Tssss. Die toegankelijke PDF:
zo moeilijk kan
dat toch niet zijn?
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Super irritant: dan dacht je dat je
het vormgeven wel beheerste: moet
je ineens toegankelijke PDF maken.
Ze vragen: “Die brochure die je had
gemaakt in PDF, kun je die eventjes
toegankelijk maken?” Nou, dat gaat
niet 1-2-3. Hoe het wel gaat, leer je
in deze cursus.1

Niet beginnen met bestaande PDF
Natuurlijk kun je al prima overweg met
InDesign. Daar werk je al jaren mee. Maar
men verwacht nogal eens dat het
aanpassen van een PDF een koud
kunstje is. In de cursus over toegankelijke
PDF gaan we niet een bestaande PDF
omzetten, omdat dan de problematiek
veel complexer is. En waarom zou je dat
willen?

Verschillende gereedschappen
De cursus is opgezet als een tweedaagse
cursus: een dag korte oefeningen om alle
ins en outs van InDesign-opmaak voorbij
te laten komen. En een dag praktijk om
een compleet document zoals deze
brochure te maken als toegankelijke PDF.
In dit document zit de meeste complexi
teit die in elke andere brochure ook kan
voor komen. Toegankelijke PDF is
leesbaar gemaakt voor blinden en
slechtzienden.

Acrobat is niet zo’n heel fijn gereedschap
om het mee op te lossen. Dus hoe meer je
kunt doen in InDesign, des te
gemakkelijker het is om straks een
goedgekeurde PDF te hebben. Toch
moeten we nog gebruik maken van opties
in Acrobat om de gemaakte PDF nog te
verbeteren.
Daarna controleren we met Acrobat of
alles in orde is, en we controleren met
PAC3checker of die dat ook vindt, en we
werken met PDFvalidator2.

1 Je leert ook hoe voetnoten gemaakt moeten worden in een toegankelijke PDF.
Een voetnoot wordt meteen ter plekke opgelezen. Dus niet helemaal aan het eind van de
pagina: dat is voor mensen die nog kunnen zien.
2 Commonlook PDF validator en PAC3Checker werken enkel onder Windows.
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Beter werken met InDesign
Wees er als de kippen bij!

Maak een goedgekeurde PDF
volgens WCAG2.1 norm.

PDF die gepubliceerd wordt op de
website van overheden en semioverheden moet ook leesbaar
zijn voor slechtzienden en blinde
mensen. Dat is opgelegd op
Europees niveau.

Andere applicaties laten we buiten
beschouwing. Alleen MsWord en Adobe
InDesign zijn in staat om een PDF te
maken die aan een heleboel richtlijnen
voldoet. Deze richtlijnen komen eigenlijk
van het internet af. Want WCAG2.1 staat
voor Web Content Accessibility Guidelines.
Je kunt er van alles over vinden op het
internet. Bijvoorbeeld op deze plek:
https://www.w3.org/TR/WCAG21/

afstand te maken tussen de elkaar
opvolgende alinea’s. Maak gebruik van
Wit voor en Wit na een alinea, zodat
InDesign dit extra wit toevoegt. Dat heeft
alles te maken met de weergave voor
slechtziende mensen: daarin worden al
jouw dubbele returns er uit gegooid, en
hou je er nog maar eentje over. Dubbele
returns is ouderwets werken, en dat leer
je wel af in deze cursus.

Stijlen

Inhoudsopgave

Als je een toegankelijke PDF wilt maken,
werk je natuurlijk met Alineastijlen. Als je
denkt dat je zonder stijlen kunt werken heb
je het helemaal bij het verkeerde eind. Want
je gebruikt stijlen om er een exportlabel aan
te geven. Dat is een indicatie waamee ook
in de PDF er een H1, en H2 bestaat. Net
zoals je dat op het internet doet. Als je geen
H1 hebt gebruikt, kan je PDF afgekeurd
worden. En als je document eerst een H2
heeft en daarna pas een H1, wordt het
sowieso afgekeurd.

Tegelijk kun je de alineastijlen ook
gebruiken om een inhoudsopgave mee te
maken. De inhoudsopgave kan Bladwijzers
genereren in een PDF, en toevallig is dat
weer superhandig voor blinde mensen.
Want de bladwijzers in een PDF vormen
een manier om te navigeren.
Superhandig dus.
Als je geen inhoudsopgave wilt in je PDF,
maar toch de verplichting van die
bladwijzers voelt, kun je dat heel handig
oplossen in InDesign: je laat het tekstkader
met inhoudsopgave wel maken, maar zet
het net rakend aan de rand van de pagina.
Niemand zal de tekst dan zien in de PDF,
maar de bladwijzers kunnen wel
automatisch aangemaakt worden.

Hoe ga je dat verzorgen?

Extra wit na een alinea

Je moet heel strak en georganiseerd leren
werken met InDesign of MsWord.

Voor of na een alinea: je moet niet zelf
twee keer op Enter drukken om wat meer
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Exportopties per object
• Je kunt de metadata er zelf in
zetten
• Je kunt de metadata laten
uitlezen uit je foto. Er zijn een
heleboel velden voor metadata:
kies maar welke InDesign moet
gebruiken.
• Je kunt in plaats van metadata
ook aangeven dat een plaatje
slechts ter versiering is, dus niet
relevant voor blinde mensen.

Het dialoogvenster Exportopties
voor Object mag je gewoon open
laten staan. Je hoeft het niet telkens af te sluiten door op Gereed
te tikken.
Exportopties per object
Voor elke foto kun je aangeven wat de
metadata er van is. Die metadata is van
belang omdat deze opgelezen wordt.
Zonder metadata op elke afbeelding
wordt de PDF afgekeurd. Tenzij je de
afbeelding instelt als Artefact.
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Lijsten maken in InDesign
Mensen houden van lijstjes, Acrobat ook.
Waarom lijsten bestaan
Mensen houden van lijstjes. Kijk maar op
het internet, en je vindt heel vaak een lijstje
met bijvoorbeeld ‘vijf Hacks om het leven
gemakkelijker te maken’. Dat soort dingen
dus. Voor ons gevoel is het de kernachtige
beschrijving van waar het nu echt om gaat.
Geef me een lijstje en ik kan weer door met
mijn andere beslommeringen.

5.
6.

7.

In de toegankelijke PDF is er dan een
L met telkens een LI.
Elk LI-element bestaat uit een Label,
(dat wordt afgekordt als een Lbl) en de
tekst die wordt gekenmerkt als LBody
En het is geen probleem als de lijst
over twee pagina’s loopt: InDesign
maakt dit toch als één lijst in de PDF.

Je kiest zelf het bulletpoint

Een ezel stoot zich in ’t
gemeen niet twee keer aan
dezelfde steen.

Als je opsommingen maakt in
InDesign, kun je dat doen met
nummers of cijfers, en met bolletjes
of figuurtjes. Zo’n lijst wordt aanen afgekondigd bij het voorlezen:
lijst met vijf items.

Bulletpoints
Je mag in InDesign lekker zelf weten wat
voor lijstje je maakt. Want of er nu
gekleurde, grote, pictogramachtige bullets
in staan of niet: zo lang je maar de
lijstfunctie van InDesign gebruikt. Want
dan kan het in Acrobat opgelezen worden
als een lijst met zoveel items.

Hier een echte genummerde lijst
1.
2.
3.
4.
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Natuurlijk was deze lijst niet een
onderdeel van de originele brochure.
Maar ik moest even iets doen om een
werkelijke lijst aan te maken.
Die is herkenbaar aan de cijfers in de
kantlijn. Maar er is meer.
Het is een genummerde lijst,
waardoor hij ook in de PDF als
zodanig is te herkennen.

 Heb je driehoekjes nodig, van
Webdings?
 Dan kies je gewoon die driehoekjes
 Zo lang je het maar doet met de
lijstfunctie van InDesign
 Het is niet fout als je het niet doet,
maar waarom zou je het nog met de
hand doen?
 Omdat je hebt zitten kopiëren en
plakken vanuit MsWord?

Gelukkig werk je met InDesign
InDesign zet de lijstjes prima om in die
toegankelijke PDF. Ze voldoen aan de
logische opbouw zodat schermlezers ze
altijd herkennen als een lijst. Een sublijst
is ook geen probleem, want dan wordt er
gewoon opnieuw opgelezen dat je een
lijst krijgt met zoveel items.
Werkt dus als een zonnetje!

Lijsten zijn prima om te
gebruiken
• Gebruik ze met puntjes of wat
anders
• Zet ze op specifieke volgorde
door er een genummerde lijst van
te maken.
• Gebruik daarbij gerust ook
varianten zoals Romeins,
Arabisch, enzovoorts.
• Maar niet ingeplakte plaatjes
gebruiken!

Tip: Ga nou niet kopiëren uit
MsWord en plakken in InDesign,
want dat dwingt je om gewoon met
tabstops te werken. Daardoor is het
geen echte lijst in de PDF.
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Alles geschikt maken voor vloeibare weergave?

Opnieuw plaatsen, in Acrobat
Ofwel Reflow, voor slechtzienden..

Wat is Opnieuw Plaatsen?

Braille is voor blinden;
reflow voor slechtzienden.

Wil je rekening houden met
slechtzienden, dan staat je nog heel
wat te wachten. Want dan zie je
dingen die je anders nooit zag. Een
witte tekst in een gekleurd kader
bijvoorbeeld: die valt helemaal weg
voor slechtzienden.
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In het Engels heet het Reflow. Dat is een
iets makkelijker term om te gebruiken.
Reflow is een weergavestand in Acrobat
die een beetje doet denken aan HTMLpagina’s van vroeger: zonder opmaak, en
de foto’s gewoon geplakt tussen de tekst.
Niet rechts uitgelijnd, maar gewoon
linkslijnend. Beetje saai dus. In die
reflow-weergave kan de slechtziende nog
inzoomen, waardoor alle letters groter
worden. De breedte van het scherm wordt
gebruikt voor de lengte van de regel.
Horizontaal scrollen is niet nodig, omdat
Acrobat de letters opnieuw zet.

Waar zit het dan?
In Acrobat, in het menu Beeld, Zoomen,
Opnieuw Plaatsen. Er zit ook een
toetscombinatie aan verbonden. Dat is
Control-4. Ook weer met diezelfde
combinatie kun je het uit zetten.

Is Reflow verplicht?
Nee, het is geen verplichting in de wetten
van toegankelijkheid om te zorgen voor de
slechtziende mensen. Wel zorg je voor
blinde mensen. Je PDF wordt niet
afgekeurd op slecht contrast, maar je kunt
er wel een waarschuwing op krijgen: check

je contrast eens. Maar afkeuren doen de
programma’s er niet op. Je kunt uit
nieuwsgierigheid eens kijken op de
website van contrastchecker.
Daar kun je testen wat wordt verstaan
onder veel en weinig contrast. De
AA-norm is iets minder streng dan de
AAA-norm. Voor grote letters mag je iets
minder kleurcontrast gebruiken dan
voor kleine letters.

Lagenvenster en Artikelen
Het deelvenster lagen helpt je om de
volgorde bij Reflow goed te krijgen. Het
deelvenster Artikelen helpt je om de
volgorde goed te krijgen zoals de PDF
wordt opgelezen.

Witte achtergrond
In Reflow-weergave wordt altijd een
witte achtergrond gebruikt. En de kleur
van je tekstkader vervalt, want het hele
tekstkader is niet meer te zien. Witte
tekst in een gekleurd tekstkader is dus
niet te lezen in Reflow. Dat achtervolgt
je voor het ontwerp van deze pagina
(kleurkaders rechts) en ook voor
tabellen. Heel vaak worden tabellen
gemaakt met witte tekst in een
gekleurde cel.

To flow or not to flow
• Als je een foto met bijschrift
groepeert in InDesign, en je
verankert die aan de tekst, dan
werkt je reflow niet.
• Reflow knipt een foto niet uit als
hij geroteerd is: het laat ook de
hoeken van de foto zien die
buiten je beeldkader vielen.
• De stapelvolgorde van al je
objecten is van invloed op de
volgorde in Reflow.
• De volgorde in het deelvenster
Artikelen is van invloed op de
volgorde in Code/Tags.

Tip: Wanneer je de weergave Reflow
hebt gekozen in Acrobat, is het
aanpassen in het navigatievenster
Code/Tags niet mogelijk.
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Klikbare tekst
Inhoudsopgave, hyperlinks, kruisverwijzingen
Een inhoudsopgave is klikbaar

Met of zonder streepje?

Een heel fijne optie voor klikbare link is de
inhoudsopgave. Je kunt er net niet genoeg
aan instellen, waardoor er nog wat zal
mankeren aan de PDF. Gelukkig is het
snel op te lossen middels een handig
script in Acrobat.

InDesign markeert die streepjes onder je
hyperlink niet goed. Hij vergeet ze
gewoon. Maar gelukkig is ook daar weer
een scriptje voor in Acrobat, zodat alle
vergeten streepjes in één keer als ‘niet
belangrijk’ worden ingesteld. Deze
artefact-opdracht redt de dag.

Wat is er mis dan?

Klikbare tekst is een lijntje naar
een andere plek in je publicatie

Klikbare tekst noemen we ook
wel een hyperlink. Je springt er
mee naar een andere plek in je
document. Of naar het internet, of
een mailtje. Voor de ziende mens
zijn ze vaak onderstreept en/of
vet. Voor de blinde mens wordt er
opgelezen: Link. Met daarachteraan
de tekst zelf.

Een hyperlink moet voorzien zijn van
metadata. Eigenlijk niet op de plek waar je
normaal gesproken de metadata al ziet,
maar veel dieper in de PDF. En InDesign
zet er geen metadata op bij een
inhoudsopgave. Daardoor zou de PDF
altijd afgekeurd worden. Nogmaals: met
een handig scriptje lossen we dat zó op.

Hyperlink naar het internet
Je kunt tegenwoordig in InDesign ook
alttekst toekennen aan een link, wanneer je
deze maakt. Deze alttekst wordt wel
goedgekeurd door de controleprogramma’s
maar hoort daar eigenlijk niet te staan. De
alttekst die je hebt ingevuld zal opgelezen
worden door de schermlezer. Een link naar
Youtube bijvoorbeeld:
https://youtu.be/tqkwh128POA

Voetnoten
Voetnoten zijn ook zo bijzonder, omdat
ze vaak standaard zo’n horizontaal
streepje hebben dat InDesign vergeet te
markeren. 1 Maar InDesign kent ook geen
ID toe aan de noot. Tss, moeten we dat
echt nog zelf doen? Ja, helaas in de
2020-versie van InDesign wordt het niet
verzorgd zodat we zelf nog in Acrobat de
Note-ID moeten invoeren. Maar geen
nood, in de cursus leer je dat wel.

Kruisverwijzingen
Een kruisverwijzing brengt je naar een
andere plek in het document. Hoe je dat
er uit wilt laten zien, mag je lekker zelf
bedenken. Met streepjes of zonder, en een
eigen tekenstijl er op toegepast. “Wat is
Opnieuw Plaatsen?” op pagina 8

1
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Voetnoten worden al dan
niet voorzien van lijntjes
die nog ingesteld moeten
worden als Artefact. De
voetnoten zelf moeten nog
voorzien worden van een
Note-ID.
Hyperlinks kunnen door
ons worden voorzien van
een alttekst. Het werkt wel,
maar hoort eigenlijk op een
andere manier gedaan te
worden. Alleen is die
manier nogal technisch.
De inhoudsopgave is nog
niet helemaal juist
gedefinieerd.

Ankers
Ook ankers worden gebruikt om ergens
naar toe te springen. Maar dat is eigenlijk
meer een toepassing in documenten die
helemaal niet analoog worden uitgegeven.
Want een anker is alleen klikbaar.
Deze bijvoorbeeld, brengt je naar de
eerste kop op pagina 3.

Ja, daar heb je weer zo’n voetnoot. Dit keer op bladzijde 11.
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Tabellen
Een overzicht met een verticale structuur

Tabellen hebben altijd een heel
duidelijke structuur

Natuurlijk is bovenstaand plaatje
een voorbeeld van weinig structuur.
Maar een tabel, daar zit altijd een
aantal kolommen in en een aantal
rijen. En daarmee ook een kop
en een body. En weet je wat het
mooie is? Met InDesign kun je die
alvast instellen.
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Koprijen instellen is al heel goed

Instellen als header per kolom

Tabel in een paragraaf

Wanneer je een tabel maakt in InDesign
kun je daar al aardig wat techniek in
stoppen. Je kunt zorgen dat er een koprij
is gedefinieerd. Doe dat in ieder geval.
Want InDesign kent ook een TBody toe
aan de tabel, en daar hoort dan ook een
THead bij. Het een kan niet zonder het
ander. Wanneer je zorgt dat je een Koprij
hebt aangewezen, is dit alvast verholpen.

En heel jammer ook, dat Acrobat niet zo
diep kijkt naar een tabel en dat andere
programmatuur dat weer wel doet.
Doordat je hebt ingesteld als koprij heb je
de structuur al wel verbeterd, maar het is
nog niet goed genoeg. Dus je moet met
de Tabel-Editor van Acrobat aan de slag
om te zorgen dat de bovenste cellen in de
tabel nog ingesteld worden als Kopcel
voor een hele kolom. De tabel-Editor in
Acrobat is niet zo gebruiksvriendelijk
geprogrammeerd: als je er mee moet
werken, denk je: “what the f*ck…”

Wanneer tabellen in een toegankelijke
PDF staan, heeft InDesign ze in een <P>
gezet. Dat is logisch omdat een tabel in
InDesign altijd in een tekstvak staat. Maar
het hoort eigenlijk niet. Je kunt het
eenvoudig veranderen in Acrobat. Dat
leer je wel in de cursus.

Metadata: waar gaat het eigenlijk
over?
Je zou eigenlijk wensen dat de
eigenschappen van een tabel ook een
plekje had voor een tabelbeschrijving.
Daar wordt namelijk naar gekeken door
Acrobat. En momenteel biedt InDesign
daar geen plekje voor. Dus dat betekent
dat je dat altijd achteraf in Acrobat moet
doen. Is zo gefixed, maar je moet het wel
telkens doen. En bij elke nieuwe versie
van de PDF moet je het opnieuw doen in
Acrobat. Beetje jammer dus dat Adobe
daar nog geen oplossing voor heeft
gemaakt in InDesign.

Sommige mensen gebruiken een tabel
om oneigenlijke redenen.

1

Bijvoorbeeld voor een vlakje.
Of een lijntje.

Via de adviseur Pixelsenpaginas:

Advies

Distributie

Samen

Per telefoon

€ 55

€9

€ 64

Via videochat

€ 55

€9

€ 64

Aan huis of op locatie

€ 131

€ 12

€ 143

Wat voor stijl

€ 123

€56

€ 567
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Talen en afkortingen
Als de uitspraak ook belangrijk is
Maar daar bovenop zal je iets moeten
instellen in Acrobat zelf. Omdat InDesign
het niet goed exporteert om herkend te
worden door schermleesprogramma’s.
Je zal het stukje met het speciale woord er
uit moeten lichten, dit inpakken in een
<Span>element, en aan dit span-element
een taal toekennen.

The House

Een document dat is opgezet in meerdere talen, verdient extra aandacht. Ook afkortingen moeten goed bekeken worden.

Natuurlijk heeft je PDF al een
eigenschap meegekregen waarin de
meestgebruikte taal staat vermeld.
Maar als je veel Engelstalige
woorden gebruikt, wil je meer
kunnen doen. Het moet wel in
Acrobat gebeuren.

14

Tekenstijl gebruiken
Het moet niet, maar je mag voor het
gebruiken van tekst in een andere taal wel
een aparte tekenstijl gebruiken. Dan zet je
een woord bijvoorbeeld in cursief. Zo zou
je dus het verschil moeten kunnen horen
tussen ramp en ramp, look en look,
rooster en rooster. Dit om verwarring
tijdens het oplezen te voorkomen.

Mr. and Mrs. Smith have one son and one
daughter. The son’s name is John. The
daughter’s name is Sarah.
The Smiths live in a house. They have a
living room. They watch TV in the living
room. The father cooks food in the
kitchen. They eat in the dining room. The
house has two bedrooms. They sleep in
the bedrooms. They keep their clothes in
the closet. There is one bathroom. They
brush their teeth in the bathroom.

C’est ma vie

Afkortingen gebruiken
Heel vaak gaat het goed, soms moeten
we er even over nadenken, en andere
keren doet een schermlezer heel rare
dingen met een afkorting. Je kunt bijv.
gebruiken, en het programma weet al dat
je bijvoorbeeld bedoelt, enz. Dus leer
vertrouwen op de leesprogramma’s. Drs.
staat voor Doctorandus. Dr. staat voor
doctor.
Afkortingen worden soms heel letterlijk
voorgelezen. PDFA, VPRO, PvdA, MBO,
HAVO. NOS. Soms gaat het goed, soms
niet. Als je het wilt verbeteren, moet je het
zelf regelen in de PDF. Maak een apart
stukje code van je afkorting, en stel daar
een expansietekst voor in. Dat doe je bij
de eigenschappen van dat aparte stukje.
Wanneer je stukjes tekst in een aparte
code zet, zal Acrobat het nieuwe stukje
eerst op de verkeerde plek zetten: dat leer
je allemaal wel oplossen in de cursus.

Je m’appelle Angélica Summer. Il y a 5
ans, ma famille et moi avons déménagé
dans le sud de la France. Mon père, Frank
Summer, est mécanicien ; il adore les
voitures anciennes et collectionne les
voitures miniatures. Ma mère s’appelle
Emilie Summer ; elle est infirmière dans
un hôpital non loin de notre maison.
Nous avons déménagé en France, parce
qu’elle a toujours aimé la culture de ce
pays.
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Formulieren

Want er zijn ook een hoop mensen die formulieren willen maken met InDesign. In
de cursus Toegankelijke PDF leer je wat je nog extra moet doen om je formulieren
door blinden te kunnen laten invullen.

naam
adres
woonplaats
voorbeeld keuzelijst
uitsluitend

Hoe kwam je hier?
openbaar vervoer
auto
fietsen
lopen

Radiobutton
Meerkeuze
www.Pixelsenpaginas.nl
Voor vragen of een afspraak met
een adviseur belt u 041 234 56 78
(bereikbaar op werkdagen van
8.00 tot 20.00 uur).

deze
of deze
of alle drie?

klantenservice@Pixelsenpaginas.org
coöperatie Pixelsenpaginas
Antwoordnummer 1478
1458 TW Ente
Pixels en Pagina’s biedt alleen haar eigen producten aan. U kunt klachten en geschillen
schriftelijk indienen bij de afdeling Klachten en Complimenten van coöperatie Pixels en
Pagina’s of mailen naar mijnervaring@Pixelsenpaginas.org.

D720 12345

Onafhankelijk advies

Onze producten worden ook via de onafhankelijk financieel adviseur aangeboden.
Hierbij hanteren zij hun eigen tarieven voor advies en bemiddeling.
Vraag uw onafhankelijk financieel adviseur naar de mogelijkheden.
Op Pixelsenpaginas.nl/kostenoverzicht vindt u meer informatie over onze
dienstverlening
en bijbehorende distributiekosten.

