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1. 		

Inleiding

1.1. Waarom is toegankelijkheid belangrijk?
In Nederland zijn overheden verplicht om digitale informatie op een toegankelijke manier aan te
bieden aan gebruikers. De digitale producten van de overheid moeten om deze reden voldoen
aan de toegankelijkheidrichtlijnen (WCAG 2.1.).
Als een product toegankelijk is betekent dit dat de informatie voor iedereen bruikbaar is, ook
voor mensen met beperkingen. Beperkingen kunnen visueel, auditief, cognitief of lichamelijk
van aard zijn. In Nederland zijn er zo’n 4 miljoen mensen met een permanente beperking. Naast
permanente beperkingen kunnen mensen ook een tijdelijk beperkt zijn, door bijvoorbeeld een
gebroken hand of beperkt zicht door de zon. Ook voor tijdelijke beperkingen is toegankelijkheid
belangrijk.
Vaak wordt informatie van overheden aangeboden in Pdf-bestanden. Deze zijn vaak gemaakt
met behulp van een tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft Word. Documenten die meer
opmaak nodig hebben zijn vaak door vormgevers gemaakt. Dit gebeurd vaak met grafische programma’s, zoals Adobe Indesign.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe Adobe Indesign gebruikt kan worden om een toegankelijk Pdf-document op te maken. Omdat er vaak nog extra bewerking nodig is in Adobe Acrobat
worden deze stappen ook toegelicht.
De versie die in de huidige handleiding is gebruikt is als volgt:
Adobe InDesign CC 2014 Nederlands (of nieuwer)
Adobe Acrobat XI (11) (of nieuwer)
1.2. Wanneer is een document toegankelijk?
Internationaal zijn er toegankelijkheid richtlijnen opgesteld waar digitale content aan moet voldoen. De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Als een Pdf geheel toegankelijk is dan
voldoet deze aan de WCAG richtlijnen. De webrichtlijnen vereisen dat de Pdf opgeslagen moet
zijn in een open formaat. Dat stelt de volgende extra eisen aan Pdf.
Het Pdf-formaat moet zijn Pdf/A-1a, Pdf/A-2a, Pdf/A-3a of Pdf/UA-1.
Ook voldoet een Pdf die in 1 stap zonder nabewerking tot dat formaat kan worden omgezet.
Een beveiligd Pdf-document voldoet als voldaan wordt aan de volgende eisen:
De enige foutmelding is dat het document is beveiligd.
Bij eigenschappen bestand is aangegeven “Inhoud kopiëren voor toegankelijkheid is toegestaan”.

2

2. 		
2.1.

Basisprincipes opmaak in InDesign

Semantische opmaak

Met semantische opmaak geef je betekenis aan de tekst van een document. Tekst kan de vorm
aannemen van een hoofdstuktitel, paragraaftitel of een tekstalinea. Door betekenis te geven aan
teksten is het mogelijk om als visueel beperkte lezer een stuk tekst makkelijk te vinden. Een ander
voorbeeld van semantische opmaak is het koppelen van een afbeelding aan de bijbehorende
tekst. Semantische opmaak zorgt ervoor dat zoekmachines betekenis weten te geven aan teksten
en hoe ze deze moeten interpreteren.
2.2.

Leesvolgorde

Internationaal zijn er toegankelijkheid richtlijnen opgesteld waar digitale content aan moet voldoen. De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Als een Pdf geheel toegankelijk is dan
voldoet deze aan de WCAG richtlijnen. De webrichtlijnen vereisen dat de Pdf opgeslagen moet
zijn in een open formaat. Dat stelt de volgende extra eisen aan Pdf.
Het Pdf-formaat moet zijn Pdf/A-1a, Pdf/A-2a, Pdf/A-3a of Pdf/UA-1.
Ook voldoet een Pdf die in 1 stap zonder nabewerking tot dat formaat kan worden omgezet.
Een beveiligd Pdf-document voldoet als voldaan wordt aan de volgende eisen:
De enige foutmelding is dat het document is beveiligd.
Bij eigenschappen bestand is aangegeven “Inhoud kopiëren voor toegankelijkheid is toegestaan”.

2.3.

Alternatieve tekst voor afbeeldingen

Afbeeldingen zijn voor een visueel beperkt persoon niet zichtbaar. Als een afbeelding betekenis heeft in de context van de tekst maak je een passende beschrijving. Soms is een afbeelding
decoratief en is het ook mogelijk om die niet te tonen. Het niet tonen van een afbeelding of tekst
noemen we in InDesign een artefact.
2.4.

Contrast

Contrast is de mate waarin kleuren zich van elkaar onderscheiden. Kleuren die tegenover elkaar
staan op het kleurenwiel onderscheiden zich optimaal van elkaar, net zoals zwart en wit. Voor
een persoon met een visuele beperking kan het lastig zijn om kleuren van elkaar te onderscheiden die laag zijn in contrast. Om deze reden is er een contrast ratio opgenomen in de
WCAG richtlijnen. Er is een optimaal contrast tussen twee objecten met een score van 21,0:1
en er is geen contrast met een score van 1,0:1. Voor gewone tekst geld er een contrastratio van
4,5:1. Grote teksten zijn vaak dikker gedrukt en beter te lezen en mogen daarom lager zijn in contrast. Een grote tekst is daarom al toegankelijk bij en score van 3,0:1. Ook voor elementen zonder
tekst, zoals tabellen en grafieken. Hiervoor geld een contrastscore van 3,0:1.
2.5.

Metadata

Metadata is informatie die je bij een document opneemt, zodat het document gemakkelijker
gevonden kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld documenttitel, beschrijving, auteur, copyright en
sleutelwoorden.
2.5.

Hyperlinks, bladwijzers en inhoudsopgave

Het is mogelijk om binnen een document te navigeren naar andere onderdelen. Dit kan met
hyperlinks, bladwijzers en met een inhoudsopgave. Hyperlinks gebruik je om zowel binnen als
buiten het document te navigeren. Bladwijzers zijn in PDF buiten de tekst opgenomen, zoals je
ziet in de afbeelding hieronder.
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3. 		

Complexe content

Niet alle teksten of afbeeldingen zijn makkelijk toegankelijk te maken. Extra aandacht vergen:
tabellen, grafieken, voetnoten en formulieren.
3.1.

Tabellen

Blinde mensen bekijken gebruiken websites met behulp van voorleessoftware en hun toetsenbord of een braille leesregel. Met braille uitvoer wordt er telkens maar één regel gelezen. Dit
betekent dat een blinde een kop boven een kolom niet meer ziet als de tabel wordt of getoond.
Zonder te weten wat de bijbehorende tabelkop betekenen getallen in een tabel vaak niks. Door
tabelkoppen aan te geven en deze te koppelen aan de bijbehorende cellen in de tabel krijg de
tekst wel de juiste betekenis. Bij complexe tabellen met meerdere kolomkoppen of rijkoppen is er
nabewerking nodig.
3.2.

Grafieken

Grafieken zijn vaak een uitstekende methode om informatie visueel inzichtelijk te maken. Zo kan
een trend makkelijker aangetoond worden met behulp van een grafiek dan met tabellen en getallen. Een grafiek is echter vaak een afbeelding. Alternatieve tekst is echter vaak niet genoeg om de
informatie in de grafiek goed te beschrijven. Door de informatie die in de grafiek wordt gebruikt
ook terug te laten komen in de reguliere tekst kan het document toch toegankelijk worden gemaakt.
3.3.

Voetnoten

Voetnoten worden over het algemeen is erg ontoegankelijk ervaren. Het is daarom vaak beter
om voetnoten helemaal niet te gebruiken. Het is voor toegankelijkheid beter om direct toelichting
in de tekst te geven. Mocht dat niet overzichtelijk zijn, dan is het handig om alle voetnoten op 1
plek in het document op te nemen. Via styling en uitleg maak je duidelijk van welke teksten voetnoten beschikbaar zijn. Als je ook nummers gebruikt om een voetnoot te markeren zorg je ervoor
dat deze voor de screenreader onzichtbaar zijn.
3.4.

Formulieren

Contrast is de mate waarin kleuren zich van elkaar onderscheiden. Kleuren die tegenover elkaar
staan op het kleurenwiel onderscheiden zich optimaal van elkaar, net zoals zwart en wit. Voor
een persoon met een visuele beperking kan het lastig zijn om kleuren van elkaar te onderscheiden die laag zijn in contrast. Om deze reden is er een contrast ratio opgenomen in de
WCAG richtlijnen. Er is een optimaal contrast tussen twee objecten met een score van 21,0:1
en er is geen contrast met een score van 1,0:1. Voor gewone tekst geld er een contrastratio van
4,5:1. Grote teksten zijn vaak dikker gedrukt en beter te lezen en mogen daarom lager zijn in contrast. Een grote tekst is daarom al toegankelijk bij en score van 3,0:1. Ook voor elementen zonder
tekst, zoals tabellen en grafieken. Hiervoor geld een contrastscore van 3,0:1.
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4. 		
4.1.

Handelingen in InDesign

Semantische opmaak

Semantische opmaak regel je in InDesign door te werken met alineastijlen en deze te koppelen
aan een tekst. Daarmee geef je in de code de betekenis mee die een bepaalde tekst heeft. Je kan
een stijl koppelen aan een hiërarchische indeling in kopregels (H1 t/m H6), alinea (P) en je kunt
ook tekst markeren die niet wordt voorgelezen (artifact). Een titel van een hoofdstuk kan je bijvoorbeeld markeren als een H1, een paragraaftitel wordt een H2 enz. Artefacten gebruik je voor
bijvoorbeeld paginanummers onder aan de bladzijde, of grafische elementen die niet van waarde
zijn voor het begrip van de tekst.
Stappenplan
InDesign: Venster -> Stijlen -> Alineastijlen -> Klik op het icoontje ‘
alineastijl

‘rechts bovenin -> Nieuwe

Bij het creëren van stijlen zal je rekening moeten houden met de hiërarchie en geef de stijl ook
een logische naam (bijvoorbeeld Titel, kop 1, kop 2, paginanummer).
Als je klaar bent met alle stijlen, klik je aan de rechts bovenin het dialoogvenster. Vervolgens klik
je op ‘alle exportlabels bewerken’.
Kies op het scherm ‘Alle exportlabels bewerken’ voor PDF. Vervolgens kun je alle ‘labels’ aanpassen. Geef aan alle paragraafstijlen een koppenclassificatie, de belangrijkste kop krijgt bijvoorbeeld de classificatie ‘H1’
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4.2.

Alternatieve tekst voor afbeeldingen

Afbeeldingen die betekenisvol zijn moeten een alternatieve tekst krijgen. De alternatieve tekst
beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Het is belangrijk om geen extra informatie toe te
voegen dan de inhoud van de afbeelding. Alternatieve tekst kun je maken via Exportopties voor
object. Als de afbeelding al voorzien is van metadata (XMP) metadata, dan kun je deze direct koppelen. Meestal zal de alternatieve tekst echter nog toegevoegd moeten worden. De tekst moet
passen bij de context.
Stappenplan
InDesign: Object -> ‘Exportopties voor object’ -> gelabelde Pdf.
Kies bij label toepassen voor Aangepast. Vervolgens voer je de beschrijving in.
Als de afbeelding niet betekenisvol is voor de contact, dan is deze decoratief en kan deze
aangemerkt worden als ‘Artifact’
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4.3.

Koppelen van afbeelding aan de tekst

Elke afbeelding is voorzien van een ingekleurd vierkant in het kader. Door met de muis of je pen
op dit vierkantje te gaan staan en een sleepbeweging te maken naar de bijbehorende tekst wordt
deze gekoppeld. Op de plek van het ingevulde vierkantje verschijnt een ‘anker’ icoon. Deze actie
is niet nodig afbeeldingen die als decoratief beschouwd kunnen worden. De connectie tussen
een afbeelding en de bijbehorende tekst kan alleen maar gemaakt worden als de tekst niet als
laag over de afbeelding is geplaatst.
Stappenplan
InDesign: Selecteer afbeelding en zoek naar het gesloten gekleurde vierkantje (deze is vaak te
vinden aan de bovenzijde van de afbeeldingen). Sleep vervolgens met de muis of pen naar de
bijbehorende tekst. Je ziet vervolgens dat de afbeelding verankert is.
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4.4.

Leesvolgorde

De leesvolgorde bepaal je met het venster ‘Artikelen’. Sleep de onderdelen van een artikel naar
het artikelvenster. Houd hierbij de Shift-toets ingedrukt en klik de onderdelen van het artikel
direct in de juiste volgorde aan. Op deze manier staat de leesvolgorde van beneden naar boven
direct goed. De volgorde kan op een later moment nog aangepast worden. Ook kunnen er nieuwe onderdelen in het artikel nog toegevoegd worden.
Stappenplan
InDesign: Venster -> Artikelen
Klik op een tekstframe en markeer deze als een nieuw artikel

Stappenplan
InDesign: Venster -> Artikelen
Na het toevoegen van de artikelen kan je de volgorde controleren. De volgorde gaat van boven
naar beneden.

1
2
3
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Let op!
De leesvolgorde is de volgorde die een screenreader gebruikt bij het voorlezen. De volgorde die
je ziet in Acrobat PRO is echter gebaseerd op de volgorde die je ziet in het venster lagen. Dit is
tevens de volgorde die Acrobat PRO gebruikt bij de optie “Hardop lezen”.

Stappenplan
InDesign: Venster -> Artikelen en venster -> Lagen
De leesvolgorde van de tekst en objecten gaat in lagen van onder naar boven.
In dit voorbeeld zie je een voorbeeld van een verschil tussen de volgorde in de artikelen
en de volgorde in de lagen

1

4
3
2
1

2
3
4

In bovenstaand voorbeeld staat de volgorde van de teksten goed. Als er echter extra elementen
worden toegevoegd dan is het belangrijk om deze volgorde aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan
een achtergrond afbeelding. Als je gebruik maakt van achtergrondafbeeldingen met tekst op de
voorgrond zal in de volgorde van lagen de achtergrond altijd als eerste worden gebruikt. Op het
moment dat deze afbeelding echter een artefact is (en dus niet wordt voorgelezen) is er geen
verschil.
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4.5.

Metadata

Stappenplan
InDesign: bestand -> bestandinformatie
In bestandsinformatie kun je de titel, omschrijving, sleutelwoorden, auteur, copyrightinformatie zetten.

Deze metadata wordt overgenomen door de Pdf reader. Het is daarom belangrijk om deze data
in te vullen.
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4.6.

Tagging items

Tags kan je gebruiken om structuur te geven aan een document. De labels zorgen ervoor dat de
verschillende inhoudstypes in het document worden geidentificeerd.

Stappenplan
InDesign: venster -> hulpmiddelen -> Labels
Klik in het menu links bovenin op ‘Nieuwe tag’. Creëer nieuwe tags voor H1, H2, H3, afbeeldingen, P en behoud de ‘Root’ tag. Bekijk het voorbeeld voor d everschillende soorten tags.

Het is vervolgens belangrijk om de gecreëerde tags te koppelen aan de paragraafstijlen. In het
menu ‘stijlen toevoegen aan tags’ koppel je de bijbehorende paragraafstijlen aan de
gecreëerde tags.
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Nadat de tags zijn gekoppeld aan paragraafstijlen is het belangrijk om na te lopen of de tags goed
zijn gekoppeld. Het is uiteindelijk belangrijk dat de juiste soorten ‘titels’ en paragrafen de juiste
tags krijgen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat titels een H1 tag krijgen en subtitels een H2 of
H3 tag. Je kan zien of een paragraaf een bepaalde tag heeft gekregen door de verandering van de
kleur. In onderstaande afbeelding is weergeven hoe een pagina met verschillende tags eruit kan
zien.
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4.7.

Hyperlinks

Met hyperlinks kan je door verwijzen naar websites of een onderdeel van het document. Als je
door verwijst naar een andere positie in het document, bedenk dan wel dat de lezer niet gemakkelijk terug kan klikken naar de vorige positie.
Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat een hyperlink visueel zichtbaar is. Je kan de
hyperlink bijvoorbeeld onderstrepen. Door de link alleen een andere kleur te maken is dit voor
personen met een kleurenblindheid mogelijk slecht te zien.
Stappenplan
InDesign: Tekst -> Hyperlinks en kruisverwijzingen -> Nieuwe Hyperlink
Selecteer een tekst, volg vervolgens bovenstaande route.
Vervolgens zal er een dialoogvenster omhoog komen waar de link waar de tekst naartoe zal
moeten verwijzen in geplaatst kan worden.

Let op!
Als je het PDF-document opent in de browser, zijn hyperlinks niet altijd zichtbaar!
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4.8.

Bladwijzers

Bladwijzers kunnen ingezet worden om binnen een document te navigeren. Alhoewel hyperlinks
binnen een document niet altijd werken lukt dit vaak wel met behulp van bladwijzers. Het is makkelijk om bladwijzers makkelijk te laten lopen met de semantische structuur van het document.
De hoofdstukken als 1e niveau en paragrafen )onderdelen van een hoofdstuk) als 2e niveau
binnen de bladwijzers.
Stappenplan
InDesign: Venster -> Interactief -> Bladwijzers
Markeer de tekst die je wilt gebruiken als naam in de bladwijzer en voeg deze toe. Om een volgend niveau toe te voegen selecteer je de bladwijzer van het bovenliggende niveau. De bladwijzer springt dan automatisch in.

4.9.

Inhoudsopgave

In InDesign is het mogelijk om een automatische inhoudsopgave te genereren. Het is alleen wel
belangrijk om na te gaan of het nodig is om een inhoudsopgave toe te voegen. Als een document
alleen digitaal gelezen wordt dan is het ook mogelijk om alleen bladwijzers toe te voegen. Deze
bladwijzers kunnen in een Pdf document gebruikt worden als navigatie.

Stappenplan
InDesign: Venster -> Layout -> Inhoudsopgave
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4.10. Tabellen
Bij tabellen is het altijd belangrijk om na te gaan of het handig is om de informatie in een tabel te
weergeven. Bij data kan het overzichtelijk zijn. Tabellen zijn echter niet altijd de meest toegankelijke vorm om informatie over te brengen.
Bij tabellen kun je het volgende aangeven:
Bodyrijen: het aantal rijen met gegevens
Kolommen: het aantal kolommen
Koptekstrijen: het aantal rijen met koppen
Voettekstrijen: het aantal rijen met koppen die onderaan de tabel komen
Door in InDesign kopregels aan te geven worden deze later in de PDF gelabeld als “kopcellen”.
Stappenplan
InDesign: Table -> Tabel invoegen
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4.11.

Kleurinstellingen en profielen

Stappenplan
InDesign: Bewerken -> Kleurinstellingen en profielen

In PDF heb je te maken met 2 soorten kleurprofielen:
CMYK voor print
RGB voor het web
Voor digitale documenten voor het web is het belangrijk om voor sRGB IEC61966-2.1 optie te
kiezen en dit ook op te nemen in het doelprofiel.
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4.12. Exporteren
Stappenplan
InDesign: Bestand -> Exporteren naar Pdf

Als je klaar bent met alle instellingen in het document dan is het tijd om alle instellingen te exporteren. Het is handig om de exportinstellingen te bewaren. Zorg ervoor dat de volgende instellingen zijn meegenomen.

Kies voor Exporteren naar PDF » Print .
Algemeen
Kies bij Compatibiliteit voor Acrobat 8/9 (PDF 1.7).Zorg ervoor dat is aangevinkt:
Gelabelde PDF maken
Bladwijzers
Hyperlinks
Geavanceerd
Vanaf InDesign CC 2015 kun je hier ook instellen:
Titel weergeven: Documenttitel (standaard Documentnaam)
Taal: Stel hier de taal in van het document
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5. 		
5.1.

Controle in Acrobat Pro

Stappen om te zetten in Acrobat Pro

Adobe Acrobat ProI is op dit moment de enige toepassing die alle onderdelen van een Pdf kan
controleren. Het toegankelijk maken van een InDesign bestand bestaat uit een behoorlijk aantal
instellingen. Daarom is het belangrijk of alle verschillende instellingen goed zijn overgenomen.
Daarnaast is het belangrijk dat er een aantal laatste aanpassingen worden toegevoegd aan het
document. Acrobat Pro is momenteel de enige tool die het mogelijk maakt om een document te
controleren en reparenen. We bespreken hier de 4 stappen die je met Acrobat Pro kan zetten:
• Toevoegen van enkele meta-gegevens
• Controleren van het document
• Repareren van het document
• Het opslaan van het document
•
5.2.

Schermonderdelen

Linkermenu

Pdf - bestand

Gereedschappen

Linkermenu
In het linkermenu staan verschillende opties.
Via Beeld ->Tonen/verbergen -> Navigatievensters maak je deze zichtbaar.
Pdf-bestand
In het middelste venster zie je de Pdf die je aan het bekijken bent.
Gereedschappen
In het rechter venster staan de gereedschappen, met onder andere een toegankelijkheid tablad.
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5.2.

Schermonderdelen

Metadata – beschrijving
• De metadata worden overgenomen uit InDesign. Voor het 1e sleutelwoord staat soms “;”.
Deze moet je verwijderen.
Weergave bij openen
• Je stelt hier de volgende zaken in:
• Navigatietab: Venster en pagina bladwijzers
• Pagina-indeling: Eén pagina
• Zoomfactor: Passende pagina
• Vensteropties
• Venster centreren op scherm
• Tonen: Documenttitel
Taalinstelling – geavanceerd
• Kies de taal van je document. Dat zal in veel gevallen Nederlands zijn.
• Sla het document op. In de menubalk zie je de documenttitel staan.
5.2.

Controleren en repareren

Om te beginnen is het belangrijk om erachter te komen welke toegankelijkheidsproblemen er
nog in het Pdf document aanwezig zijn. Dit kan met behulp van de toegankelijkheidscontrole in
Acrobat. Deze is te vinden in het gereedschappen menu. Hier staat ‘Accessibility Check’. Aan de
hand van deze controle kan je vervolgens het bestand gaan ‘repareren’.
Gereedschappen -> Accessibility Check/ Toegankelijkheids controle -> Dialoogvenster -> Start check
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Vervolgens zie je in het linkerscherm de resultaten van de toegankelijkheidscontrole. Als er nog
problemen zijn dan wordt dit weergeven door middel van een rood kruis en tekstueel. Vervolgens kan je stapsgewijs gaan achterhalen hoe je deze problemen kan oplossen. In onderstaande
afbeelding zijn er een aantal toegankelijkheidsproblemen gevonden. Voor extra verheldering, de
volgende feedback kan er in de controle gegeven worden over de status van de toegankelijkheid.
Per testcriterium staat een vinkje, kruisje, vraagteken of uitroepteken:
• Vinkje: goedgekeurd
• Kruisje: afgekeurd
• Vraagteken: niet vast te stellen, handmatig onderzoek is nodig is
• Uitroepteken: testcriterium is overgeslagen

Klikken op een testcriterium brengt je naar de plaats waar het probleem is vastgesteld. Door met
de rechtermuisknop te klikken krijg je een menu met enkele mogelijkheden. Belangrijkste zijn:
•
•
•
•
•

Goedgekeurd: Klik op deze optie als handmatig is vastgesteld dat dit goed is toegepast.
Mislukt: Klik op deze optie als er een probleem blijkt na handmatige controle
Uitleggen: Er wordt uitleg gegeven door Adobe over het oplossen van dit probleem.
Opnieuw controleren: Dit kan handig zijn als een probleem is opgelost en dit niet wordt weergeven
Corrigeren: Een aantal problemen zijn op te lossen door hier op te klikken.

Let op!
Er zijn in het document altijd twee aspecten die handmatig gecontroleerd moeten worden. Dit
is de leesvolgorde en het kleurcontrast zal handmatig moeten worden gecontroleerd. Er zal nu
toegelicht worden hoe dit handmatig gecontroleerd kan worden.
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Leesvolgorde
Deze leesvolgorde wordt gebruikt bij de functie ‘Hardop Lezen’ in Adobe Reader. Deze leesvolgorde is te vinden in het linkermenu. Staat deze er niet tussen? Klik met de rechtermuisknop op
het linkermenu. Vervolgens zal de volgorde optie hiertussen staan. De volgorde kan je aanpassen
door middel van het verslepen van de verschillende onderdelen.

De leesvolgorde in een screenreader (zoals bijvoorbeeld JAWS) wordt gebruikt is gebaseerd op
de volgorde die je in InDesign in het Artikelvenster hebt aangegeven. De volgorde vind je in je
Linkermenu onder het onderdeel Codes. In codes staat de structuur van je document.
De leesvolgorde kan gecontroleerd en aangepast worden in het linkermenu. Zoals in
onderstaande afbeelding te zien is worden de onderdelen opgelicht op het moment dat deze
wordt geselecteerd. Vervolgens kan deze volgorde aangepast worden door items te slepen
naar de juiste locatie. Het is belangrijk om te controleren of de volgorde logisch verloopt.
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De volgorde van de tekst in ‘codes’ moet identiek zijn aan de volgorde van de tekst in ‘volgorde’.
Achtergrondafbeeldingen (zoals in het voorbeeld) zullen in ‘volgorde’ altijd als eerste in de leesvolgorde staan. Wil je dat niet? Dan moet je de afbeelding als “artefact” exporteren. Dan wordt
deze niet voorgelezen.
Is de leesvolgorde niet identiek? Dan moet je de volgorde in het Lagenvenster en/of Artikelvenster in InDesign aanpassen. Ook kan de volgorde aangepast worden in Adobe Pdf door de
tags te verslepen.
Contrast
Als het goed is heb je de kleurcontrasten al in een eerder stadium tijdens het maken van het
InDesign bestand gecontroleerd. Mocht dit niet het geval zijn kan je dit met behulp van meerdere
online tools alsnog doen. Een website waar de contrasten op gecontroleerd kunnen worden is
contrastchecker.com
Bladwijzers
In het linkermenu kan gecontroleerd worden of bladwijzers volgens volgorde verlopen. Als deze
niet klopt kan dit liggen aan de kopstijlen die gebruikt zijn in het document. Pas de kopstijlen in
het document aan en controleer opnieuw met de bladwijzers of de structuur klopt.
Hyperlink
Controleer per hyperlink handmatig of deze werkt en of deze naar de juiste pagina verwijst.
Daarnaast is het ook handig om te controleren of alle hyperlinks alternatieve tekst hebben. Deze
alternatieve tekst verschijnt als je met je cursor op een hyperlink gaat staan. Mocht er geen alternatieve tekst zijn toegevoegd, voeg deze dan alsnog toe in het hyperlink menu in InDesign.

Complexe tabellen
Mochten er complexe tabellen in het document staan moeten er nog een aantal extra stappen
genomen worden. Er is sprake van een complexe tabel als er zowel kolom- als rijkoppen zijn. In
bijlage 1 is het voorbeeld te zien.
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5.3.

Opslaan als Pdf/A formaat

Een toegankelijk Pdf moet opgeslagen wordt als Pdf/A formaat. Volg de volgende stappen om het
toegankelijke document op te slaan.
(Beeld) -> Gereedschappen -> Afdrukproductie
Daar kan je het bestand omzetten naar het gewenste formaat. Soms leidt dit tot nieuwe foutmeldingen. Een paar bekende problemen die zich voordoen zijn:
Problemen met annotaties
Dit kan voorkomen als de labels voor hyperlinks niet in de export vanuit InDesign zijn aangevinkt.
Probleem met kleurprofielen
Dit is een veel voorkomend probleem. Dit kan voorkomen als afbeeldingen zijn gebruikt met het
Adobe RGB 1998 profiel terwijl het document het sRGB profiel gebruikt. Het is meestal erg
complex om dit handmatig te corrigeren.
5.4.

Complexe problemen oplossen

Bij complexe problemen kan het de moeite waard zijn om speciale software te gebruiken die
toegankelijkheidsfouten kan repareren. Een tool die hiervoor kan worden gebruik is bijvoorbeeld
Callas PDFaPilot.
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Bijlage 1: Complexe tabellen

Om goed te weergeven hoe complexe tabellen aangepast kunnen worden in InDesign wordt hier
een voorbeeld gegeven.
Oppervlakte bebossing provincies
1980-1983

2000

Fryslân

9512

12328

Groningen

2786

6764

Drenthe

28970

32145

In bovenstaande tabel bestaat de 1e rij en de 1e kolom uit kolomkoppen. De makkelijkste oplossing om deze tabel toegankelijk te maken is de van 1e kolom geen kolomkoppen te maken. Alleen
de cellen in de 1e rij krijgen dan de opmaak kolomkop:
Oppervlakte bebossing provincies
Provincies

1980-1983

2000

Fryslân

9512

12328

Groningen

2786

6764

Drenthe

28970

32145

Wil je toch de kolomkoppen intact houden? De leesvolgorde kan aangepast worden met behulp
van de Touch-Up leesvolgorde. Deze is te vinden in het gereedschappen menu. In het gereedschappen menu bevindt deze zich onder het Toegankelijkheid tabblad. Met behulp van deze tool
kan je tabellen aanpassen
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