef een samenvatting.

? Controleer uw werk. Valideer. Gebruik hulpsoftware,
checklists en richtlijnen van
http://www.w3.org/TR/WCAG.
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The "Bobby Approved" Symbol...

must always be accompanied by the Description (or "D-tag"):

Bobby Approved Symbol. A friendly uniformed police officer
wearing a helmet displaying the wheelchair

and the Alternative Description Text (or "alt-text tag"):
Bobby Approved

Logo’s voor toegankelijke webpagina’s:

1)  niet-WAI initiatieven

The Web Accessibility Symbol...

must always be accompanied by the Description (or "D-
tag"):

A globe, marked with a grid, tilts at an angle. A
keyhole is cut into its surface.

and the Alternative Description Text (or "alt-text tag"):

Web Access Symbol (for people with disabilities)

Speech friendly Website Website optimised for Lynx

Logo’s voor toegankelijke webpagina’s:

1)  niet-WAI initiatieven (vv.)
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Logo’s voor toegankelijke webpagina’s:

2)  officiële WAI versies

• België: Blindsurfer logo

• Nederland: Drempels
Weg

Logo’s voor toegankelijke webpagina’s:

3)  enkele nationale logo’s
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Nuttige informatie voor
webdesigners en webmasters

bron: www.blindenzorglichtenliefde.be
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bron: www.accessibility.nl

Informatie

• www.w3.org/WAI

• www.blindenzorglichtenliefde.be

• www.accessibility.nl

• www.stakes.fi/cost219

• http://www.esat.kuleuven.ac.be/teo/docarch/toegankelijkheid
/accesseurope.htm


