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Beste vormgever,

Digitaal Toegankelijke documenten behoren minimaal te voldoen aan de WCAG 2.1   
AA certificering. Vanuit Word of InDesign worden documenten omgezet naar een PDF/A. 
Spraaksoftware, speciale apparaten en alternatieve bediening van computers kunnen 
deze dan ‘lezen’. Alleen PDF-documenten zijn digitaal toegankelijk, omdat dit formaat 
op elk besturingssysteem gelezen kan worden. 

Via Acrobat Pro of Kofax Power PDF Advanced kunnen PDF’s op Digitale Toegankelijkheid 
worden gecontroleerd. Maar ook worden gecorrigeerd. Hoe goed het document ook is op-
gemaakt in de opmaaksoftware, er zijn altijd nog aanpassingen nodig die alleen in de PDF 
mogelijk zijn.

Waarop wordt een PDF gecontroleerd?

• PDF’s worden opgeleverd als zogenaamde PDF/A die geoptimaliseerd  
zijn voor online plaatsing en voldoen aan de  WCAG 2.1 AA-certificering;

• Ornementen worden omgezet naar Artefacten en kaarten met legenda zijn uitgesloten 
van de WCAG-toegankelijkheids-eis. Deze worden als afbeelding omgezet;

• Leesvolgorde en codering/tagging wordt gecontroleerd en waar nodig aangepast;
• Kleurcontrasten worden gecontroleerd en waar nodig aangepast;
• Bladwijzers worden gecontroleerd of waar nodig toegevoegd.

Wat kan een vormgever al doen?

• Maak gebruik van een inhoudsopgave en er ook bladwijzers worden aangemaakt;
• Maak gebruik van tekst-stijlen: Kop 1, Kop 2, Kop 3, alinea/paragraaf, etc.
• Zorg dat deze stijlen een zogenaamde ‘tag/code’ bevatten.  

Kop 1 = h1, Kop 2 = h2, alinea/paragraaf = p
• Positioneer zoveel mogelijk met marges en gebruik de uitlijn/pagina-functies,  

dus niet via losse ‘enters’. Dit mogen ook tabs zijn.
• Voorzie afbeeldingen van een Alt-tekst met een duidelijke omschrijving van wat er op 

de afbeelding is te zien.
• Voorkom overbodige spaties;
• Zet kaarten en complexe illustraties om naar een afbeeldingsfomaat als psd/tiff/jpg/

png. Dit in verband met flinke toename van bestandsgrootte die optreedt bij complexe 
vector-bestanden als .EPS en .AI. Het downloaden van de pdf wordt daardoor sneller.

• Zorg voor voldoende kleurcontrast in tekst en tekst-achtergrond voor lezers met 
kleurenblindheid. Dit via PDF corrigeren is zeer tijdrovend en complex, terwijl dat in een 
opmaakprogramma vaak een kleine moeite is. Nog los van de huisstijl-afwijkingen die 
door deze correctie ontstaan.  
Voorkom te lage kleurcontrasten lager 4:5.1 contrastratio. Er zijn diverse gratis  
contrast-checkers beschikbaar waarmee dit gemeten kan worden.

• Geef een document-titel, een auteur, een onderwerp en eventueel zoek-termen op.
• Direct een PDF aanleveren? Zorg dan dat deze uit losse pagina’s bestaat (geen spreads/

dubbele pagina’s). Geen drukkersmarkeringen, zoals afloop en paskruizen.
• Formulieren kunnen technisch toegankelijk worden gemaakt. Geef de velden dan altijd 

een unieke en toepasselijke naam plus een omschrijving voor PDF-tagging.

Met vriendelijke groet,

Raoul Postel 
DigitaalToegankelijkMaken.nl

Vormgever Digitale Toegankelijkheid
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