
Toegankelijkheid Archief 
 

PDF: Voldoet aan de eisen 
- Zoeken in het RAD – Toegankelijk gemaakt 
- Zoekwijzer bouwvergunningen – Toegankelijk gemaakt 
- Bouwvergunningen regiogemeente – Toegankelijk  
- Kranten – Toegankelijk 
- Genealogie voor 1811 – Toegankelijk gemaakt  
- Genealogie na 1811 – Toegankelijk gemaakt  
- Oud rechterlijke archieven – Toegankelijk gemaakt  
- Genealogische bronnen – Toegankelijk  
- Huwelijksakten – Toegankelijk gemaakt 
- Schepenzegels – toegankelijk  
- Notariële archieven – Toegankelijk gemaakt 
- Huizenonderzoek – Toegankelijk gemaakt 
- Transportregisters – Toegankelijk gemaakt  
- Kadastrale leggers – Toegankelijk gemaakt  

 
Afbeeldingen: Voldoet tot dusver niet aan eisen 

 
Problemen: 

- Beeldbank afbeeldingen kunnen niet worden voorzien van altteksten. De 
afbeeldingen die gebruikt worden op https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl 
zullen worden voorzien van een alttekst.  
 

 
Geluid en video: Voldoet aan eisen behalve: 

- Collectie Filmfragmenten – Moeten worden voorzien van ondertiteling, 
tekstalternatief, audiobeschrijving en transcript.  

 
Animatie: Voldoet aan de eisen 

- Website maakt geen gebruik van animaties. 
 

Formulieren: Voldoet aan de eisen 
- Website maakt geen gebruik van formulieren, waarschijnlijk wel als er een 

inschrijving is via een ticketlink. Op het moment staan die niet op de website.   
 

Geo informatie: Voldoet aan de eisen 
- Website maakt geen gebruik van Geo informatie 

 
Navigatie: Voldoet tot dusver niet aan de eisen 

 
Problemen: 

- Pagina’s kunnen maar op 1 manier gevonden worden. Er is een zoekbalk, maar 
hiermee kan je niet naar bijv. De activiteiten of tentoonstellingen toe.  

 



Tabellen: Voldoet aan de eisen 
- Website maakt geen gebruik van tabellen 

 
Techniek en code: Voldoet aan de eisen 

- Zolang er gewerkt wordt met een duidelijke structuur in de tekst die ook zonder 
vormgeving van dikgedrukt wegvalt duidelijk maakt hoe de tekst in elkaar zit. Dit 
moet in het HTML door de contentmanager gestructureerd worden.  

 
Tekst: Voldoet aan de eisen 

- Hiervoor geldt hetzelfde als voor techniek en code. Zolang je titels, koppen, citaten 
aangeeft in het CMS is het toegankelijk voor de gebruiker. Ook zonder vormgeving.  
 

Vormgeving: Voldoet op onderstaande punten niet aan eisen  
 

Regels: 
- Het contrast moet minimaal 4.5:1 zijn behalve in de volgende situaties:  
- Grote teksten 3:1 (18p of 14p in bold of fonts die tot dezelfde grootte komen als 

chinese, japanese en korean fonts.  
- Incidental tekst en logo tekst hoeft niet te voldoen aan contrast waarden  

 
Problemen: 

- Contrast van groen op wit is 1.83. Andersom ook (banner onderaan pagina)  
- Zijmenubalk titels (wit op donkergrijs) zijn in contrastwaarde goed tijdens mouse 

over, maar te laag bij geen mouseover. (Groen is goed op het donkergrijs) 
- Voor de menu titels van English version en de andere musea geldt hetzelfde.  
- Op enkele pagina’s is er een paginabrede afbeelding banner achter de titels. De 

titelteksten die zich in deze afbeeldingen bevinden moeten een achtergrond krijgen 
voor het contrast. Contrast kan nu niet gemeten worden door de vele kleuren van de 
afbeelding.  

 
 
 


